
الكسادي يؤدي اليمين 
الدستورية أمام البرلمان

ى   د أ
األســتــاذ 
ـــــاســـــم مــحــمــد  ق
قــاســم الــكــســادي، 
اليمين الدستورية 
أمام مجلس النواب 
ــســبــت- كعضو  -ال
ـــس  ـــمـــجـــل فـــــــي ال
ــى،  الــســيــاســي األعــل

بدًال عن الدكتور قاسم لبوزة.
وكان المجلس السياسي قد وافق -األسبوع 
الماضي- على الرسالة الموجهة من المؤتمر 
ات  الشعبي العام، موجهًا باستكمال اإلجــراء

القانونية الالزمة.
وعبر المجلس عن الشكر والتقدير للجهود 
الوطنية التي بذلها الدكتور قاسم لبوزة خالل 
فترة تمثيله مكّون المؤتمر الشعبي العام في 

المجلس السياسي منذ تشكيله.
الجدير بالذكر أن االستاذ قاسم الكسادي 
من مواليد ١٩٧٠م مديرية رصد بمحافظة 
ــيــن، يحمل مــؤهــل بــكــالــوريــوس علوم  أب
سياسية وهو عضو في اللجنة العامة للمؤتمر 
وأحد اعضاء كتلته البرلمانية، وشغل عضوًا 
فــي لجنة الشئون الخارجية والمغتربين 

بمجلس النواب.
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يهل على شعبنا اليمني الخميس القادم العيد اليوبيلي الذهبي لالستقالل الوطني الـ٣٠ من 
نوفمبر ١٩٦٧م، ففي مثل هذا اليوم قبل ٥٠ عامًا كلل كفاح ونضال شعبنا التاريخي -في 
طليعته الحركة الوطنية اليمنية -ضد االمبراطورية االستعمارية البريطانية التي ال تغيب 
عنها الشمس باالنتصار العظيم المجسد في االستقالل الناجز ورحيل آخر جندي استعماري 

من على األرض اليمنية.
وما كان لليمانيين أن ينتصروا في ثورتهم الوطنية التحررية ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م لوال 
قيامهم بالثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م للخالص من طغيان النظام اإلمامي الرجعي 
االستبدادي المتخلف والتي وحدت صفوفهم تحت رايتها ليهبوا من كل أرجاء الوطن اليمني 
مدافعين عن النظام الجمهوري في الشمال في مواجهة التدخل الرجعي السعودي االقليمي 
واالستعماري الدولي للقضاء على الثورة والجمهورية وهي في المهد وإعادة بقايا النظام البائد 
وإيقاف عجلة التاريخ، األمر الذي كان يعني ابقاء االحتالل والسيطرة االستعمارية في جنوب 
الوطن، ولكن إيمان شعبنا في الشمال والجنوب بحقه في الوجود وإرادته في الخالص من براثن 
الماضي من جبروت االستعمار ووقوف قوى التحرر العربي والعالمي الى جانب اليمن وعلى 
رأسها مصر عبدالناصر استطاعت الثورة اليمنية ونظامها الجمهوري أن تصمد أمام ذلك 
التدخل الخارجي الداعم لفلول النظام الملكي وتمضي في الدفاع عن الجمهورية وترسيخ 
نظامها.. ليس هذا فحسب بل وتحقق االنطالقة للثورة اليمنية لطرد المستعمر الغاصب 
والتي أعلنت في ١٤ أكتوبر ١٩٦٣م من قمم جبال ردفان الشامخة وزلزلت أرض الجنوب 
اليمني المحتل تحت أقدام المستعمر ليفقد توازنه ويحمل عصاه ويرحل في اليوم الخالد ٣٠ 

نوفمبر ١٩٦٧م مجرجرًا أذيال الهزيمة بعد ١٢٩ من الغزو واالحتالل.
ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية المجيدة نقف أمام مفارقة عجيبة وهي أن بعض 
ابناء وأحفاد أولئك المناضلين األماجد يدوسون على تضحيات آبائهم وأجدادهم بسعيهم الى 
إعادة الغزاة والمستعمرين القدامى بأشكال وصور سلبية أكثر تخلفًا وقبحًا والمعبر عنها 
في عدوان التحالف السعودي اإلماراتي الدولي على اليمن كله والذي أخذ صورة االحتالل في 
الجنوب تحركهم أوهام الجهوية والمناطقية المدمرة لكل مكتسبات وانجازات الثورة اليمنية 

«٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية.
وفي هذا المنحى نقول لمن أخذتهم األوهام وحجب المال النفطي عن عقولهم وعيونهم 
الرؤية الصحيحة أن يعودوا الى سياقهم النضالي الوطني التاريخي بتوحيد الجبهة الداخلية 
ه وال يفرق بين شماليين وجنوبيين،  في مواجهة العدوان الغاشم الذي يستهدف اليمن وابناء
وأي قضايا خالفية قادرون على حلها بعد االنتصار على العدوان، وتقديم التنازالت المؤدية 
الى حل سياسي سلمي عادل يرضي كل االطراف ويحقق مصالح كافة اليمنيين في الحاضر 
والمستقبل.. ليكون اليوبيل الذهبي لعيد االستقالل الوطني انطالقة جديدة صوب النصر 
لليمن كله على كافة أشكال االحتالل والوصاية.. وبهكذا نكون قد جسدنا الوفاء لتضحيات 
شعبنا وأعدنا االعتبار لدماء الشهداء التي سالت من أجل الوصول الى الـ٣٠ من نوفمبر ١٩٦٧م 

يوم االستقالل المجيد.

كلمة 

نصر االستقالل المجيد

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..

غليان شعبي رفضًا للجرعة القاتلة

حـــذرت أحــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي من  
خطورة محاوالت ما يسمى احزاب التكتل 
الوطني في تمزيق وحــدة الصف وخدمة أجندة 
العدوان من خالل السعي إلثارة الفتنة وجر القوى 

المناهضة للعدوان الى مربع الصراعات.
وقال التحالف في بيان: إن مواقف هذه الكيانات 
هـــا تمثل خيانة لدماء وتضحيات  ومــن يقف وراء
الشهداء والجرحى من ابناء شعبنا الذين سقطوا في 
محراب الدفاع عن الوطن، مؤكدًا أنها لن تنجح في 
الضغط على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه لثنيه 
عن التمسك بأجندته الوطنية إدراكًا منه لخطورته.
واعــتــبــر الــبــيــان أن اســتــقــواء بــعــض األطـــراف 
السياسية بالسالح والمال العام واستخدام وسائل 
االعالم الرسمية والزج بمنابر المساجد في سياق 

ه  حــمــالت تشويه تستهدف المؤتمر وحلفاء
والرموز الوطنية سلوك مرفوض يحرف البوصلة 
عن المعركة الحقيقية التي يفترض أن يحتشد 

خلفها الجميع.
ودعا الى التفعيل الصادق لبنود االتفاق الموقع 
بين المؤتمر وحلفائه وبين أنصار الله وحلفائهم 
واالبتعاد عن المناكفات السياسية واالعالمية 
والعمل الجاد لما يخدم الوطن ويليق بتضحيات 

وصمود ابنائه في وجه العدوان.
واستنكر التحالف أن يتم صرف األموال على كيانات 
ة للمؤتمر وتصديع الجبهة  مشبوهة بغرض االساء
الداخلية وخدمة قوى العدوان ومرتزقته، بدًال من 

صرف المرتبات لمؤسسات الدولة والجيش واألمن.
تفاصيل صـ٣

لماذا لم تقم هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في مصير أكثر من

المالية تقرر «تأميم» عدد من الشركات ٤ تريليونات
تجار النفط 

ينهبون الشعب

توّجه لعرقلة عمل شركة «كمران» و«يمن موبايل» وإغالق مكاتب «اليمنية»المجلس السياسي يقف صامتًا! لماذا لم تقم هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في مصير أكثر من تجار النفط 

ى الرئيس المصري بضحايا الجريمة اإلرهابية في سيناء
ّ
عز

 تفجير مسجد الرئاسة بصنعاء استهدف إشعال الفتنة في اليمن اليمن يعاني من اإلرهاب الممنهج إلى جانب العدوان والحصار

الزعيم: نثق بقدرة مصر على استئصال شأفة اإلرهاب
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس الجمهورية  

األسبق- برقية عزاء الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ضحايا تفجير 
أحد المساجد في شمال سيناء والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى في عمل إجرامي 
إرهابي خبيث.. يتنافى مع كل القيم واالخالق وتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف وكل تعاليم 

األديان السماوية التي تجرم وتحرم قتل النفس التي حرم الله.
ولفت الزعيم صالح الى أن هذا الحادث اإلجرامي البشع يأتي ضمن مسلسل األعمال 

اإلرهابية التي تستهدف مصر العروبة، تنفيذًا ألجندة تآمرية تحيكها وتمولها بعض 
األنظمة والقوى في المنقطة برعاية ومباركة قوى االستكبار العالمي الحاقدة على أمتنا 

العربية واإلسالمية عامة وعلى مصر بشكل خاص..
مشيرًا الى أن الجمهورية اليمنية عانت والتزال تعاني من اإلرهاب الممنهج الذي تقوم 
به التنظيمات اإلرهابية التي تتمادى في غّيها وفي أعمالها اإلجرامية إلى جانب ما يعانيه 
شعبنا اليمني من العدوان الظالم والغاشم المستمر عليه منذ أكثر من عامين ونصف بدون 

وجه حق، إلى جانب الحصار الجائر والشامل برًا وبحرًا وجوًا، بهدف قتل الشعب اليمني جوعًا 
وباألمراض واألوبئة القاتلة. 

ر رئيس المؤتمر -في برقية العزاء- بذلك العمل اإلجرامي اإلرهابي الذي فجر جامع 
ّ
وذك

دار الرئاسة بالعاصمة صنعاء في العام ٢٠١١م مستهدفًا قيادة الدولة بكل مفاصلها 
وجموع المصلين، بهدف اشعال نار الفتنة في اليمن.. 

تفاصيل صـ٢

في بيان شديد اللهجة

ر من استمرار توظيف الكيانات المرتزقة للتطاول على المؤتمر وحلفائه تنفيذًا ألجندة العدوان
ّ
أحزاب التحالف تحذ

 ممارسات أنصار الله ال توحي بصدقهم في الحفاظ على وحدة الصف الوطني االستقواء بالسالح والمال واإلعالم الرسمي لشن حمالت تستهدف المؤتمر سلوك مرفوض
 ندعو إلى التفعيل الصادق لبنود االتفاق بين المؤتمر وحلفائه وأنصار الله ندين احتكار الوظيفة واإلقصاء عبر قرارات انفرادية

المؤتمر يعلن تضامنه مع شعب ودولة مصر في مواجهة اإلرهاب ويطالب النظام باالنسحاب من تحالف العدوان

من األدويةمخزونًا استراتيجيًا الصحة ال تملك 

اليونيسيف:  أكثر من

 ١١ مليون
طفل بحاجة إلى 

مساعدات انسانية

٣ أشهربالمجاعة خالل اليمن مهدد 

وصول ٦ طائرات إلى مطار 

صنعاء ومنع السفن من 
دخول الحديدة

بعد ٣ أشهرفي اليمن سينفد مخزون الحبوب األمم المتحدة: 

٪١٣٣
 ارتفاع أسعار المياه المنقولة 

«الوايتات» في المدن بـ

الكوليرا 

والدفتيريا وحمى 

الضنك والسحايا 

تهدد اليمن

 ٥
بسبب انقطاع الوقودمدن أصبحت بدون مياه 

ذعن 
ُ
السعودية ت

وتشدد الحصار على 

ميناء الحديدة

خيارات الموتالسياسي يفرض غياب الحل 
 ٢٥

مليونًا في دائرة 
الموت

مقاطعة شراء المشتقات النفطية تتزايد.. وشلل في الحركة التجارية

اســتــيــاء كبير يسود  
الــشــارع اليمني إزاء 
سياسة االفــقــار والتجويع التي 
تتبعها حكومة االنقاذ والتدمير 
ــة  ــدول الــمــمــنــهــج لــمــؤســســات ال
ــد الـــقـــرارات االقتصائية  ــزاي وت
وتمركز السلطة والثروة لصالح 
جــمــاعــة عــلــى حــســاب ماليين 

الشعب اليمني.
ــة تــذمــر  ـــشـــارع حــال ويــعــيــش ال
وغــضــب غــيــر مسبوقين بحسب 
مراقبين سياسيين جــراء ما أصبح 
يطلق عليه الجرعة السعرية غير 
المعلنة والتي تفرض منذ عشرين 
يومًا على الشعب من خــالل الرفع 
الجنوني ألسعار المشتقات النفطية.
«الميثاق»  وأوضح المراقبون لـ
أن تزايد الدعوات الى مقاطعة 
شراء المشتقات النفطية وإيقاف 
حــركــة الــســيــارات فــي العاصمة 
والمحافظات تمثل رسالة شعبية 

مــوجــهــة لــقــيــادات الــمــكــونــات 
ــؤكــد عــلــى رفــض  الــســيــاســيــة ت
سياسة إفــقــار الشعب، وفشل 
الحكومة في ضبط األوضاع وإنهاء 
هيمنة تجار السوق السوداء على 

رقاب الماليين من المواطنين.
ونــبــهــوا الـــى خــطــورة الــوضــع 
ــــذي قــد يفجر  االقــتــصــادي وال
ثــــورة جــيــاع وهــــذا مــا يترقبه 
تحالف العدوان والمرتزقة الذين 
يسعون من وراء تشديد الحصار 
الى ضرب الوحدة الداخلية وشق 
الصف الوطني وتفكيك وحــدة 
القوى المتصدية للعدوان عبر 
ركت مفتوحة 

ُ
هذه الجبهة التي ت

لعبث الطابور الخامس الذي تعمد 
زيادة أسعار المشتقات النفطية 
لترتفع اسعار السلع األساسية 
األخرى في محاولة لتفجير ثورة 

جياع تخدم أجندة العدوان.
تفاصيل ص٢

ارتفاع جنوني في أسعار المشتقات النفطية وصل ١٠٠٪
رون من خطورة الدعوات لمصادرة أموال التجار

ّ
مراقبون يحذ

مصر.. وانتقام ممولي وداعمي اإلرهاب
 كتب/رئيس التحرير

العملية اإلرهابية المروعة التي تعرضت لها مصر وأودت بحياة أكثر من ٣٠٥ شهداء  
بينهم ٢٧ طفًال و١٢٨ جريحًا باستهدافهم اثناء صالة الجمعة في مسجد الروضة 
بسيناء، توجب على النظام المصري أن يعيد حساباته ويراجع تحالفاته مع الدول الداعمة والممولة 
والمساندة للجماعات اإلرهابية والتي مهما قدمت لمصر من مساعدات مالية ال تقدر بالخسائر التي 

تخلفها الجماعات اإلرهابية المتحركة بأوامر الرياض.
الجريمة اإلرهابية هزت العالم وأصابت الجميع بالفزع من قدرات الجماعات اإلرهابية وإقدامها 

عد ردة فعل -بكل تأكيد- تجاه المواقف الشجاعة التي 
ُ
على تنفيذ مثل تلك المذبحة المروعة والتي ت

أعلنتها مصر مؤخرًا سواًء في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد االسبوع الماضي، أو بشأن 
التداعيات في لبنان وموضوع حزب الله، والتي لم ترق للسعودية وغيرها.. لقد بات الكل يدرك هذه 
الحقيقة، والمطلوب أن يمتلك النظام المصري الشجاعة ويضع حدًا لتحالفه مع الدول الممولة والداعمة 
والمساندة لإلرهاب، وهي ذاتها الدول الممولة والداعمة لبناء سد النهضة في سياق المخطط القذر 

الذي يستهدف مصر من خالل تجفيف مياه نهر النيل.
المؤتمر الشعبي العام إذ أعلن تضامنه وتضامن الشعب اليمني مع الشعب والدولة المصرية في 
اتخاذ أي إجراء لمواجهة اإلرهاب، فإنه دعا -بشكل واضح- النظام المصري ومن منطلق الحرص 

على مصر التي ستظل منارة العرب والعالقات التاريخية التي تربطنا بشعب الكنانة العظيم 
المعمدة بالدم، الى االنسحاب من تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن.. فمصلحة 
البلدين والشعبين الشقيقين تقتضي ذلك.. فعناصر داعش الذين رفعوا أعالم التنظيم فوق 
جثث الضحايا في مسجد الروضة بالعريش ليسوا مخلوقات فضائية.. بل إنهم تابعون للسعودية 
واإلمارات وقطر بال شك.. وما يجب التنبيه إليه بعد هذه الكارثة هو مخطط تحويل اليمن الى 
مالذ آمن لإلرهابيين يستهدف تضييق الحصار على مصر بتمكين داعش والقاعدة واالخوان 

من السيطرة على باب المندب..
الدعوة صادقة ونابعة من القلب، والمطلوب أال ُيقاَيض الدم بالمال وال باألرض.. وحمى الله مصر..

أمين عام الحزب الناصري:

نستغرب نشر وكالة سبأ بيانات كاذبة باسم الحزب

ضابط مخابرات أمريكي يكشف مخزون «صالح» من الصواريخ اليمنية

استغرب الحزب الناصري الديمقراطي، "قيام وكالة األنباء اليمنية سبأ،  
بنشر تصريح باسم شخص ال يمت بأية صلة للحزب وقد تم فصله قبل 

عدة سنوات من الحزب".
وقال أمين عام الحزب شايف عزي صغير: إن "الحزب الناصري الديمقراطي 
له قيادة معروفة تم انتخابها من قبل المؤتمر العام للحزب الذي عقد في ٢٣ 
يوليو ٢٠١٠م". وأوضح أن "عددًا من اعضاء الحزب وبينهم حارث المليكي الذي 
عي انه امين عام الحزب تم فصلهم في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الناصري  يدَّ

الديمقراطي عام ٢٠١١م بإجماع اللجنة المركزية"..
بقية ص٢

قال بروس ريدل- الضابط االستخباراتي  
ومــســتــشــار أربــعــة رؤســــاء فــي مقال 
لصحيفة «المونيتور» األمريكية: إن الجيش اليمني 
يحوز قوة صاروخية محلية منذ عقود، حيث عمد 
الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في 
ثمانينيات القرن الماضي، إلى شراء صواريخ "سكود" 
من كوريا الشمالية، فيما حصلت الحكومة الشيوعية 

في الجنوب على تلك الصواريخ من روسيا.

ــرأس حاليًا معهد  ــذي ي ــدل ال ــروس ري وأكــد ب
"بروكينغز" االستخباراتي، أن الجيش اليمني يملك 
عناصر مؤهلة، ومدربة على استخدام الصواريخ، 
موضحًا أن الحملة الجوية التي تقودها السعودية 
ضد اليمن، أخفقت في معالجة مشكلة تهديد 
ات التحالف في  الصواريخ اليمنية، خالفًا الدعــاء

بداية "عاصفة الحزم".
بقية ص٢

لــون بقوات العدوان السعودي في نجران وجيزان وعسير
ّ

إقالة «بن دغر» عنوان الصراع السعودي اإلماراتي.. وحضرموت محافظة االغتياالتالجيش واللجـان ينك نهــــم
تلتهم الغزاة والمرتزقة

نهــــمنهــــم مصر.. وانتقام ممولي وداعمي اإلرهاب

كتب/رئيس التحرير


