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النظام السعودي وتحالفه االقليمي والدولي عندما بدأ يشن حربه العدوانية  
الوحشية القذرة على الشعب اليمني المسالم المفقر المثخن جسده بجراحات 
األزمات والصراعات والحروب الداخلية والمؤامرات الخارجية للشقيقة الكبرى وبعض 
المشيخات الخليجية، لم يقرأ التاريخ ليدرك أن الحرب لعبة اليمانيين اذا ما فرضت 
عليهم، ومن نيرانها كطائر الفينق ُيولدون من جديد أقوى وأشد بأسًا وأقــدر على 
هزيمة االمبراطوريات، فالحروب الخاطفة واالنتصارات السريعة ليست أكثر من وهم 

في اليمن عبر التاريخ.
هذه النتيجة تبدو اليوم وبعد ما يقارب السنوات الثالث للعدوان السعودي الوحشي 

أكثر وضوحًا وتأكيدًا لحقيقة شعبنا اليمني الحضاري العظيم والعريق.
صحيح أن العدوان السعودي وتحالفه االقليمي والدولي البغيض دمر كل شيء 
في اليمن وقتل عشرات اآلالف من المدنيين األبرياء معظمهم من االطفال والنساء 
والشيوخ، واذا ما اضفنا الحرب االقتصادية على الشعب اليمني فإن الضحايا يحسبون 
بمئات اآلالف بل والماليين وهذا ما يجعل الحرب السعودية على اليمن هي األكثر حقدًا 
وقذارة عبر التاريخ.. وبالمقابل، األكثر صحة أن الشعب اليمني بصموده وتصديه 
االسطوري لهذا العدوان البربري اإلرهابي كان له ارتــدادات أكبر بما ال يقاس على 
النظام السعودي وحلفائه ومشاريعهم في المنطقة وهي مستمرة باستمرار وإصرار 
محمد سلمان على استمرارها وتصعيدها وستكون ارتداداتها وتداعياتها فوق كل 
التوقعات وسوف تغرق دماء اليمنيين ملك آل سعود.. وها نحن اليوم نرى نتائج ذلك 
في الداخل السعودي والمنطقة وسوف تمتد تأثيراته لتمس النظام الدولي المشرعن 
 

َ
والمتواطئ مع هذا العدوان في مجازره اليومية ضد ابناء اليمن االبرياء الذين لم يبق
لهم ما يخسرونه سوى كرامتهم واستقاللهم وحريتهم وسوف يدافعون عنها حتى 
يعود المتحكمون بمملكة النفط والرمال عن غّيهم وتكبرهم وغطرستهم ويثوبوا 
الى رشدهم ليستوعبوا أن الشعب اليمني ال ُيهزم.. وعليهم أن يقرأوا بعقولهم ال 
بأحقادهم  تماديهم عليه، إن كان حقًا لديهم عقول ويستجيبوا لدعوات السالم ال 

االستسالم، فبأيديهم قرار الحرب والسالم.
في هذا االتجاه جاء استهداف مطار الملك خالد في عاصمة العدوان الرياض بصاروخ 
«بركان H٢» في سياق الرسائل التحذيرية الردعية التي ينبغي على العدوان فهمها، 
فصبر الشعب اليمني وحلمه قد تجاوز كل الحدود.. وهنا ندعو كل األحرار والخيرين 
في هذا العالم والذين تربطهم عالقة مع النظام السعودي اإلرهابي الى أن يستخدموا 
تأثيرهم عليه إليقاف عدوانه ورفع حصاره على اليمن، ويستجيب لدعوات السالم 
فال خيار أمام الشعب اليمني إال الدفاع عن وجوده موحدًا ومستقًال حتى النصر، وهو 
مؤمن أنه منتصر بقوة الحق وعدالة قضيته وإرادته لبلوغ هذه الغاية، وصموده ثالثة 
أعوام في مواجهة عدوان لم يشهد له التاريخ مثيًال يؤكد أن النصر حليف الشعب 

اليمني العظيم.

كلمة 

أوقفوا عدوانكم

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومخرج النفط والغاز ومحقق 
ــيــة الــعــمــالقــة وفــي  ــمــنــجــزات االنــمــائ ال
مقدمتها إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األســاســيــة، وهـــو رقـــم يــفــوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

المؤتمر ُيدين قصف العدوان للمدنيين والمعالم التاريخية
«بركان» يزلزل الرياض وصنعاء تتعرض لغارات هيستيرية

عباطة 
المرتزق 

المخالفي!!

دان المؤتمر الشعبي العام القصف العشوائي الهيستيري الذي شنه  
طيران تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي على العاصمة صنعاء 
ومعالمها التاريخية واألحياء السكنية والذي يعكس حقد النظام السعودي 
على التاريخ والمجد واألصالة التي تمثلها المدينة التاريخية صنعاء وعلى 
الشعب اليمني منبع العروبة وأصلها بما يمثله من قيم حضارية عريقة تمتد 

جذورها عبر التاريخ.
واعتبر المؤتمر الشعبي العام أن هذا العمل الجبان لن يثني الشعب اليمني 
عن الصمود والثبات وتوحيد الجهود والتكاتف في مواجهة العدوان وتسخير 
كافة اإلمكانات في سبيل ذلك حتى يتحقق النصر بإذن الله، مذكرًا نظام آل 
سعود بأمجاد الشعب اليمني والبطوالت التي رسمها في كافة أصقاع األرض 

عبر التاريخ.
تفاصيل ص٣

«بركان H٢» الباليستي يصيب هدفه 
بدقة ويرفع من منسوب هيستيريا 

«العدوان» على صنعاء
انعكس الوجع الذي سببه الصاروخ الباليستي الذي أطلقته القوة  

الصاروخية للجيش واللجان الشعبية -مساء السبت- على مطار 
الملك خالد الدولي- على هيئة هيستيرية للنظام السعودي تمثلت بشن 
طيرانه غــارات مكثفة على مناطق مختلفة في عدة محافظات أبرزها 

العاصمة صنعاء.
وكان مساعد المتحدث باسم الجيش واللجان العقيد عزيز راشد قد 
أوضح أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى من 
نوع «بركان h٢» مطار الملك خالد الدولي.. مؤكدًا أن الصاروخ أصاب 
هدفه بدقة عالية. وقد خلف «بركان H٢»- الى جانب الخسائر الفادحة في 
المطار- ردود أفعال مختلفة وتأكيدات شهود عيان على أنه أصاب هدفه 
بدقة، حيث نقلت هيئة االذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مصادرها في 
الرياض أن الصاروخ اليمني أصاب مخزن الوقود في المطار وأدى الى اشتعاله 

كما ألحق دمارًا هائًال بالصالة الخامسة.
وكــان ناشطون قد تــداولــوا لقطات فيديو تظهر استهداف القوة 
الصاروخية اليمنية مطار خالد في الرياض بصاروخ باليستي واشتعال 

النيران في المطار وهرع عربات االطفاء الى المكان.
وأشار العقيد عزيز راشد الى أن الهجوم يأتي بالتزامن مع العمليات 
العسكرية البرية في مختلف الجبهات ويعتبر ردًا وردعًا لتحالف العدوان 
على المجازر التي يرتكبها يوميًا أمام مرأى ومسمع األمم المتحدة. وقال: 

إن اطالق الصاروخ جاء كمطلب شعبي ردًا على آخر مجزرتين ارتكبهما.
وكعادتها أشــارت قيادة قوات تحالف العدوان عبر متحدثها الى أن 
الصاروخ الذي أطلق من اليمن كان باتجاه الرياض واطلق بصورة عشوائية 
وأنه تم اعتراضه وسقط في منطقة غير مأهولة شرق مطار الملك خالد 

وكان يستهدف المناطق المدنية اآلهلة بالسكان- حسب زعمها.
وعقب إصابة الصاروخ الباليستي هدفه بدقة عالية، قصف طيران العدوان 
العاصمة صنعاء حيث نفذ سلسلة من الغارات الهيستيرية على الحفا وعطان 
والنهدين ومنطقة جربان بسنحان وريمة حميد ومعسكر الملصي والجراف، 

وعلى البطنة وعينوشا بمديرية نهم.
وكذلك شن غارات مجنونة على عدد من المحافظات بما يؤكد أن الصاروخ 

الباليستي قد أوجع العدو وأصابه بمقتل.
ويعتبر مطار الملك خالد الدولي أكبر مطار في العالم من حيث المساحة، 
حيث تبلغ مساحة أرض المطار حوالي ٢٢٥ كيلومتر مربع وهو مركز 
نظام النقل الجوي السعودي ويقع داخل العمق السعودي بمدى يصل الى 
أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر عن أقرب نقطة في الحدود اليمنية.. ويأتي 
استهداف مطار خالد الدولي في إطار الرد العملي للقوة الصاروخية على 

جرائم تحالف العدوان.

 من الوزن الثقيل
ً
بن سلمان يعتقل «٤٧» مسئوال

صراع «العرش» ينذر بأفول النظام الكهنوتي السعودي
اعتقال ١١ أميرًا في مقدمتهم متعب بن عبدالله والوليد بن طالل

مصرع عدد من األمراء السعوديين في حادث سقوط غامض لطائرة
تجميد أموال أمراء ومسئولين ومصادرة أرصدة سلطان بن عبدالعزيز لحساب الدولة

ضغوط أمريكية بريطانية إليقاف الحرب على اليمن إلنقاذ السعودية
تواجه السعودية أخطر أزمة متعددة الجوانب داخليًا وخارجيًا  

وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وهزيمة عسكرية وسمعة دولية 
سيئة، وفاقم كل ذلك تفجر صراع شديد داخل األسرة الحاكمة خرج عن 
السيطرة بحملة االعتقاالت التي أقدم عليها محمد سلمان طالت عشرات 
األمراء والوزراء والمسئولين أغلبهم من األسرة الحاكمة اضافة الى إقالة قيادات 

عسكرية، أمثال قائد الحرس الوطني السعودي وقائد القوات البحرية.
وعّد مراقبون سياسيون ما يحدث بالسعودية بأنه في جوهره صراع 
بين أفراد األسرة الحاكمة لالنفراد بالسلطة مع تزايد الرفض والسخط بين 
أمراء آل سعود من سياسة محمد سلمان الذي استحوذ على السلطة المالية 
والسياسية وأقصى بشكل غير مسبوق األمراء من أوالد عمومته، بعد أن 
فرض على محمد نايف االقامة الجبرية عقب االطاحة به قبل عدة أشهر.

ولم يستبعد مراقبون سياسيون تفكك السعودية بعد أكبر عملية 
اعتقال تشهدها المملكة في تاريخها طالت أكبر عدد من أفراد األسرة 
الحاكمة، األمر الذي يجعل النظام السعودي الكهنوتي مهددًا بالسقوط أكثر 
من أي وقت مضى سيما  وأن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والعسكرية خالفًا عن لتزايد استهداف السعودية من دول اقلمية كإيران 
وتركيا ودول غربية أضف الى ذلك تورطها في حرب اليمن والصراع 
المحتدم مع قطر، وغيرها كلها مؤشرات تؤكد أن النظام السعودي وصل 
الى مرحلة الشيخوخة، وبات مهددًا بالسقوط إما بثورة أمراء أو بثورة شعبية 
أو بتفكك وحدة المملكة الى عدة دويالت، بعد تزايد االستياء الشعبي 
وتفجر صراعات مذهبية وتزايد الدعوات لمنح العديد من المناطق حكمًا 
مستقًال، خالفًا عن دعوات عربية وإسالمية باخضاع المدن المقدسة مثل 
مكة والمدينة إلشراف إسالمي وسخر المراقبون السياسيون من مزاعم 
ترويج حملة االعتقاالت تلك بدعوى محاربة الفساد، مؤكدين أن ما حدث 
ربما كان ضربة استباقية الفشال محاولة خطط لها أمراء لالطاحة بمحمد 
سلمان، معتبرين هذه االعتقاالت مغامرة غير محمودة العواقب وأنها 
ستجر السعودية الى صراعات وتصفيات داخل األسرة الحاكمة ستؤدي 
الى أفول مملكة آل سعود من الوجود سيما وأن الصراع بين أمرائها صار من 

المستحيل السيطرة عليه.
تفاصيل ص١٤

السعودية تعتقل تجارًا يمنيين
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــســعــوديــة  

-الــســبــت- مجموعة مــن التجار 
وأصـــحـــاب رأس الـــمـــال الــيــمــنــي مـــن أبــنــاء 
حضرموت في السعودية بعد ان اصدر سلمان 
أمرًا بتشكيل لجنة عليا لما يسمى بمحاربة 
الفساد برئاسة نجله محمد، بحجة مشاركتهم 
عتقل بكر 

ُ
فــي الفساد واإلفــســاد ، حيث ا

محمد بن الدن ، رئيس شركة بن الدن 

لمقاوالت الحرم بتهمة تقديم رشاوى للفوز 
بمناقصات تجارية بغير حق ، كذلك اعتقل 
التاجر حسين العمودي المستثمر في البناء 
والمقاوالت والبنوك والفنادق والنفط والغاز 
بتهمة غسيل االموال ، كما تضاربت االنباء 
حــول اعتقال المهندس عبدالله بقشان ، 

رئيس الشركة العربية لالستثمار.
وفــي سياق متصل ذكــرت مصادر 

مطلعة ان حملة االعتقاالت التي ينفذها 
محمد ســلــمــان ســتــطــال قـــيـــادات حزبية 
وعسكرية ووزراء من المرتزقة المقيمين 
في الرياض ، حيث أكد هاني بن بريك في 
تغريدة له: أن القرارات السعودية ستتجه 
في قادم األيام إلى شخصيات وقيادات فيما 
يسمى بسلطة الفار هادي وتطال َمْن كانوا 

سببًا في الفساد وتجارة الحروب .

 في المواجهات
ً
عدن تحت سيطرة داعش وسقوط ٣٠ قتيال

ــمــعــارك بــيــن مــرتــزقــة   تــتــواصــل ال
ـــعـــدوان فــي عـــدن بــشــكــل يومي  ال
فــي ظــل مــحــاوالت المحتلين الــجــدد إحكام 
سيطرتهم على عدن، وفي الوقت الذي ُمنع 
«سالمين» من دخول مبنى المحافظة من قبل 
ميليشيات «شــالل»، في الوقت ذاته تتواصل 
المواجهات المسلحة بين الميليشيات في 

مختلف مديريات المحافظة.
وفي آخر تداعيات األوضاع بعدن سقط أكثر 
من ٣٠ قتيل في هجوم استهدف ادارة البحث 
الجنائي -األحد- استخدم فيه المهاجمون أسلحة 
رشاشة وقذائف "آر بي جي" ، وجاء عقب تفجير 
سيارة مفخخة في بوابة ادارة البحث الجنائي ، 
المالصقة إلدارة شرطة عدن، بمديرية خور 

مكسر- أعلن تنظيم داعش تبنيه للهجوم.
وأوضحت مصادر محلية أن المسلحين انتشروا 
في باحة المبنى عقب استهدافه بقذائف "آر 
بــي جــي" ، غير أنهم تعرضوا لنيران كثيفة 
من حراسة المبنى التي تمركزت في مدخل 
المبنى وماتزال عناصر داعش تحتجز عدد من 
العسكريين كرهائن وتنشر عناصرها بالقناصة 

في عدة مباني.
وكان بيان لتنظيم داعش ذكر: ان االنتحاري 

الذي نفذ العملية بسيارة مفخخة هو أبو عثمان 
الحضرمي.

هذا وتشهد عدن وبقية المحافظات المحتلة 
أوضاعًا متردية في محاولة من الغزاة الجدد 
الخضاع ابناء الشعب اليمني لسياساتهم من 
خــالل إعـــادة مــمــارســة سياسة «فـــّرق تسد» 
وكذلك تغذية الصراع بين الزمرة والطغمة 
حيث تمكن اإلرهابيون من السيطرة على عدد 

من أحياء المدينة.
وتجدر االشارة الى أن السخط الشعبي يزداد 
في المدينة مع استمرار تفشي الفساد ونهب 
مرتزقة العدوان رواتب الموظفين، مع انهيار 
كامل للخدمات وانقطاع للكهرباء وارتفاع جنوني 
في األسعار، وانهيار أمني غير مسبوق، ما ينذر 
بتفجير ثورة شعبية تطيح بالعمالء والغزاة 

الجدد.

«الميثاق»: رئيس االتحاد العام لنقابات المهن الطبية لـ

تعرض مخازن وزارة الصحة  للفيد«٥»مرات ونهب أكثر من مليار لدعم مرضى السرطان
جبى يوميًا في المستشفيات تحت مسمى 

ُ
ماليين الرياالت ت

مشاركة المجتمع والدعم الشعبي وبسندات وهمية

احتالل هيئة الدواء بقوة السالح ومواجهة اعتراضات وزير الصحة بالمصفحات
نجيب شجاع الدين

حــذر رئيس االتــحــاد الــعــام لنقابات  
المهن الطبية فضل علي حــراب من 
استمرار حالة االنهيار المخيف التي يمر بها 
القطاع الصحي، داعيًا الى سرعة انقاذ ما تبقى من 
بنيته التحتية. وقال: إن على القطاعات الطبية 
العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني توحيد 
الصفوف للقيام بــدورهــا الوطني نحو الجرحى 

والمرضى وأطفال اليمن ونسائه وكبار السن.
وأشار نقيب الصيادلة في حديثه لصحيفة «الميثاق» تنشره 
غدًا االثنين الى أن أسلحة وحصار العدوان الغاشم على بالدنا 
ألحق خسائر فادحة بالجانب الطبي -أكثر من نصف المنشآت 

دمرت- لكنه استدرك بالقول: إن الممارسات 
الداخلية هي األخرى أضرت كثيرًا بالمؤسسات 
الطبية العالجية والوقائية والدوائية وأوصلتها 

الى حالة التعثر في اعمالها.
مؤكدًا أن ما حدث ويحدث يدلل على أن هناك 
تخريبًا ممنهجًا ومقصودًا لهذه المؤسسات 
المهمة وأدى أيضًا الى فساد مالي وممارسات 
ســرقــة أدويـــة وأجــهــزة ومستلزمات طبية 
ونهب اعتمادات مالية كانت مخصصة لمرضى 
السرطان «مليار و٢٠٠ مليون ريال» وغيرها.

وأوضح الدكتور حراب أن األمر ذاته ينطبق على المناطق 
الجنوبية المحتلة..

تفاصيل صـ١

تقرير أمين عام األمم المتحدة المهادن وراء تصاعد جرائم السعودية في اليمن

أكثر من ٦٠ شهيدًا وجريحًا في مذبحة سوق عالف بصعدة.. وإبادة أسرة في باقم.. و١٠ أطفال في الجوف
الحق تقرير األمين العام لألمم المتحدة الذي قدمه  

الى مجلس األمن االسبوع الماضي كارثة بحق المدنيين 
اليمنيين حيث شكل التقرير ضوءًا أخضر للسعودية وتحالف 
العدوان الرتكاب العديد من المذابح المروعة بحق المدنيين 
بينهم نساء واطفال وكبار السن في االسواق واللوكندات وداخل 

منازلهم بصورة أفظع من ذي قبل.
تفاصيل ص٨

«بن دغر» على خطى  
«بوب دينار»

الجبير يدير 
الدبلوماسية 

المصرية
الدبلوماسية 

مرتزقة العدوان 
يعيشون أسبوعًا أسود 

في مختلف الجبهات

معسكر الشهيد الملصي 
ضد شرعنة الميليشيات


