
ثورات ربيع الفوضى العربي الذي ضربت أعاصيره الهوجاء اليمن ودواًل عربية مطلع 2011م وتحول إلى دوامات  
لة في مسارات دورانها خليطًا عجيبًا من االرهاب والصراعات العبثية المناطقية والطائفية والعرقية 

ّ
عاصفة مشك

والحروب الدموية المدمرة.
اليوم ونحن في العام السادس ألحداثه التي أحرقت االخضر واليابس ودمرت دواًل وقتلت وأب��ادت وشردت ماليين 
العرب والمسلمين، علينا أن نعترف بأن منفذ مخطط ربيع الفوضى واالرهاب هو تنظيم جماعة االخوان المسلمين وبقية 
التنظيمات اإلرهابية التي خرجت من مشلح النفط السعودي القطري الخليجي مصدر الفكر والتمويل فاستحقت هذه 
ة االختراع الذي اطلقه أحد شيوخ اإلخوان أحد قادة فرع تنظيمهم في اليمن »حزب التجمع اليمني لإلصالح«  الجماعة براء
في ساحة الجامعة بعد خروجه من اجتماع دعا- في عام ربيع الفوضى األول- إليه علماء اليمن رئيس الجمهورية آنذاك 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح بهدف وأد الفتنة قبل استفحال شرورها رافعًا بيده القرآن الكريم 
مطالبًا باالحتكام إلى كتاب الله وااللتزام بأوامره في االصالح بين المسلمين والعودة عن الفوضى وثقافة العنف واإلرهاب 
إلى ثقافة التسامح والتصالح والحوار، في سعٍي صادق إلى تجنيب ويالت شرور هذه الفتنة، المحقق لألمن واالستقرار 

والسالم في يمن الحكمة واإليمان.
فما كان من اإلخواني ذي اللحية الحمراء اال الذهاب مسرعًا إلى ساحة اعتصام الشباب المغرر بهم ليصب المزيد من الزيت 

على النار وينتقل بنار الفوضى إلى طريق الالعودة إلحراق كل شيء وهدم المعبد على رؤوس جميع اليمنيين.
لقد تحدث ذلك اإلخواني بلغته الخطابية التحريضية المسمومة التي لم تخفف من خطر ابتسامته الخبيثة وادعائه 
ة  اإلحراج بأن الشباب قد تفوق عليه ويستحقون على ماُدفعوا إليه تحت مسميات وشعارات ثورات الفوضى الخالقة براء
اختراع شعوذاته .. بينما كان يفترض به إن كان شيخًا وعالمًا مسلمًا ان يضع الشباب في حقيقة اجتماع رئيس الجمهورية، 
مهدئًا االوضاع، مهيئًا من موقعه الديني واالجتماعي والحزبي والسياسي النعطاف نحو حوار بين كل االطراف السياسية 
يصب في صالح تجنيب اليمن ويالت فتنة الفوضى واإلرهاب والصراعات وبما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره وحتى يعم 

السالم كل ربوعه .
د  األسوأ واألدهى أن تنظيم  اإلخوان لم يكتِف بكل ما قام به من إرهاب ودمار وخراب أوصله إلى الفشل والسقوط بل ومهَّ
الطريق للعدوان الخارجي على اليمن المتمثل بالتحالف السعودي االقليمي والدولي الذي تحول إلى حرب إبادة قذرة للشعب 

اليمني هدفها تدمير كل شيء بناه وشيده اليمنيون طيلة مئات السنين من تاريخهم الحضاري القديم والمعاصر.
بعد هذا كله: االخوان االرهابيون.. إلى أين ؟!.. بكل تأكيد البداية تحدد النهاية.. وما ُبني على باطل فهو باطل.
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من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

كلمة 

»اإلخوان« .. البداية والنهاية

»35« لتأسيس المؤتمر  الزعيم يعلن بدء االستعداد لالحتفال بالذكرى الـ
»اإلخوان« حركة إرهابية ونرفض الكيل بمكيالين

خالل لقائه  مشائخ وأعيان البيضاء:

 الشعب اليمني صامد وثابت في وجه العدوان والحصار واإلرهاب والعنف والتخريب

 نثّمن عاليًا مواقف أبناء محافظة البيضاء البطلة ودفاعهم عن الثوابت الوطنية نحرص على تقديم الرؤى السياسية والعسكرية واالقتصادية من أجل إعادة السالم لليمن

ضحي من أجل اليمن وشعبنا العظيم.. وال نبحث عن السلطة
ُ
ن

نواجه العدوان واإلرهاب والمجاعة وتفشي الكوليرا.. وأموال الخليج تذهب للغرب

المؤتمر يدين الهجوم اإلرهابي في سيناء ويدعو مصر لمراجعة مشاركتها في العدوان على اليمن
دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام الهجوم االرهابي الذي  

استهدف حاجزًا عسكريًا وادى الى استشهاد واصابة 26 جنديًا مصريًا 
في منطقة رفح شمال سيناء . واكد المصدر ان العمليات االرهابية التي تشهدها 
جمهورية مصر هدفها ضرب وزعزعة أمن واستقرار ووحدة مصر الوطنية وتندرج 
ضمن مخططات استهداف الجيش المصري والذي يمثل عماد وقوة الدولة المصرية 
، وذلك الستكمال تنفيذ مخطط ضرب وتفكيك الدول العربية وتدمير جيوشها 

والذي ينفذ منذ العام 2011م كما حدث في ليبيا وسوريا واليمن .
وذك��ر المصدر بتحذيرات المؤتمر الشعبي العام المبكرة حول مخاطر دعم 
ومساندة وتمويل وتسليح التنظيمات اإلرهابية على اختالف مسمياتها من قبل 
أنظمة ودول وجماعات في المنطقة واستخدامها لتحقيق أجندة سياسية تخدم 

مصالح القوى الكبرى واالنظمة التي تدعم فكر اإلرهاب والغلو والتطرف . 
تفاصيل ص2

   رعب  معتقالت االحتالل 
في المحافظات الجنوبية

هيومن  رايتس  تكشف المجلس السياسي يدعمم والحكومة عاجزة

االعتداءات على موظفي 
الدولة.. إلى متى؟!

قرارات الفار تواجه 
بسخط عارم.. وعدن 
تغلق األبواب في وجهه!!

السعودية تمنع الحج عن 
اليمنيين وترضخ إليران
أوراق اإلرهاب.. تالعب وإخفاء وجدل يتصاعد

رأس اجتماعًا لعدد من القيادات المؤتمرية

رئيس المؤتمر: يجب أن يكون االحتفال بذكرى التأسيس الئقًا بمكانة المؤتمر الوطنية 
أطلق الزعيم علي عبدالله  

صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- إشارة االنطالق لبدء التحضيرات 
لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين 
لتأسيس المؤتمر الشعبي ال��ع��ام بما 
يليق بدوره في قيادة التحوالت الوطنية 
الخالدة في أحلك الظروف وما حققه من 
انجازات عظيمة يفاخر بها كل اليمنيين 
بداية بتحقيق تطلعات اليمنيين في 
ال��س��الم، وال��ق��ض��اء على ك��ل الصراعات 
وال��م��واج��ه��ات المسلحة ب��ال��ح��وار ال��ذي 
تمخص عنه إعالن تنظيم سياسي وطني 
جامع لكل الرؤى والتوجهات وصاغ فكره 

ودليله النظري والسياسي نخبة تمثل كل 
األطياف والقوى الوطنية  والسياسية 

واالجتماعية .
وأك����دت ق��ي��ادات ال��م��ؤت��م��ر ورؤس���اء 
الفروع أن االحتفاء بهذا الحدث الوطني 
والتنظيمي في 24  أغسطس القادم 
يأتي تتويجًا لفعاليات تنظيمية ووطنية 
استغرقت عامًا كاماًل ترجمت أهداف 
المؤتمر ونهجه ال��وط��ن��ي ف��ي ال��دف��اع 
عن سيادة وكرامة الشعب والوطن في 
مواجهة أعتى عدوان تعرضت له اليمن 

في التاريخ  الحديث.. 
تفاصيل ص3

التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- السبت- بمشائخ  
وأعيان وقيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء بحضور األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 

األستاذ عارف عوض الزوكا واألمين العام المساعد للمؤتمر األستاذ ياسر العواضي.

وفي اللقاء ألقى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة أشاد فيها بثبات وصمود مواقف أبناء ومشائخ وشخصيات وقيادات 
المؤتمر الشعبي العام في محافظة البيضاء في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر وفي التصدي لكل أعمال 
اإلرهاب وإقالق األمن واالستقرار والسكينة العامة للمجتمع.. وأشار الزعيم في كلمته إلى أن االخوان المسلمين 

حركة إرهابية أينما كانت .. وقال: اإلخوان المسلمون كانوا شركاء في السلطة في اليمن وهم اليوم يبحثون عن مساكن 
ردوا من السعودية ألنهم عناصر إرهابية..

ُ
وعن مكان آمن ولن يجدوا وسيطردون من قطر وتركيا واإلمارات كما ط

تفاصيل ص 2

»الميثاق«: قيادات  لـ

فرسان المؤتمر يستعدون لرسم لوحة وطنية في 24 أغسطس

تفاصيل ص3

جرائم يندى لها جبين اإلنسانية
23 شهيدًا في غارات للعدوان السعودي على تعز

ص8
ل 

صي
تفا

تجار السوق السوداء يتالعبون بأسعار المشتقات النفطية

ارتفاع جنوني لألسعار يهدد بردود أفعال غاضبة في الشارع
أدى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء  

وبقية المحافظات بشكل كبير ومفاجئ إلى تفاقم األوضاع 
المعيشية وأثقل كاهل المواطنين الذين يعانون األمّرين جّراء استمرار 
العدوان والحصار، حيث ارتفعت أجور النقل وأسعار السلع والخدمات 
عقب ارتفاع أسعار المشتقات والتي تجاوز سعر الدبة البنزين والديزل 
20 لترًا إلى أكثر من  5000 ريال، في ارتفاع جنوني على الرغم من 
انخفاض تكاليف النفط نتيجة انخفاض أسعار البورصة العالمية خالل 

هذه الفترة وتوافر المشتقات في منشات شركة النفط..

ات النفطية 
ّ
ويهيمن مسئولون ونافذون وتّجار على تجارة المشتق

والسوق السوداء، ما أّدى إلى زيادة االسعار وحرمان الخزينة العامة 
عائدات مالية كبيرة تذهب إلى جيوب المتالعبين باألسعار..

وقد انعكست هذه الزيادة السعرية للمشتقات النفطية في 
تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وكذلك في زي��ادة أجور 
النقل والعديد من السلع األمر الذي يهدد ب��ردود أفعال غاضبة 

في الشارع اليمني..
تفاصيل ص4

الصحة العالمية:

 1700 حالة وفاة بالكوليرا 
و300 ألف إصابة

العراق يعلن تحرير 
الموصل من داعش

اع��ل��ن ال��ع��راق- ام��س االح��د-  
رسميًا التحرير الكامل لمدينة 
ال��م��وص��ل م���ن ق��ب��ض��ة ت��ن��ظ��ي��م داع���ش 

االرهابي.
هذا ووص�����ل رئيس ال�����وزراء الع���راقي 
حيدر ال��ع��ب��ادي- ام��س- إل��ى الموصل ، 

مباركًا للمقاتلين هذا االنتصار الكبير.
وانطلقت معركة الموصل في أكتوبر 

2016م لمحاربة داعش، لكن الكثافة 
ال��س��ك��ان��ي��ة ل��ل��م��دي��ن��ة وات���خ���اذ داع���ش 
را من تقدم 

ّ
للمدنيين دروعًا بشرية، أخ

القوات العراقية.
وتشيُر التقديرات إلى أن قرابة 350 
أل��ف شخص نزحوا من الموصل، بسبب 
المعارك ال��ض��اري��ة، ويعيشون أوضاعا 

صعبة بعيدًاعن بيوتهم.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت تفشي وباء الكوليرا في جميع محافظات  
اليمن وارتفاع حاالت الوفيات بالوباء إلى 1706 حالة.

وقالت المنظمة في بيان على موقعها: إنها سجلت 1706 حاالت وفاة بوباء الكوليرا في 
اليمن منذ 27 أبريل الفائت، بجانب االشتباه في إصابة 297,438 حالة.

وتابعت أنه تم تسجيل الضحايا وحاالت االشتباه بوباء الكوليرا في 288 مديرية في 
22 محافظة في اليمن.

وتفاقمت الظروف الصحية للمواطنين نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حاالت سوء التغذية 
وانعدام فرص الحصول على خدمات صحية مالئمة، بسبب الحصار والعدوان الذي تقوده 

السعودية مع نحو 17 دولة على اليمن منذ مارس 2015.
تفاصيل ص6


