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قدم التهاين والتربيكات للشعب اليمني بسقوط أخطر مؤامرات الفتنة ودعا إىل مسرية حاشدة اليوم

قائد الثورة : معركة املليشيات  في صنعاء كانت معركة للعدوان وشرفاء املؤمتر شاركوا في إسقاطها 

اليمن ينتصر ويفتح صفحة جديدة

/
الحوثي  الدين  بدر  عبدامللك  السيد  وجه 
اليمني بسقوط  الشعب  إىل  والتربيكات  التهاني 
العاصمة  شهدتها  التي  الخطرية  الفتنة  مؤامرة 
 ، أمس  مساء  املتلفز  خطابه  يف  وأكد   . صنعاء 
أن املعركة التي خاضتها امليليشيات التخريبية 
وبعض   ، صنعاء  يف  املاضية  األيام  الثالثة  خالل 
باركها  الذي  للعدوان  معركة  كانت   ، املحافظات 
منذ البداية ، وقدم لها اإلسناد الجوي كما يفعل 

يف تغطية مرتزقته يف مختلف الجبهات .
 ، محددة  ميليشيات  مع  كانت  املعركة   "  : وقال  
حركها  ومن  ويرعاها  يقودها  ومن  زعيمها  ومع 
يف عملية تخريب إجرامية واضحة ، ولم تكن مع 
كثري  اشرتك  وقد   ، كحزب  العام  الشعبي  املؤتمر 
من املؤتمريني يف إسقاط هذه املؤامرة .. نحن وهم 
يف هم واحد، وعىل الجميع أن يستمر يف التعاون 

وتضافر الجهود . " . 

مساعيه  إىل  كلمته  يف  عبدامللك  السيد  وتطرق 
امليليشيات  قيادة  ومناشدته   ، ماحدث  لتجنب 
وزعيمها مراجعة مواقفهم ،  وقال : " كنا نسعى 
قبل  املؤامرة  تلك  صد  إىل  وأخوي  صادق  بشكل 
أن تصل إىل هذا املستوى ، لكنهم كانوا يتهربون 
أنها  ، واعتقدوا  ، وفهموا مناشدتنا فهما خاطئا 
نابعة من ضعف ، وقوبلت بموقف سلبي وتوجه 
بوسعنا  يكن  لم  و   . العدوان  صف  نحو  واضح 
التي  املؤامرة  أمام هذه  أن نبقى مجرد متفرجني 
وصموده  الشعب  وتضحيات  الوطن  تستهدف 
تلقى  العدوان  أن  إىل  عبدامللك  السيد  "وأشار 
من  املدوية  بهزيمته  األوىل   ، متزامنتني  صفعتني 
خالل سقوط املؤامرة ، والثانية من خالل صاروخ 
يف  النووية  براكة  منشأة  استهدف  الذي  كروز 

دولة اإلمارات . 
املؤامرة  هذه  إسقاط  بعد  معنيون   "  : وأضاف 
الجهود  وتضافر  بالصمود  باستمرار  الخطرية 
أي  من  وحذر   " واالستقرار  األمن  عىل  للحفاظ 

إىل  الدولة  داعيا   ، انتقامية  شخصية  نزعات 
وحث   ، لذلك  التصدي  يف  مسؤولياتها  تحمل 
وتفعيل  وإصالح  الفساد   محاربة  رضورة  عىل 
تقوم بدورها يف تعزيز  الحكومية كي  املؤسسات 
بمسؤوليتها  والوفاء  العدوان  بمواجهة  الصمود 

نحو املواطنني . 
أرواح  عىل  الحوثي  عبدامللك  السيد  وترحم  
ودعا   ، املعركة  هذه  يف  قضوا  الذين  الشهداء 
لألجهزة  بالشكر  توجه  كما   ، للجرحى  بالشفاء 
واملواطنني  الرشفاء  وللقبائل  والعسكرية  األمنية 
يف  بمواقفهم  أسهموا  الذين  صنعاء  العاصمة  يف 
اليمنيني  دعا  كما   ، املؤامرة  وإسقاط  الفتنة  وأد 
حاشدة  مسرية  وإىل   ، لله  شكرا  السجود  إىل 
خلف  الشعب  التفاف  عىل  تأكيدا  العاصمة  يف 
الصف  وحدة  عىل  والتأكيد  الوطنية  قيادته 

ورفض الفنت . 

/ صنعاء
وجه األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل القائد 
فيما  العزيز  اليمني  الشعب  إىل  بيانا  املسلحة  للقوات  األعىل 

ييل نصه :
اإلخوة املواطنني واألخوات املواطنات اإلخوة األبطال

وحكماء  عقالء  والحكومية،  والعسكرية  األمنية  املؤسسات 
وكوادر  الوطنية  القوى  وكل  األحرار  الوطنيني  اليمن  ومشائخ 
املؤتمر الشعبي العام الوطنية الصادقة وكل من وقف يف وجه 
االعتداءات التي قام بها الخارجون عن القانون املتآمرون عىل 
الوطن وتضحياته وصموده واعتدائهم خالل األيام املاضية عىل 
مؤسسات الدولة وقتل املواطنني اآلمنني والعابرين يف الطرقات 
وصوالً إىل قتل املختطفني من أبناء املؤسسة األمنية واملواطنني 
عىل  والتآمر  الحدود  كل  وتجاوزهم  معهم  املواجهة  مناطق  يف 
العدوان  مواجهة  يف  اليمني  الشعب  كامل  وتضحيات  الوطن 
وبكل  علنا  وانحيازهم  وتضحياته  وصموده  الشعب  وصرب 
وقاحة وصلف إىل صف العدوان وببيانات رسمية وترصيحات 

مذاعة.
لقد كان واجبا علينا بهذا التكامل الوطني الصحيح والسليم 
جبهته  عىل  مؤامرة  أعتى  من  اليمن  ونحمي  نواجههم  أن 

الداخلية من كل القوى املعادية واملعتدية عىل اليمن.
كل  يف  للفتنة  العبثية  والترصيحات  الدعوة  عن  نتج  لقد 
محافظات الجمهورية أعماال تخريبية واقتحاما للمؤسسات 
الحكومية وقطع الطرق وترويع املواطنني اآلمنني وقتل النساء 
واألطفال وإطالق القتلة وتسليحهم بالقناصات ملمارسة هواية 
املصالح  وتعطيل  واألمان  األمن  وتدمري  القتل  أجل  من  القتل 
العاصمة  أمانة  يف  سكنية  مربعات  وإغالق  والعامة،  الخاصة 

وقتل العديد من املختطفني من الشوارع.
واألخالقي  والقانوني  الدستوري  بواجبها  الدولة  قامت  لقد 
قرية  كل  ويف  وحارة  شارع  كل  يف  جميعا  ومساندتكم  بدعمكم 
واستندوا  والتآمر  والخيانة  الغدر  قوى  استهدفتها  ومنطقة 
إىل الدعم املتواصل من قبل قوى العدوان السعودي األمريكي 
والدعم  لهم  املساندة  املتواصلة  الجوية  والغارات  والقصف 
لكل  الطريان  وقصف  واللوجستي  والسيايس  اإلعالمي 

كشفا  شكل  وبما  لهم  املتصدية  األمنية  القوات  تمركز  أماكن 
وأنفقت  أشهر  عليها  مىض  التي  املؤامرة  عن  للجميع  واضحا 
والحصار  االقتصادي  الجانب  فيها  واستثمر  املليارات  عليها 
القوى  لهذه  لينحاز  الشعب  عىل  الضغط  أجل  من  ومفاقمته 
جهودكم  ثمار  انتصار  جميعا  لكم  نعلن  والتي  املخذولة 
وتضحياتكم وانتهاء عمليات مواجهة هذه القوى التي باعت 
نفسها وتاريخها وأرادت أن تبيع يف سبيل شهوة السلطة واملال 
بالفشل  فباءت  وكرامته،  وأرضه  وتضحياته  اليمني  الشعب 
وفتح  وقيادتها  العنارص  تلك  عىل  القضاء  وتم  والخرسان، 
الطرقات وتثبيت األمن والسلم يف كل املناطق واملحافظات التي 
استهدفتها تلك الفتنة وبفضل الله وتعاون الجميع تم تطبيع 
الحياة وتثبيت األمن وإعادة السكينة العامة إىل ما كانت عليه.

اإلخوة واألخوات الشعب العظيم.
واألمان  باألمن  ينعم  أن  العزيز  الشعب  هذا  حق  من  إن 
واالستقرار وهو ما يجري العمل عليه بتعاون وتكاتف الجميع، 
صدا للعدوان ، وتثبيت األمن العام وتطبيع الحياة، وانطالقا إىل 
املستقبل الذي تقدم يف سبيله كل هذه التضحيات ويواجه من 
كل أعداء اليمن بهذه املؤامرات كما يواجه بالعدوان والحصار.

الشعب  أبناء  كامل  عن  ونيابة  بأسمي  أعرب  أن  فرصة  وهي 
بالشكر  اإلنقاذ  وحكومة  الدولة  وقيادات  العظيم  اليمنى 
ومنتسبي  قيادات  وتضحيات  لجهود  والعرفان  والتقدير 
املؤسسة األمنية والقوات املسلحة وحكماء اليمن ومشائخها 
العدوان  مواجهة  يف  تبذل  التي  الجهود  وكل  األوفياء  األحرار 
ومؤامراته وما بذل من جهود خالل الساعات املاضية الحتواء 
اليمن  بتضحيات  املتاجرة  ومحاولة  والخيانة  الغدر  موقف 

وشعبه ومستقبله.
وأدعو الجميع لالستمرار يف هذا العمل الوطني ويف هذا الظرف 
والعسكرية  األمنية  املؤسسة  مع  العمل  الستكمال  الحساس 
العاجل  العون  وتقديم  الحياة  لتطبيع  املحلية  والسلطة 
واملساعدة واملواساة لكافة املواطنني املترضرين من هذه األفعال 
اإلجرامية يف بعض مناطق العاصمة صنعاء واملحافظات التي 
الحفاظ  أجل  من  العمل  يف  والتكامل  مماثلة،  أعمال  شهدت 

عىل السكينة العامة واألمن العام.
والبعثات  املنظمات  وكافة  شعبنا  وألبناء  أجمع  للعلم  ونؤكد 

األمنية  العملية  انتهاء  عىل  بالدنا  يف  العاملة  الدبلوماسية 
مشيدين  األرضار،  ومعالجة  واألمن  السلم  وتثبيت  الخاطفة 
والعسكرية  األمنية  للمؤسسة  واالستثنائية  الجبارة  بالجهود 

التي أخمدت الفتنة وتعمل عىل تثبيت األمن.
الذين  الرشفاء  األحرار  اليمنية  القبائل  أبناء  بدور  ونشيد 
وشعبهم،  والوطن  الله  مع  أنفسهم  يضعون  أين  دوماً  يعرفون 
غري متناسني دور األحرار والرشفاء من كوادر وقيادات املؤتمر 
عىل  الحفاظ  يف  والفعال  األسايس  الدور  وهو  العام  الشعبي 
التي  الهدامة  الدعوات  إىل  االنجرار  وعدم  واالستقرار  األمن 
ممثلة  الترشيعية  الدولة  مؤسسات  وندعو  الفتنة  أثارت 
الوطني  اإلنقاذ  وحكومة  القضائية  والسلطة  النواب  بمجلس 
الدولة  مؤسسات  وكافة  املحلية  والسلطات  الشورى  ومجلس 

ملمارسة أعمالها ومواجهة متطلبات هذه املرحلة.
ونؤكد إلخواننا الرشفاء يف املؤتمر الشعبي الرشفاء انه يؤسفنا 
ما قامت به تلك العنارص ونؤكد لكل الرشفاء يف املؤتمر الشعبي 
العام  الشعبي  املؤتمر  يف  الرشفاء  جانب  إىل  وقوفنا  العام 
لالستمرار يف العملية السياسية وإثرائها ملا فيه مصلحة البلد 

وتعزيز الصمود ملواجهة العدوان الغاشم وكافة التحديات.
نفسه  له  تسول  من  كل  بضبط  األمنية  األجهزة  نوجه  كما 
ومحاسبة  والتشفي  االنتقام  أو  تخريبية  أعمال  بأي  بالقيام 
الخاصة  واملمتلكات  البيوت  باقتحام  نفسه  له  تسول  من  كل 
حال  ويف  والقانون  الدستور  خارج  كان  طرف  ألي  والعامة 
التعامل بحزم مع  القانون فسيتم  رصدت أي انتهاكات خارج 
والقضائية  األمنية  الجهات  وعىل  معهم  تواطؤ  ومن  مقرتفيها 

اتخاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة ملثل هذه الحاالت.
واإلجراءات  الخطوات  بإعداد  املعنية  الجهات  عىل  نؤكد  كما 

الالزمة للعفو عن املغرر بهم يف الفتنة وأعمال التخريب.
والتدابري  اإلجراءات  اتخاذ  عىل  القضائية  األجهزة  نحث  كما 
الالزمة الستعادة األموال املنهوبة من حق الشعب وإعادتها إىل 
خزينة الدولة ومتابعة استعادة األرصدة يف الخارج إىل خزينة 

الدولة.
كما نكرر تأكيدنا وطمأنة الجميع يف الداخل والخارج والعالم 
والبعثات  والجاليات  الدولية  واملنظمات  واألشقاء  واألصدقاء 
الدبلوماسية بسالمة األوضاع وعودتها إىل ما كانت عليه قبل 

يوم السبت املايض من أمان واستقرار.
ويف األخري لنتوجه جميعا بالشكر لله تعاىل ونسبحه ونعظمه 
للجيش  والدعاء  بالتسبيح  واالهتمام  االنتصارات  هذه  عىل 

واللجان يف جميع الجبهات.
ونشكر كل من ساهم يف تجنيب البلد نار فتنة ال تبقي وال تذر، 
بعد  الداخيل  الصف  شق  يف  العدوان  محاوالت  كل  وإحباط 
أبطال  أمام  عسكري  تقدم  أو  نرص  أي  تحقيق  عن  عجزوا  أن 
الجيش واللجان الشعبية يف ميادين الرشف والبطولة، والشكر 
والجيش  األمن  ورجال  والشخصيات  القوى  لكل  موصول 
الوضع  معالجة  عىل  وعملت  سعت  التي  الوساطة  ولجان 

وتفويت الفرصة عىل أعداء األمة والوطن.
نسأل الله الرحمة للشهداء األبرار والشفاء للجرحى وأن يفك 
أرس األرسى وأن يعني شعبنا اليمني ويسدد عىل طريق الخري 

خطاه.
وشعبه  اليمن  الله  ونرص  وبركاته  ورحمته  عليكم  الله  وسالم 

املظلوم ورحم الشهداء األبرار.

أخوكم / صالح عيل الصماد
رئيس املجلس السيايس األعىل

للعدوان أيديهم  ومدوا  خطأ  موقفنا  وفهموا  تهربوا  لكنهم  مواقفهم  مراجعة  ناشدناهم 

وجه بيانًا هامًا إىل الشعب اليمني

الرئيس الصماد: انتهاء املواجهات مع املليشيات التخريبية والبدء مبعاجلة األضرار
على اجلهات املعنية البدء بإجراءات العفو عن املغرر بهم وإعادة األموال املنهوبة إلى خزينة الدولة

التأكيد على الوقوف إلى جانب الشرفاء في املؤمتر الشعبي العام لالستمرار في العملية السياسية ومواجهة العدوان
ــول له نفسه التخريب أو االنتقام والتشفي ــدد على ضبط كل من تس ــهم يف تجنيب البلد فتنة ال تبقي وال تذر ونش ــكر كل من أس نش

التفاصيل صـ ٣

استهداف مفاعل البراكة في ابوظبي بصاروخ كروز هو صفعة أخرى لتحالف العدوان .. فهل يتعظ ؟!


