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اليمن.. والضمير اإلنساني

عام يوشك على االكتمال قضى اليمنيون ساعات أيامه ولياليه    
وهم يتعرضون لحرب عدوانية سعودية وحشية وعبثية 
غير مسبوقة في همجية صلفها وغطرستها المتحدية لكل الشرائع 
والمواثيق والقوانين والقيم واألخــالق السماوية واألرضية والدولية 
واإلنسانية.. حرب عدوانية إجرامية غالبية ضحاياها مدنيون أبرياء 
يموت فيها من ال حول لهم وال قوة- اطفاًال وشيوخًا ونساًء ورجاًال- 
وهم في منازلهم وأسواقهم وفي المدارس والمستشفيات وأماكن 
أعمالهم على امتداد ساحة اليمن.. في المدن والقرى وعلى الطرقات.. 
في البر والبحر اليهم.. فيكفي- بالنسبة ألســرة مملكة آل سعود 
الخبيثة الحاقدة- أنهم يمنيون ينتمون لشعب عربي مسلم حضاري 
عريق.. لكنه فقير عزيز وكريم يعشق الحرية ويحب السالم.. فخور 
بتاريخه الحضاري التليد ويتطلع لبناء حاضره ومستقبله بإرادته الحرة 

المستقلة..
أال يستحق شعب كهذا وقوف العالم بجانبه وهو يتعرض لكل هذا 
القتل والخراب والدمار الذي يطال كل شيء على أرضه من عدو إرهابي 
ليس لديه إّال المال الريعي النفطي الذي جعله يطال بكراهيته الشريرة 
األمة العربية واإلسالمية والبشرية كلها والتي تتجسداقبح بشاعات 
ه يعيشون تراجيديا دموية مأساوية  صورها في اليمن، حيث جعل أبناء
تحت القصف اليومي.. متعرضًا لحرب إبادة جماعية وحصار شامل لم 
يشهد له التاريخ مثيًال.. كل ذلك يجري أمام سمع وبصر المجتمع 

الدولي ومنظماته اإلنسانية..
لقد حان الوقت ان يستفيق الضمير العالمي وينهي حالة التفرج السلبي 
ويخرج عن صمته ليقول للمعتدي السعودي تجاوزَت كل الحدود 
في إجرامك وآن األوان إليقافك ومحاسبتك، بــدًال من التصريحات 
الخجولة المعبرة عن القلق دون االشــارة إلى المجرم الحقيقي الذي 
يقترف كل هذه الجرائم بحق الشعب اليمني وهي جرائم واضحة بحق 
اإلنسانية.. فبعد اآلن ال معنى للتقارير التي تتحدث عن االطراف اليمنية 
المتصارعة وتغيب الجالد المسؤول عن كل ما أحاق ويحيق بالشعب 

اليمني من مصائب وكوارث العدوان المباشر الذي يتعرض له..
إن العدو السعودي بطلبه المنظمات الحقوقية واإلنسانية األممية 
والمدنية الدولية مغادرة اليمن لم يكتِف بالضرب عرض الحائط 
بكل المواثيق والقوانين الــدولــيــة.. بــل إنــه بتعاليه وغطرسته 
المعهودة ينّصب نفسه مسئوًال عنها وكأنها تعمل لديه ووفق 
إرادته ومشيئته، وهذا كاٍف ليكون قرار المجتمع الدولي تجاه النظام 
السعودي العدواني اإلرهابي بمثابة الرد العملي الذي يعيد ثقة الشعب 
اليمني والعالم بالمنظمة الدولية وعلى رأسها الدول الخمس دائمة 
العضوية في مجلس األمــن المسئولة عن صون األمــن واالستقرار 

والسلم العالمي..

جلسة طارئة لمجلس األمن حول اليمن بدعوة من روسيا

برئاسة رئيس المؤتمر

اجتماع مهم للجنة العامة وأحزاب التحالف يناقش المستجدات في الساحة الوطنية
الوقـوف أمـام استمـرار العـدوان الظالـم علـى اليمـن فـي ظـل الصمـت الدولـي المريـب
الزعيـم: ندعـو أبنـاء شعبنـا إلـى الثبـات والوقـوف بصالبـة فـي وجـه العـدوان

 الشعب سيلقن الغزاة والمرتزقة أقسى الدروس وسيندحرون على أعقابهم خاسرين  اليمنيون سيقفون صفًا واحدًا بثبات ال تؤثر عليهم الحرب النفسية واإلعالمية ألبواق العدوان
ن بطوالت الجيش واألمن واللجان واستبسالهم وإنجازاتهم العظيمة في الميدان ـّ نحّيي صمود اليمنيين ونثم

لوا مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والشعب
َّ

 شعبنا الصامد والصابر سينتصر بإذن الله على قوى العدوان والغزو ومرتزقتهم  المرتزقة باعوا ضمائرهم بالمال وفض

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب  
التحالف الوطني الديمقراطي، اجتماعًا- السبت- 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام، وذلك لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية في 
ظل استمرار العدوان الغاشم والظالم على اليمن أرضًا وإنسانًا 

وحضارة في ظل صمت دولي مريب وغريب..
وقد تحدث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر إلى 
الحاضرين مرحبًا بالجميع إلى هذا االجتماع المهم الذي ينعقد 

في ظل ظروف غاية في التعقيد والخطورة جراء المآسي واآلالم 
التي يحدثها العدوان اإلجرامي الغادر على بالدنا أرضًا وإنسانًا 
والذي قتل البشر ودمر الحجر والشجر بغاراته الجوية المستمرة 
منذ عشرة أشهر مضت وقصفه الصاروخي من الجو والبحر 
والمحاوالت المستميتة لقوات الغزو والمرتزقة فتح جبهات 
قتال على األرض والتي يتصدى لها أبناء القوات المسلحة واألمن 
ورجال اللجان الشعبية ببسالة ويسطرون أروع المالحم البطولية 

ويكبدون العدو الخسائر الفادحة.

وتطرق الزعيم إلى المستجدات التي تشهدها بالدنا في كل 
المحافظات والمسئوليات التي يتحملها المؤتمر الشعبي العام 
باعتباره شريكًا فقط في مواجهة العدوان الغاشم والبربري الذي 
تتعرض له بالدنا أرضًا وإنسانًا والذي تمادى في قتل اليمنيين من 
األطفال والنساء والشيوخ والشباب إلى جانب تدمير كل مقدرات 
شعبنا وكل مشاريع البنى التحتية كالطرق والجسور والمدارس 
والمعاهد والجامعات والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية..
تفاصيل ص٣

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة

السنة الثالثون
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في برقية للمجاهد الصامد الرئيس بشار األسد

الزعيم: أحيي الشعب السوري وجيشه البطل 
الصامد في وجه المؤامرة السعودية التركية

بعث رئيس الجمهورية اليمنية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي  
عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس السوري بشار األسد في وفاة والدته..
وقال الرئيس صالح في برقيته أن مؤامرة الربيع العربي استهدفت األنظمة الجمهورية 
الديمقراطية في الوطن العربي.. مشيرًا إلى أن ما تتعرض له سوريا من عدوان وقح وتدخل 

سافر يأتي ضمن مخطط اسرائيلي أمريكي..
وحيا الزعيم الشعب السوري وجيشه البطل الصامد في وجه المؤامرة التركية السعودية.. 

مؤكدًا أن الدول المشاركة في العدوان على سوريا ستكتوي بنفس النار عاجًال أم آجًال..
تفاصيل ص٢

في تقرير مقدم من األمين العام:

تواصل قيادة المؤتمر جهودها إليقاف العدوان ورفع الحصار
ما بذله المؤتمر من جهود في مسقط وجنيف يواَجه بتعنت وغطرسة من السعودية وأدواتها الرخيصة

االجتماع يتخذ العديد من القرارات السياسية والتنظيمية المهمة الداعمة لصمود شعبنا
الموقف الوطني للزعيم في مواجهة العدوان ستتوارثه األجيال وسيخلده التاريخ

العدوان مستمر على مدار الساعة ضد األطفال والنساء والشيوخ ومقدرات الشعب اليمني

في تقرير دولي:

العدوان يفاقم األوضاع 
اإلنسانية في اليمن 

كــشــف الــبــنــك الـــدولـــي إن  
الــوضــع فــي اليمن مــا زال 
شــديــد الــهــشــاشــة، وأن الــحــرب 

ف 
ّ
األهلية قد أّدت إلى توق
شــبــه كـــامـــل إلنــتــاج 

ــفــط والـــغـــاز  ــن ال
فــي بلد يعتمد 
اعــتــمــادًا كــامــًال 
تـــقـــريـــبـــًا عــلــى 
عائدات تصدير 

النفط.

٪٢١
تضاعف 
معدل 
التضخم

٪٧٤
مقدار الدين العام 
من إجمالي الناتج 

المحلي لعام ٢٠١٥م 
بارتفاع ٢٠ نقطة

٦
مليارات دوالر 
تكلفة األضرار 
في ٤ مدن لـ ٦ 

قطاعات

٣
مليارات دوالر 
مقدار تدني 
احتياطيات 
النقد االجنبي 

٪٨٠
من اليمنيين 

بحاجة الى 
مساعدات 

انسانية

٣٫٤
طفل يمني غير 

ملتحقين بالمدارس 
أي ٤٧٪ من مجموع 

االطفال في سن الدراسة

٣
ماليين 

يمني نزحوا 
بسبب 
الحرب

٣٥٠٠
مدرسة 
غلقت 

ُ
أ

في انحاء 
البالد

تفاصيل ص١٢

  
ً
ــي جلسة ــدول يعقد مجلس األمـــن ال
له- األربعاء- للوقوف أمــام تداعيات 
ــعــدوان السعودي،  األوضـــاع فــي اليمن جـــراء ال
بناًء على مبادرة تقدمت بها جمهورية روسيا 
ــد المبعوث الــدولــي إلــى اليمن  االتــحــاديــة.. وأك
إسماعيل ولــد الشيخ أحــمــد- فــي منشور على 
صفحته الرسمية بموقع التواصل االجتماعي 
"فيس بوك"- أنه سيقّدم تقريرًا إلى مجلس األمن 
الدولي "األربعاء"، خالل الجلسة الطارئة التي دعت 

إليها جمهورية روسيا االتحادية

مجلس األمن يبحث األوضاع االنسانية في اليمن بمبادرة روسية
 مندوب روسيا: المجلس سيناقش األوضاع اإلنسانية في اليمن أسبوعيًا
المبعوث الدولي لليمن يقدم إحاطته إلى مجلس األمن األربعاء

صفعة قوية للسعودية

األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية ترفض مغادرة اليمن
وجــهــت األمـــم الــمــتــحــدة صفعة  

قوية للسعودية إزاء استمرارها في 
انتهاكات القانون الدولي واإلنساني وارتكاب 
جرائم حرب في اليمن، حيث رفضت  طلبًا 
سعوديًا يدعوها إلى مغادرة اليمن بما في 
ذلك المنظمات اإلغاثية اإلنسانية بدعوى 
حماية موظفيها بنقلهم مــن اليمن الى 
خارجها.. وأعلنت األمــم المتحدة رفضها 
رت السعودية بواجباتها في 

َّ
هذا الطلب، وذك

مجال وصول المساعدات اإلنسانية إلى اليمن 
حيث يتعرض الشعب اليمني للقصف منذ 

حوالي عام..
تفاصيل ص٤

الهمداني: المؤتمر يطالب بإدانة سياسة 
الترهيب السعودية ضد المنظمات الدولية

ــاذ طــه حسين الــهــمــدانــي- عــضــو األمــانــة   أوضـــح االســت
العامة للمؤتمر الشعبي العام رئيس دائــرة المنظمات 
الجماهيرية- أن طلب السعودية من األمــم المتحدة والمنظمات 
اإلنسانية العاملة في اليمن بسرعة مغادرة بالدنا تأكيد على ارتكابها 
جرائم وحشية بحق المدنيين، ناهيك عن استخفافها الواضح بالقانون 
الدولي واإلنساني وبميثاق األمم المتحدة وبقيم الحرية والديمقراطية 
وحقوق اإلنسان التي ترددها أميركا وبعض الدول الغربية ليل نهار..
تفاصيل ص٤

خالل لقائه بعثة الصليب األحمر

الزوكا: المؤتمر يدعم نشاط المنظمات الدولية المساندة للشعب اليمني
الــتــقــى االمـــيـــن الــعــام  

للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا ومعه 
االستاذ محمد العيدروس عضو 
اللجنة العامة رئيس معهد الميثاق، 
بالسيد دومينيك ستيلهارت مدير 
عمليات اللجنة الدولية للصليب 
االحــمــر(حــول الــعــالــم) وانــطــوان 
ــيــس الــبــعــثــة الــدولــيــة  غــرانــد رئ
للصليب االحمر في اليمن وسايمون 
شورنو نائب رئيس البعثة وهالل 

سلطان مساعد رئيس البعثة..
تفاصيل ص٤تفاصيل ص٢

المحامي المسوري: 

 البرلمان األوروبي فتح الباب لمقاضاة 
السعودية في المحاكم الدولية

دحض أبواق 
ُ

» في نهم ت »
العدوان ومرتزقته

اعــتــبــر أمــيــن عـــام مؤسسة  
البيت القانوني أمين عام نقابة 
المحامين بصنعاء محمد المسوري أن 
قرار برلمان االتحاد األوروبي وّجه صفعة 
قوية لتحالف الــعــدوان السعودي على 
اليمن، بشأن فتح بوابة كبيرة جدًا للجانب 
الحقوقي وشّجع أيضًا المهتمين وأصحاب 
الشأن في اليمن، على التحّرك في طريق 

مقاضاة ومحاسبة المعتدين على جرائهم 
بحق الشعب اليمني أمام القضاء الدولي.

وقال المحامي المسوري في حوار مع صحيفة "الميثاق" 

تنشره االثنين: إن هذا التطّور 
المتمّيز للموقف األوروبـــي، 
يتطلب تحّركًا جادًا ومسئوًال، 
مع عدم التواكل والركون على 
خدمة اآلخرين لنا.. وأشار إلى 
أن مجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألمم المتحدة سيعقد دورته الـ 
٣١ في جنيف خالل الفترة من الـ ٢٩ 

من فبراير وحتى الـ ٢٤ من مارس بعد أن 
ر..

ّ
كان في الدورة السابقة قد تعث

تفاصيل ص٦

فرضة نهم التي يروج إعالم العدوان السعودي ومرتزقته  
منذ أسابيع سيطرة ميليشياته عليها وأنه صار على 
بعد ٤ كيلومترات من العاصمة صنعاء.. هذه فرضة نهم بإمكان 
أي مواطن اسكات قنوات الدجل والتضليل بزيارته لها ومشاهدة 
الى أين وصل العدوان على اليمن!! صحيح أنها تعرضت للتدمير 

وتتعرض للقصف اليومي بما في ذلك مساجدها ومنازل 
مواطنيها إّال أن فرضة نهم عصية على الغزاة والمرتزقة 

وستظل فرضة نهم بفضل ابناء مديرية نهم عصية على 
الغزاة والعمالء والخونة ألوطانهم وشعوبهم.

تفاصيل ص١٩

لجنة الصليب األحمر:

٣٦ ألف قتيل 
و ١٠٠ غارة على المنشآت الصحية

قـــال ســتــيــلــهــارت- مــديــر عمليات اللجنة  
الدولية للصليب األحمر- في بيان له: "رّوعني 
ما يتوّجب على اليمنيين أن يتحّملوه. حيث بات سعيهم 
للبقاء على قيد الحياة وتأمين الطعام والماء والملجأ 
بمثابة الكفاح اليومي في خضّم استمرار الضربات 
الجوية والمعارك البرّية. علمًا أن القيود المفروضة على 
حركة الوقود والغذاء والــدواء إلى البالد وداخلها تضاعف 
من هول هذه األزمة". وأجبر النزاع الدائر في اليمن أكثر من 
مليوني شخص على الفرار من منازلهم، وأودى بحياة أكثر من 
٦ آالف شخص. كما أصيب أكثر من ٣٠ ألف شخص بما فيهم 
النساء واألطفال. وتعّرضت المنشآت الصحية التي تعّد بمثابة 
مالذ للمدنيين ألكثر من ١٠٠ هجمة منذ مارس العام المنصرم.

ومع احتدام الصراع، زادت اللجنة الدولية من أنشطتها لمواجهة 
مات 

ّ
االحتياجات المتزايدة. وتعتبر اللجنة الدولية إحدى المنظ

اإلنسانية الدولية القالئل المتواجدة في جميع أرجاء اليمن حيث أن 
لديها مكاتب في صنعاء وصعدة وتعز وعدن.

تفاصيل ص١٢

الغزاة والمرتزقة 
ينتحرون على أطراف صنعاء

ـــــــراء   أكــــــــــــــد خـــــــب
عــــســــكــــريــــون فــي 
أكــثــر مــن تحليل لــمــا يجري 
فــي اليمن أن الجيش اليمني 
الــمــســنــود بــالــلــجــان الشعبية 
استطاعوا أن يستدرجوا النظام 
ه ومرتزقته إلى  السعودي وحلفاء
الشعاب والهضاب والصحارى والمدن 
اليمنية وينفذوا بحقهم كمائن ومصائد 
وعمليات نوعية وخاطفة أثخنت في 
تكبيده الخسائر الكبيرة مــن معدات 
وأرواح.. وقالوا: وألن النظام السعودي 
ه ال يضعون وزنًا لخسائرهم فهم  وحلفاء
يزدادون تصلبًا ويقدمون على مغامرات 
هم يدركون تمامًا أنهم خاسرون فيها 

وفاشلون وستكون خسائرهم فيها أكبر 
وأألْم..

الفتين إلى أن النظام السعودي يتحرك 
بــــإرادة غربية تــغــذي شــعــوره بأهمية 
عدوانه على اليمن لما فيه مصلحته األمنية 
التي صور الغرب خطورة اليمنيين عليها..
وأشـــاروا إلــى أن دول الــعــدوان بقيادة 
السعودية لم يعد بمقدورها أن تفعل في 
اليمن أكثر مما قد فعلته ســوى تكرار 
ضربها للمواقع التي قد دمرتها وأيضًا 
ـــادة بحق  مــزيــدًا مــن جــرائــم الــحــرب واإلب
األبــريــاء من المدنيين وتدمير ما تبقى 
من الُبنى التحتية للمؤسسات والمنشآت 

الخدمية..
تفاصيل ص١١

اليمن تودع ذاكرتها «مطهر اإلرياني»


