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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، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة

السنة الثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد (1830) 

 31 / 10/ 2016م 
30 / محرم / 1438هـ 

كلمة 

مجازر طائرات العدوان السعودي الباغي المستمر تتواصل على نحو تصاعدي وحشي بحق المدنيين األبرياء،   
ليذهب في أقل من ٢٤ ساعة مئات الشهداء والجرحى في معظم المحافظات، ذنبهم الوحيد أنهم ينتمون 
لشعب مسلم ومسالم، مأساته جواره لنظام عدواني إرهابي متخلف ُبني على الكراهية وسفك الدماء وقام على دمار وخراب 
محيطه الجغرافي مستحوذًا على ثروات أبناء شبه الجزيرة العربية ومستوليًا على أقدس مقدسات األمة اإلسالمية، 

موظفًا كل ذلك لغاياته الشريرة.
إنه النهج التآمري الذي يأتي في سياق العدوان السعودي على اليمن الذي يقترب من إكمال عامه الثاني دون أن ينال 
من إيمان الشعب الصابر الصامد، ومن إرادة وعزيمة التصدي له دفاعًا عن حقه في الوجود والسيادة والحرية واالستقالل 
عن كافة أشكال الوصاية السعودية والهيمنة الخارجية التي تسعى من خالل هذه الحرب العدوانية الى إخضاعه وإذالله 
غير مدركة أنه شعب ال يركع إال لله سبحانه وتعالى ومنه يستمد القوة لمواجهة غطرسة آل سعود المغترين بقوتهم 
ونفوذهم القائم على المال النفطي الذي جعل المجتمع الدولي يبيح لهم تدمير اليمن واستباحة دماء أبنائه في عدوان 

سافر ال يخضع ألية مبادئ أو قيم دينية أو أخالقية أو إنسانية أو قواعد وقوانين اشتباك تحكم الصراعات والحروب.
وهنا تتجلى أهمية نتائج اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني يوم -االحد- والتي 
ركزت على موجبات وضرورات مواجهة العدوان الذي ترتفع وتيرة توحشه مع كل فشل وهزيمة عسكرية وسياسية 
وأخالقية أمام الشعب اليمني، فيرد مع كل انتصار يماني في ميدان الشرف بتصعيد مجازر وجرائم اإلبادة الجماعية ضد 
اإلنسانية، وفي هذا االتجاه يمكن فهم توظيفه واستخدامه الرخيص لقدسية الكعبة المشرفة عند أبناء األمة االسالمية.. 
إن اليمانيين يستحيل أن يستهدفوها مهما بلغ جرم ووحشية وبشاعة العدوان السعودي عليهم، وهم األشد حرصًا على 
بقاء األرض المقدسة في مكة والمدينة المنورة آمنة.. والخوف والخطر الحقيقي عليها كان ومايزال من المملكة الوهابية 
رة لكافة المسلمين عدا أتباعها الذين لطالما جاهدوا وأعلنوا ومارسوا مثل هذه األباطيل بحق أرض الحرمين المباركة.

ّ
المكف

إن الشعب اليمني وفي إطار حق الدفاع عن النفس الذي تكفله الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية لم يضع 
في بنك أهدافه المدنيين األبرياء وكل ما يرتبط بحياتهم، وكل المعارك التي خاضها المقاتلون اليمنيون كانت في ميادين 
 اال أهدافًا حيوية عسكرية أو مرتبطة بالحرب العدوانية القذرة 

ْ
ل

َ
ط

َ
المواجهة العسكرية البحتة وقواتنا الصاروخية لم ت

ِبل بكافة المبادرات والجهود المبذولة من أجل السالم بما في ذلك مبادرة ولد الشيخ 
َ
والشاملة عليه.. واألهم أن شعبنا ق

األخيرة كأرضية ألي تشاور أو مفاوضات أو حوار يؤدي الى حل يوقف العدوان ويرفع الحصار ويعيد األمن واالستقرار 
لليمن والمنطقة والعالم.. في حين أن النظام المعتدي السعودي ومرتزقته هو الذي يعمل على إفشال كافة مساعي 
الحل السلمي، مما يوجب على المجتمع الدولي ومجلس األمن تحمل مسؤولياته واتخاذ قرار وقف هذه الحرب العدوانية 

العبثية الهمجية الظالمة ضد الشعب اليمني..

رأس نائب رئيس المؤتمر الشعبي  
العام الشيخ صادق امين أبوراس 
اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وقــيــادات احــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي خصص لمناقشة المستجدات 
عــلــى الــســاحــة الــوطــنــيــة وفـــي مقدمتها 
اســتــمــرار الـــعـــدوان الــســعــودي الغاشم 
والحصار الجائر ،وموضوع النقاشات التي 
يجريها المجلس السياسي االعلى بخصوص 
ــمــســار المتعلق  تشكيل الــحــكــومــة ،وال

بالمشاورات التي ترعاها االمم المتحدة .
وقـــد دان االجــتــمــاع بــشــدة اســتــمــرار 
الــعــدوان السعودي الغاشم في ارتكاب 

المجازر والــمــذابــح بحق الشعب اليمني 
وآخرها المجازر التي ارتكبها يوم امس 
األول السبت في كل من مديرية الزيدية 
ــحــديــدة ومــديــريــة الصلو  بمحافظة ال
بمحافظة تــعــز ووادي حــبــاب بــمــأرب 
ــتــي راح  ومــديــريــة رازح فــي صــعــدة وال
ضحيتها اكثر مــن مائة شهيد وجريح 
،منتقدًا الصمت الدولي المطبق ازاء هذه 
الجرائم التي تمارس امام سمع المجتمع 
ـــم المتحدة  الــدولــي وفـــي الــمــقــدمــة االم
ومجلس االمن الدولي ودعاة حقوق االنسان 

والديمقراطية .
تفاصيل ص٢

موجبات وقف العدوان

صناعة المجاعة في اليمن

 تدمير كافة الموانئ اليمنية والمطارات وإغالق المنافذ البرية وراء المجاعة فرض حصــار علــى دخــول الوقــود والمستلزمات الزراعية وارتفاع األسعار قضى على الزراعة في اليمن

 ١١
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للخضروات والفواكه

٤٠
 سوقًا زراعية 

ريفية

 ٣١
حظيرة 
مواشي

١١٠
 مزارع 
دواجن

٢٤
 مخزن 
تبريد

 ١٤
 
ً
مشتال
زراعيًا

 ٨
وحدات طاقة 

شمسية

 ١٠٠
مضخة مياه آبار وشبكات 

ري حديثة

٣٥
 منحل 
عسل 

٤١٫٨٤٨
 خلية 

نحل

العدوان 
دّمر:

ألف مزرعة للحبوب والفواكه ٢٠ 
مصنعًا لألغذية واألدوية ١٧٠ قصفتها السعودية

دمرها العدو 

في اجتماع مهم برئاسة أبوراس

اللجنة العامة وأحزاب التحالف يناقشون تداعيات العدوان السعودي والحصار ومسار المشاورات وترتيبات تشكيل الحكومة
 ندين بشدة استمرار العدوان ومجازر الزيدية والصلو ورازح ووادي حباب نرفض التوظيف السياسي الرخيص لقدسية الكعبة المكرمة من قبل النظام السعودي

ل مسئوليته وإصدار قرار ملزم بإيقاف العدوان ورفع الحصار ندعو مجلس األمن لتحمُّ

نائب رئيس المؤتمر يستعرض ترتيبات المجلس السياسي لتشكيل الحكومة
 عـن الجـولـة الثانيـة مـن مشـاورات الكـويت 

ً
األمين العام يقـدم شرحـًا مفصـال

االجتماع يؤكد على:

 تشكيل الحكومة وفق 
معايير الشراكة

 منح الحكومة الصالحيات الكاملة 
وفقًا للدستور والقوانين

  استقاللية الحكومة عن أي تدخالت 
خارج األطر الرسمية

 تضافر جهود كل القوى الوطنية 
ورص الصفوف لمواجهة العدوان

  توعية الجماهير بمخاطر المؤامرات 
التي يحيكها العدوان

في بيان صادر عنه

الوفد الوطني يقدم مالحظاته على الخطة المقترحة من المبعوث األممي
تجاهلت الورقة:

  الوحدة اليمنية واحترام سيادة اليمن 
واستقالل قراره

  انسحاب القوات األجنبية
  رفض الوصاية الخارجية

  التصدي لخطر تمدد القاعدة وداعش
  رفع اليمن من تحت الفصل السابع

  إلغاء العقوبات
  إعادة اإلعمار والتعويضات

  قضية األســرى والمفقودين والموضوعين 
تحت اإلقامة الجبرية

ـــورقـــة مــرجــعــيــات كــدســتــور    تــجــاهــلــت ال
الجمهورية اليمنية واتفاق السلم والشراكة

  مبدأ التوافق في القضايا التي تتطلب توافقًا
 الجانب االقتصادي واإلنساني

 طالب بترتيبات أمنية وعسكرية في مناطق ومن قبل 
طرف واحد فقط

 تجاهلت المناطق الملتهبة من الحرب ومناطق أصبحت 
مرتعًا للقاعدة وداعش

 تجاهلت التأكيد على تشكيل اللجنة العسكرية 
واألمنية العليا ولجانها من قبل السلطة التوافقية
 تبنت أطرافًا وجهات غير واقعية واستبعدت 

األطراف المعنية
 تعاطفت الورقة مع بعض دول العدوان 

كأطراف محايدة
 أطلقت اتهامات وأوصافًا تتبناها 

قوى العدوان
 ال يجب االنتقاص من صالحيات البرلمان 

الدستورية
 يجب أن ُيستأنف الــحــوار من 

النقطة التي توقف عندها حوار موفنبيك 
نتيجة العدوان

 يجب إصــالح اختالالت الهيئة الوطنية المعنية 
بتنفيذ مخرجات الحوار

 نؤكد على أن أسماء أعضاء الحكومة وإقرارها من 
اختصاص الجهات المرشحة المعنية

في الشأن األمني:

 جوانب جوهرية 
وأساسية للعمل

 وقف الحرب الشاملة 
والكامل برًا وبحرًا وجوًا

 رفع الحصار البري 
والبحري والجوي

 انسحاب القوات 
األجنبية من اليمن

الورقة لم تتضمن التالي:

أبدى الوفد الوطني مالحظاته وموقفه من الورقة المقترحة التي تقدم بها رسميًا السيد اسماعيل ولد الشيخ المبعوث   
الخاص لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن وذلك خالل زيارته األخيرة الى صنعاء االثنين الماضي.

وأكد الوفد الوطني أنه وبعد الوقوف أمام الورقة المقترحة واالطالع والدراسة والتشاور مع القيادة السياسية فإنها في 

نفس الوقت الذي يمكن اعتبارها أرضية للنقاش خالل المرحلة القادمة والذي يعتزم المبعوث األممي تدشينه خالل هذا 
االسبوع بدءًا بمجيئه الى العاصمة صنعاء من جديد خالل األيام القادمة -حسب  طلبه- فإنها تتضمن اختالالت جوهرية سواًء 

في ظاهرها العام أو تراتبيتها الزمنية..

مطالبات واسعة بإصدار قرار ملزم بوقف العدوان

مجلس األمن يناقش اليوم األوضاع في اليمن
تواصل منظمات حقوقية وإنسانية ومدنية وناشطون   

سياسيون دعواتهم مجلس األمن الدولي إلى تحمل 
مسؤوليته تجاه الشعب اليمني الــذي يتعرض لحرب إبادة 
وحصار جائر منذ قرابة عامين، وان يتحرك فــورًا إلصــدار 
قرار ملزم بوقف العدوان السعودي ورفع الحصار الجائر على 
الشعب اليمني نظرًا الستمرار جرائم الحرب وللحد من تداعيات 

األوضــاع اإلنسانية الكارثية التي تلحق بالشعب اليمني جراء 
العدوان والحصار.. ويعقد مجلس األمن الدولي- اليوم االثنين- 
جلسة مغلقة لمناقشة تطورات األوضاع في اليمن وبينها رفض 
حكومة فنادق الرياض خطة السالم التي تقدم بها المبعوث 

األممي اسماعيل ولد الشيخ.
تفاصيل ص٣

٤ مذابح مروعة يرتكبها العدوان أسفرت 
عن أكثر من ١٢٠ شهيدًا وجريحًا

أقدم العدوان السعودي خالل الساعات الماضية   
على ارتكاب أربع جرائم حرب جديدة تضاف 
الى جرائمه والتي تتجاوز أكثر من ٥٠٠ مذبحة.. وتشير 
المعلومات األولية إلى أن ضحايا الجرائم األربع األخيرة 
بلغوا أكثر من مائة وعشرين شهيدًا وجريحًا.. حيث قام 
مساء السبت بقصف في ٣ غــارات السجن ومبنى األمن 
بمديرية الزيدية بمحافظة الحديدة ما أدى الى استشهاد 
٧٧ مواطنًا وجرح ٣٨ آخرين، وهناك عشرات مايزالون 

في عداد المفقودين.
«الميثاق» أن  وأوضح مصدر محلي بمديرية الزيدية لـ
طيران العدوان دمر مبنى بالكامل وسقط العشرات من 

الشهداء والجرحى.
من جانبه توقع مصدر طبي ارتفاع أعــداد الضحايا 

نتيجة شحة اإلمكانات من المستلزمات الطبية بسبب 
الحصار الذي يفرضه العدوان على بالدنا.

وفي مديرية الصلو بمحافظة تعز استشهد ١٧ مواطنًا 
وأصيب ٧ آخرين جــراء استهداف الــعــدوان بعدد من 

الغارات منازل لمواطنين في قريتي الشرف والمعبران.
وفي مديرية رازح منطقة بني صياح محافظة صعدة 
استشهد- السبت- خمسة مواطنين بينهم أطفال من 
أسرة واحدة إثر استهداف طيران العدوان السعودي 

سيارة مواطن.
وارتكب طيران العدوان مذبحة أخرى بقصفه سيارة 
في وادي حباب بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، أدى الى 
استشهاد المواطن زايد محمد المسمى وزوجته وثالثة 

من أبنائه.

نهب بالكامل
ُ

 أكثر من ٢٣ هنجرًا أنشأتها بالعند ت

تتعرض قوات االحتالل اإلماراتية في المحافظات  
الجنوبية الســتــهــداف مباشر مــن قبل جماعات 

مسلحة بشكل يومي وتحديدًا في عدن ولحج.
«الميثاق» أن القوات اإلماراتية التي   وأكدت مصادر محلية لـ
تشرف على شركة مطار عدن اضطرت الى طرد كل اليمنيين 
العاملين في المطار بعد تلقيهم تهديدات بالقتل، إضافة الى 

تعرض بعض الضباط والجنود الى تصفيات داخل المعسكرات 
في عدن أو خالل تنفيذهم أي مهام خارج المعسكرات.

هذا وتواصل جماعات مسلحة مهاجمة ونهب المعسكرات 
التي جهزتها دولة اإلمارات في عدن ولحج وأبين بشكل ممنهج 

ولوحظ تزايدها خالل األيام الماضية.
تفاصيل ص٦

اإلمارات تغرق في المحافظات الجنوبية

الوفد الوطني: الورقة األممية يمكن اعتبارها أرضية للنقاش

النفير العام ألقيال اليمن ُيرعب العدو ومرتزقتهقنبلة الرواتب تهدد بانفجار الشارع
تفاصيل ص٢


