
معركة الساحل الغربي ستكون 
قاصمة للعدوان

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..

كلمة 

اليمن كان وسيظل وطنًا لكل أبنائه، وليس لهم أرض أخرى يعيشون عليها  
ويستظلون تحت سمائها ويأكلون من خيراتها سوى أرض اليمن التي عاش 
عليها آباؤهم وأجدادهم وأسالفهم الذين شيدوا عليها واحدة من أقدم وأعظم 

الحضارات اإلنسانية، ويجب أن يعيش عليها أجيالهم القادمة أحرارًا كرامًا أعزاء.
من أجل ذلك عليهم جميعًا في هذه اللحظة التاريخية المفصلية الحرجة أن 
يوحدوا صفوفهم ويحصنوا جبهتهم الداخلية ويواجهوا معًا عــدوان التحالف 
السعودي االقليمي والدولي الوحشي المستمر للعام الثالث على التوالي مدمرًا كل 
 آلة حربه الفتاكة كافة 

ً
شيء ومرتكبًا أبشع جرائم اإلبــادة الجماعية، مستهدفة

اليمنيين دون تمييز بين من سقطوا في مستنقع العمالة واالرتزاق الذين جرتهم 
اليها ثلة الخيانة السياسية المتجردة من أي شعور باالنتماء لدين أو طن أو مبادئ 
وقيم أخالقية وإنسانية، وبين غالبية هذا الشعب الحضاري العريق الحكيم الشجاع 
الصابر الصامد المتصدي لهذا العدوان متسلحًا بإيمانه وإرادته وحقه في الوجود 

والحياة في وطن موحد كامل السيادة حر ومستقل.
لقد كانت الفترة التي مرت من هذا العدوان كافية إلزالة أي لبس أو سوء فهم تجاه 
حقيقة هذه الحرب السعودية العدوانية العسكرية واالقتصادية واإلعالمية القذرة 
والشاملة وتحديد العدو الحقيقي لكافة اليمنيين دون استثناء ومعرفة أهدافه التي 
ثبت بالمطلق أن ال عالقة لها بما أعلنه عشية شّنها من العاصمة األمريكية واشنطن 
سفير مملكة النفط واإلرهاب الوهابي حينها، ووزير الخارجية -حاليًا- الجبير، ولم 
تكن تلك األهداف إّال ذرائع ومبررات كاذبة إلبادة الشعب اليمني وتدمير وطنه 
وتقسيمه إلى كنتونات مناطقية وطائفية ومذهبية ممزقة ومتناحرة تمكنه من 
االستيالء والسيطرة على موقعه الحيوي والجيوسياسي االستراتيجي ونهب ثروات 
أرضه وبحاره وجزره البكر، وهذا ما ال يمكن أن يسمح به اليمانيون مطلقًا.. والقضية 
تتلخص في إطالة هذا العدوان وبالتالي إطالة مواصلة سفك دماء اليمنيين وتدمير 
مكتسباتهم وانجازاتهم التي حققوها طوال أكثر من نصف قرن، وبالتالي أيضًا إطالة 
مأساة معاناتهم الكارثية وهذا ما ال يجب أن يستمر بعد اليوم إذا أردنا وقف هذا 
العدوان السعودي الغادر الحاقد وتتويج الصمود االسطوري لشعبنا بتقريب يوم 
النصر ولن يتحقق ذلك إّال باصطفاف كافة أبناء شعبنا وعلى نحٍو يجسد وحدتهم 
الوطنية لتكون أعمق وأكثر رسوخًا من أي وقت مضى ويرتقي الى مستوى متطلبات 
ل مملكة النفط والدواعش الى خرافة جاءت من خارج التاريخ،  انتصار شعب حوَّ
ويجب أن تعود إليه.. ويعود اليمن واألمة العربية واالسالمية الى سياق مسار التاريخ 

اإلنساني الحقيقي في الحاضر والمستقبل.

اليمانيون ينتصرون

إفشال مخطط الغتيال الزعيم وكبار قيادات المؤتمر وأنصار الله

أشاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- بالتاريخ البطولي للمناضل السبتمبري الجسور اللواء محمد 
حاتم الخاوي عضو مجلس الشورى عضو تنظيم الضباط األحرار وأحد أبرز ثوار ثورة 
الـ٢٦ من سبتمبر الخالدة الذي انقذو شعبنا ووطننا من جبروت وظلم الحكم اإلمامي 
الكهنوتي البائد وإقامة النظام الجمهوري الخالد. كما كان في مقدمة الصفوف في مواجهة 
قوى التخلف اإلمامي الرجعي ومن ورائها نظام آل سعود الذي سخر اإلمكانات الهائلة 
واألموال الطائلة وأحدث األسلحة بهدف اسقاط النظام الجمهوري، مؤكدين أن إرادة 

المناضلين األحرار كانت لهم بالمرصاد فلقنوا تلك الجحافل والمرتزقة هزائم نكراء.
جاء ذلك في برقية عزاء بعثها الزعيم برحيل المناضل السبتمبري الجسور محمد 

حاتم الخاوي الذي انتقل الى رحمة الله يوم أمس.
نص البرقية صـ٢

العدوان ومرتزقته يواصلون تعز 
االنتحار في جبهات القتال

السعودية واإلمارات تسعيان 
لتوريط مصر في معركة الحديدة

مجموعة مسلحة تتبع الوزير الشامي تقتحم مبنى التأمينات

نقابة التأمينات: المسلحون أشهروا بنادقهم لقتل رئيس الهيئة

التأمينات تضع الشراكة بين المؤتمر وأنصار الله أمام مفترق طرق
منع الشعور من ممارسة مهامه مخالفة صريحة للدستور والقوانين وقرارات المجلس السياسي والحكومة

فرسان المؤتمر في «الحديدة وحجة وذمار والبيضاء» يشددون على رفد الجبهات واالبتعاد عن المهاترات
الزعيم يعزي بوفاة المناضل السبتمبري 

الجسور محمد حاتم الخاوي

رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر في حوار مهم:

يجب ردع من يحاول تمزيق الصف 
وزعزعة الجبهة الداخلية

اعترضت على مخالفات «الثورية العليا» ورئيسها أقصاني من منصبي

اها في سوريا..
َّ
بعد أن زرعها وغذ

تحالف العدوان يحّول اليمن 
إلى مقلب للجماعات اإلرهابية

الحكومة تلتزم مجددًا أمام البرلمان بصرف المرتبات
فين "كوبون تمويني" و٣٠٪ نقدًا و٢٠٪ توفير بريدي ارتفاع معّدل الفقر إلى ٧٥٪ والبطالة إلى ٦٠٪

ّ
 ٥٠٪ من رواتب الموظ

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن تحويل  
فين في الجهازين المدني والعسكري واألمني، منذ 

ّ
كافة رواتب الموظ

األشهر األخيرة في العام ٢٠١٦م وحتى شهر مارس ٢٠١٧م إلى حسابات 
ات القانونية، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين  توفير بريدية وفقًا لإلجراء

في ظل هذه الظروف.
ف سيستلم ٥٠٪ 

ّ
وقال بن حبتور أمام رئيس وأعضاء مجلس النّواب: إن الموظ

من راتبه عبر الكوبون التمويني، و٣٠٪ من راتبه نقدًا وعــّدًا، فيما سيحّول 
٢٠٪ من راتبه إلى حساب التوفير البريدي.

وأضاف: إنه لن يتم السماح باستالم الضرائب والجمارك وخالفه إال عبر البنك 
المركزي وبالعملة الورقية وليس باألرصدة.

ع بن حبتور أن يصل متوّسط اإليراد الشهري من الربع الثاني من العام 
ّ
وتوق

ل النقد (السيولة) منه حوالي ٥ مليارات 
ّ
٢٠١٧م إلى حوالي ٣٥ مليار ريال "يمث

 
ً
ي حوالي ٣٠ مليار ريال أرصدة وحسابات، مقارنة

ّ
ل المتبق

ّ
ريال فقط، فيما يمث

بمتوّسط إيراد شهري في العام ٢٠١٤م حوالي ١٨٤ مليار ريال، بنقص شهري 
قدره ١٤٩ مليار ريال.

ع أن يصل المتوّسط الشهري لإلنفاق العام خالل عام ٢٠١٧م -رغم 
ّ
كما توق

اقتصارها على النفقات الضرورية والحتمية وبحدها األدنى- الى حوالي ١٢٧ مليار 
ريال شهريًا، بما يعني أن العجز الحتمي الشهري حوالي ٩٢ مليار ريــال، وهو 
بطبيعة الحال عجز كبير يصعب تمويله من المصادر المتاحة، مما يستدعي البحث 
عن موارد إضافية غير قابلة لالسترداد "موارد عامة وليست ديونًا" لتغطية فجوة 

العجز هذه، ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل لالستمرار،
تفاصيل ص٢

أولويات النفقات:
 نفقات التصدي للعدوان

 األغذية والملبوسات للدفاع واألمن
 تكاليف المجهود الحربي
 قيمة المشتقات النفطية

 المرتبات واألجور للموظفين
 النفقات التشغيلية ألجهزة الدولة

حجم اإليرادات في الربع الثاني ١٠٦ مليارات ريال واإلنفاق ٣٨١ مليارًا

مصدر يسخر من اجتماع مزعوم ُعقد بالرياض

ال مكان للخونة والعمالء في صفوف المؤتمر
سخر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام من أنباء عن اجتماع مزعوم عقده بعض الخونة والعمالء للعدوان  

السعودي في الرياض تحت مسمى اجتماع مصغر لقيادات في المؤتمر الشعبي العام.
كرت أسماؤهم لم يعد لهم أي صلة بالمؤتمر الشعبي العام ال من قريب وال من بعيد منذ 

ُ
وقال المصدر: إن من ذ

إعالنهم الخيانة للوطن واالنضمام إلى صف العدوان السعودي وأداء أدوار المرتزقة والعمالء وارتكابهم الخيانة 
العظمى بحق الشعب اليمني وبحق دستور الجمهورية اليمنية وبمضامين ونصوص الميثاق الوطني الدليل الفكري 

للمؤتمر الشعبي العام.
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام كان وسيظل تنظيمًا يمني الهوى والهوية ُولد من رحم هذا الشعب وسيظل 
يمثله ويدافع عن قضاياه وعن الوطن وثوابته وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والسيادة واالستقالل 
ولن يكون في يوم من األيام عميًال أو مرتزقًا ألحد، ومن يرتكب مثل هذه األفعال الخيانية فال مكان له في المؤتمر الشعبي 
 وثبات في وجه العدوان 

ً
العام الذي سيظل في مقدمة صفوف القوى الوطنية المدافعة عن اليمن ووحدته والواقفة بصالبة

السعودي ومرتزقته وعمالئه.

ارتفاع األصوات الدولية المطالبة بوقف الحرب في اليمن

ترتفع األصوات الدولية الضاغطة الستئناف الحوار السياسي بين األطراف اليمنية ووقف العدوان  
وفتح المنافذ لتجنب الكارثة اإلنسانية التي تهدد ماليين اليمنيين بالمجاعة في حال نفذ تحالف 

العدوان الذي تقوده السعودية عدوانه على مدينة الحديدة.
ففي الوقت الذي ذهب مرتزقة السعودية وممثلون عن تحالف العدوان الى باريس لتمجيد الحرب، صدم 
ممثلو الفار والسعودية -السبت- بموقف فرنسا الذي عبر عنه وزير الخارجية الفرنسية وقال إن المسار 

العسكري في اليمن وصل الى طريق مسدود.
فيما نبه الكونجرس في رسالة وجهها الى الرئيس ترامب أن دعم أمريكا للسعودية في الحرب باليمن قد 

أدى الى تقوية القاعدة في اليمن.

هذا وقد عبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايرولت عن قلق بالده من وصول المسارين السياسي والعسكري 
َدر اليمن ليس الحرب «الدائمة» فشعبه يريد السالم مع جيرانه 

َ
في اليمن إلى طريق مسدود.. مؤكدًا ان "ق

واألمن واالستقرار. 
ونبه وزير الخارجية الفرنسي الى أن أمن المالحة البحرية في هذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية أصبح 
«مهددًا»، كما أن العمليات اإلرهابية التي تقوم بها «القاعدة» في شبه جزيرة العرب و«داعــش»، اللذان 
يستفيدان من حالة انعدام األمن والفوضى، تهدد اليمن والمنطقة والعالم لجهة استخدامهما األراضي اليمنية 

للقيام بعمليات إرهابية عبر العالم.
تفاصيل ص٢

فرنسا ترد على السعودية وحكومة الفار: «المسار العسكري وصل إلى طريق مسدود»
الدول السبع تدعو إلى وقف دائم للقتال والعودة للحوار

الكونجرس في رسالة لترامب: دعم أمريكا للسعودية والتحالف أدى إلى تقوية القاعدة
صحيفة روسية تتوقع صدامًا روسيًا أمريكيًا في الحديدة

ارتياح واسع إزاء إلغاء 
قرار تشكيل هيئة 

اإلفتاء
وبل خبر الغاء قــرار تشكيل  
ُ
ق

هــيــئــة االفــــتــــاء الــــصــــادر عن 
ــثــالثــاء  الــمــجــلــس الــســيــاســي االعــلــى -ال
الموافق ١٠ ابريل الجاري- بارتياح كبير 
في الشارع اليمني، وتأييد إلعادة تشكيل 
هيئة االفتاء من أصحاب الفضيلة العلماء.. 
هذا وكان موقع «المؤتمر نت» قد نشر 
خبرًا -الخميس- أكد فيه أنه تم إلغاء قرار 
تشكيل هيئة االفتاء الصادر عن المجلس 
السياسي األعلى يوم الثالثاء الموافق ١٠ 

أبريل الجاري.
مشيرًا الى أنه تم االتفاق على أن يعاد 
تشكيل هيئة االفتاء من العلماء المشهود 

ة والنزاهة والعلم والتقوى. لهم بالكفاء

اعات «الطابور الخامس»
ّ
«تدويل» مشكلة عدم صرف رواتب اليمنيين يدحض فز

بدأت قضية عدم صرف مرتبات الموظفين اليمنيين تنال اهتمامًا دوليًا  
الفتًا في اآلونة األخيرة في تأكيد على رفض أية محاوالت الستمرار نهب 
حقوق أكثر من مليون موظف من ابناء الشعب اليمني مع الدولة، ورفضًا الستمرار 

محاوالت التهرب من عدم صرف المرتبات تحت ذرائع مختلفة.
وبهذا الخصوص أكدالمنسق المقيم لألمم المتحدة جيمي ماكغولدريك -األسبوع 
الماضي- أن المرتبات موجودة في عدن ويجب صرفها لكل موظفي قطاعات الدولة 

المدنية والعسكرية واألمنية والمتقاعدين في جميع محافظات اليمن.
 من عدم استمرار صرف 

ً
وبدورها انضمت مجموعة األزمــات األدولية، محذرة

ات فورية من قبل الجانبين ووضع الخالفات  مرتبات اليمنيين، وطالبت باتخاذ اجراء

جانبًا وسرعة معالجة مشكلة السيولة وصرف رواتب القطاع العام على مستوى الوطن.
الــى ذلــك دعــت منظمة األمــم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" كافة السلطات 
التعليمية في مختلف مناطق اليمن للعمل جنبًا إلى جنب إليجاد حل فوري ودفع رواتب 
جميع المعلمين والمعلمات والتربويين حتى يتمكن األطفال من مواصلة تعليمهم.
وقالت ممثلة اليونيسيف في اليمن ميرتشل ريالنيو: إن أكثر من ١٦٦ ألف معلم 
ومعلمة في ١٣ محافظة- أي قرابة ٧٣٪ من إجمالي الكادر التعليمي في اليمن 

بدون رواتب منذ ستة أشهر (أكتوبر ٢٠١٦م- مارس ٢٠١٧م).
ما يجعل تعليم ما يقرب من أربعة ماليين ونصف المليون طفل في ١٣ محافظة 

على المحك، حيث يتلقون تعليمًا أقل أو اليحصلون على أي تعليم بالمطلق.

ودعت باسم أطفال اليمن السلطات التعليمية في مختلف مناطق اليمن الى 
العمل معًا إليجاد حل فوري ودفع رواتب جميع المعلمين والمعلمات وموظفي 
التربية حتى يتمكن األطفال من مواصلة تعليمهم في: إب، أمانة العاصمة، 
البيضاء، الجوف، الحديدة، المحويت، تعز، حجة، ذمار، ريمة، صعدة، صنعاء 

وعمران.
 كما دعت إلى االلتزام غير المشروط من كافة أطراف النزاع واألطراف ذات النفوذ 
عليها بدعم تعليم جميع األطفال في كافة أنحاء اليمن، باعتبار التعليم حقًا أساسيًا 
وأصيًال لكل طفل، مشددة على أن يظل تعليم كل األطفال في اليمن فوق كل 

االعتبارات السياسية.

األمم المتحدة ومجموعة األزمات واليونيسيف تشدد على صرف المرتبات

50 رياالً 20 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد (1854) 
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