
كلمة 

اليمنيون ينتصرون لإلنسانية
ى، وعام أتى وبربرية العدوان السعودي الوحشي االرهابي  

َّ
عام ميالدي ول

مستمرة، ويــزداد عتوًا في بغيه وصلفه وعنجهيته وهمجيته.. عام 
ميالدي احتفل باستقباله العالم بمباهج فرائحية تحت توهجات ألوان األلعاب النارية 
بروح تفاؤلية مفعمة باألمل والتطلعات الى سنة جديدة تحقق فيها األحالم واألماني 
المؤجلة.. بينما نظام أسرة آل سعود يواصلون احتفاالتهم الشيطانية بسفك الدماء 
واإلمعان في الدمار والخراب واالرهاب التي تقوم بها طائراتهم وبوارجهم ودباباتهم 
ومدرعاتهم وصواريخهم وقنابلهم المحرمة دوليًا من الجو والبر والبحر أو عبر 
أدواتهم االرهابية التكفيرية من عناصر القاعدة وداعش وميليشيات حزب االصالح 
«االخواني» واضرابهم من قوى الخيانة والعمالة واالرتــزاق مودعًا الشعب اليمني  
زهقت أرواحهم وُبترت أعضاؤهم 

ُ
العام ٢٠١٥م بعشرات اآلالف من الضحايا الذين أ

حرقت وُمزقت أجسادهم وُدمرت بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وطرقاتهم 
ُ
وأ

ليطال عدوان مملكة الشر غير المسبوق كل شيء اإلنسان والحيوان والشجر والحجر، 
عي أنه أقامها على مبادئ حقوق اإلنسان والتي  والعالم وفي مقدمته منظماته التي يدَّ
وظيفتها الدفاع عنها وحمايتها من أي قوى باغية تنتهكها، في حين أن الحقيقة 
عكس ذلك بالمطلق.. فما هو حاصل أن األمم المتحدة تقف مع الظالم ضد المظلوم.. 
ومع القوي ضد الضعيف.. يشرعن المجتمع الدولي العدوان السعودي على اليمن بعد 
اإلقدام عليه وتعاقب من يتعرض له وتحاول نزع حقه في الدفاع عن نفسه متجاوزًا 

المجتمع الدولي قانون الغاب.
وهنا نقول: إن الشعب اليمني بصبره وبصموده وتصديه لهذه الحرب الظالمة 
التي تشن عليه طوال ما يقارب العام لم يفشل -فحسب- مخططات المعتدين 
وينتصر عليهم رغم الفارق المهول غير القابل للمقارنة في العدة والعتاد والقدرات 
العسكرية واإلمكانات المالية والسياسية واإلعالمية، بل وفضح النظام السعودي 
المعتمد على االرهاب هو والقوى االقليمية والدولية المتحالفة معه، وكشف أيضًا 

اته وشعاراته الحقوقية واألخالقية واإلنسانية. النظام الدولي القائم وزيف ادعاء
لقد استخدم العدوان السعودي االرهاب والمرتزقة من شركات صناعة الموت 
العالمي المجسدة في بالك ووتر وعصابات مافيا المخدرات والجريمة المنظمة 
والكذب والتضليل الفاضح، مبددًا عشرات المليارات من المال النفطي المدنس 
لشراء االسلحة والجيوش والمواقف الدولية إّال أن كل هذا لم يجلب له النصر في حربه 
القذرة على اليمن الذي بإيمانه وعدالة قضيته استمد إرادته الصلبة الشجاعة والقوة 
والثبات ليلحق الخزي والعار والهزيمة بالمعتدين وليستحقوا لعنات الله والتاريخ 
واالنسانية.. ويبقى في هذا السياق االستخالص األهم وهو أن الشعب اليمني كان 
ومايزال وسيظل شعبًا مسالمًا ينشد السالم واالمن واالستقرار لوطنه وألمته العربية 
واالسالمية وللبشرية كلها في العام الجديد، تاركًا خيار الحرب والسالم مفتوحًا أمام 

النظام السعودي العدواني االرهابي..
وعليه أن يقرر إما وقف عدوانه ورفع حصاره والجلوس الى طاولة التفاوض الندي 
المؤدي الى سالم يعيد الحقوق والعزة والكرامة وينهي الوصاية ويحقق استقالل 
القرار السياسي اليمني ويحفظ أواصر الجوار والصالت االخوية التاريخية والجغرافية 
ووشائج القربى بين أبناء اليمن وأشقائه أبناء نجد والحجاز.. أو إصراره على عدوانه 
وحربه استعالًء وتكبرًا والتي بكل تأكيد سيخوضها اليمانيون حتى النهاية مهما 

طالت، وسينتصرون ألنهم مظلومون ومتقون ومؤمنون بأن النصر من عند الله.

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
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«هادي» يغرق عدن بفوضى «داعش».. والعدوان يشن أعنف غاراته على صنعاء

فائقة السيد:

ة المباخر بالرياض أغرقوا عدن 
َ

َحَمل
بالفوضى واألحداث الدامية

قالت األستاذة فائقة السيد باعلوي -األمين العام المساعد  
للمؤتمر الشعبي العام: إنها ال تستغرب هي وكل قيادات 
وكــوادر وأنصار المؤتمر والثابتين في جبهة الدفاع عن الوطن، من 
تصريحات حملة مباخر الرياض الذين استمرأوا العمالة والترويج الكاذب 
المفضوح لوجود ما يسمونه باختالالت داخل صفوف المؤتمر.. مؤكدة أن 

هذه القصص والترهات ال توجد إال في العقول المنهزمة لهؤالء.
بقية ص١٤

 ١٠
محافظات تعاني انعدام األمن الغذائي

٪٣٤
من أطفال اليمن لم يذهبوا إلى 

المدارس منذ بدء العدوان

٪٢٤٫٥
معدل  بطالة الشباب حسب آخر 

مسح للقوى العاملة في اليمن 

 ١٫٥
مليون أسرة ُحرمت من إعانات 

صندوق الرعاية

٢٠
مليونًا ال يحصلون على المياه النظيفة

١٥
 مليونًا ال يحصلون على الرعاية 

الطبية األساسية

 ١٥
مليونًا ال يمتلكون ما 

يكفيهم من الغذاء

 ٣
ماليين طفل يعانون سوء التغذية

١٠٠٠
 مدرسة أصبحت خارج الخدمة

 ٢٨٣
مشروعًا للحماية االجتماعية توقفت

 ٪٢٦
من الشركات الصغيرة والمتوسطة أغلقت

٪٥٩
حت نصف عمالها  من منشآت القطاع الصناعي سرَّ

اليمنيون يوّدعون 
أسوأ األعوام

يعّد العام ٢٠١٥م الذي  
وّدعــــه الــيــمــنــيــون، األســـوأ 
بين كل األعــوام على مدى التاريخ، 
بما حمله من تدهور أمني وسياسي 
ــى عـــدوان ســعــودي غاشم  أفــضــى إل
وعنف وفوضى، وأزمــات اقتصادية 
واجتماعية غير مسبوقة، أّدت إلى 
ساع دائرة 

ّ
ارتفاع تكلفة المعيشة وات

الفقر والبطالة.
وعلى الرغم من األوضاع اإلنسانية 
الصعبة التي عانى منها اليمنيون في 

٢٠١٥م والتي وصلت حّد الكارثة، 
إال أنهم يأملون في أّال تسوء األوضاع 
ــعــام ٢٠١٦م أكــثــر مــّمــا هي  فــي ال
عون إلــى تسوية 

ّ
عليه اآلن، ويتطل

سياسية تنهي عــشــرة أشــهــر من 
العدوان والحصار الخارجي والقتال 
ق األمــن واالستقرار 

ّ
الداخلي، وتحق

وتنعش االقتصاد الــذي أصبح على 
شفا االنهيار.

باألرقام.. المنظمات الدولية تكشف بشاعة الجريمة المسكوت عنها

تفاصيل ص٩

«الميثاق» : عضو الوفد الوطني باقزقوز لـ

وفد الرياض مستثمر للعدوان وال يملك من أمره شيئًا
 هادي أرسل بن مبارك ليفشل التفاوض 

واعترضنا على انحياز ولد الشيخ
طالبنا المجتمع الدولي بموقف واضح من 

تواجد القاعدة وداعش على أراضينا 

«الميثاق»: القائم بأعمال وزير التربية لـ

اليمنيون سيفرضون الحوار على السعودية
قوى انفصالية تقف وراء تأخير 

إعالن نتائج الثانوية العامة ص 6
يل 

اص
تف

ص 3
يل 

اص
تف

ما تقوم به السعودية هو تشويه حقيقي للدين اإلسالمي الحنيفأثبتنا لسفراء الدول الخمس أن وفد الرياض ال يسيطر على األرض وال يستطيع تقديم ضمانات إليصال االغاثة  

السعودية تتهاوى
تنديد عالمي بجريمتها وتحذير من تفجير حرب طائفية بالمنطقة

تــتــرنــح سلطة آل   
ســعــود يــومــًا بعد 
ــم  ــعــال ــــوم ويــكــتــشــف ال ي
ــشــاعــة وقـــبـــح أفــعــالــهــا  ب
ومــــا تــمــثــلــه مـــن مملكة 
ــرعــب واالرهـــاب  للشر وال

والدواعش.
ويــزداد وضع السعودية 
ســــوءًا فـــي ظـــل اســتــمــرار 
ــهــا الــهــمــجــي غير  عــدوان
المبرر ضد اليمن وتكبدها 
خــســائــر كــبــيــرة مــاديــة 
وبشرية مع أزمة اقتصادية 

خانقة تعيشها اضطرت االسبوع الماضي الى رفع 
أسعار السلع والمشتقات النفطية والكهرباء 
والمياه بشكل مبالغ فيه لمواجهة العجز الذي 
تعاني منه ميزانيتها جراء عدوانها على اليمن 

وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
ر إقدام آل سعود على إعدام (٤٧)  هذا وفجَّ

مــن المواطنين بينهم 
الــمــعــارض الــشــيــخ نمر 
الــنــمــر غضبًا وتــنــديــدًا 
عــالــمــيــًا وردود أفــعــال 
عربية وإسالمية تنذر 
بتداعيات خطيرة داخل 
السعودية نفسها وعلى 
مستوى دول المنطقة، 
حيث انتفضت عدد من 
المدن السعودية -أمس- 
احتجاجًا على إعدام النمر 
وهو ما يعتبره مراقبون 
سياسيون خطرًا يعصف 
بالتعايش الطائفي في السعودية، ويؤجج هذا 
الصراع الــذي يهدد بتقويض أركــان الدولة 
السعودية، ويتزامن ذلك بدخول السعودية 
ــعــراق وروســيــا  ـــران وال فــي مــواجــهــات مــع إي

وغيرها.
تفاصيل ١٧

الزعيم واألمين العام يلتقيان سفير روسيا

ي روسيا قرارًا دوليًا ملزمًا بوقف العدوان
ّ
الشعب اليمني يتطلع إلى تبن

أعرب الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر   
الشعبي العام- عن تطلعات كل اليمنيين في قيام 
روسيا االتحادية بمضاعفة جهودها وبذل مساعيها لتبني 
قرار من مجلس األمن الدولي ملزم لجميع األطراف بإيقاف 
العدوان على اليمن وكل أنــواع االقتتال والدفع نحو ما 
يساعد اليمنيين للوصول الى إجراء تسوية سياسية عادلة 

ومنصفة تنهي معاناة الشعب اليمني وتحل مشاكله.
وأشاد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر- خالل 
لقائه ومعه االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر 
بسفير روسيا االتحادية فيالديمير ديدوشكين بالدور 
الفاعل لروسيا في مكافحة االرهاب والدور الذي تقوم به 
في سوريا في محاربة التنظيمات االرهابية مثل داعش 

والقاعدة واخواتها.
وكشف عن تزايد أعــداد االرهابيين في اليمن الذين 
تعمل بعض الدول على إنقاذهم من الحرب عليهم في 
سوريا ونقلهم الى اليمن ضمن خطة استراتيجية تآمرية 

تستهدف اليمن والمنطقة..
تفاصيل صـ٢

دول عربية تنقذ اإلرهابيين من الحرب في سوريا بنقلهم إلى اليمن لتنفيذ مخطط تآمري
 نشيد بالدور الروسي الفاعل في مكافحة اإلرهاب في سوريا  مستعدون للحوار النّدي والمسئول مع السعودية إذا أوقفت عدوانها على اليمن

خالل لقائه مع قياداتها

الزوكا يطلع أحزاب التحالف على نتائج مشاورات سويسرا
المؤتمر وأحزاب التحالف جسدوا مواقف وطنية مشرفة في التصدي للعدوان

أحزاب التحالف: نقف مع المؤتمر وكل القوى الوطنية في خندق الدفاع عن الوطن
العدو السعودي حاول إفشال مشاورات جنيف عبر خرقه الهدنة وعدم امتالك وفد الرياض ألي قرار

التقى االمــيــن الــعــام للمؤتمر الشعبي  
االســتــاذ عــارف عــوض الــزوكــا -األربــعــاء 
ــادات احــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي  ــي ــق ــمــاضــي- ب ال
الديمقراطي حيث خصص اللقاء لمناقشة آخر 
ــعــدوان  ــتــطــورات وفـــي مقدمتها اســتــمــرار ال ال
السعودي في عمليات القتل لليمنيين وتدمير 
ُبناهم التحتية ومقدراتهم من مصانع ومستشفيات 
ومدارس وطرق وجسور واستمرار الحصار الجائر 
على الشعب اليمني والذي يخلف كارثة انسانية في 

انعدام السلع الغذائية والمشتقات النفطية والمواد 
الطبية وغيرها من مستلزمات الحياة اليومية.

وفي بداية اللقاء ألقى االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام االستاذ عارف الزوكا كلمة حيا فيها الصمود 
االسطوري لكافة ابناء الشعب اليمني وقواه الوطنية 
الشريفة في وجه هذا العدوان الهمجي الذي يواصل 
قتل المواطنين اليمنيين بصورة يومية ويرتكب 

جرائم حرب بحق االطفال والنساء والشيوخ..
تفاصيل ص٢

سخر من مزاعم «عكاظ»

د.الصوفي:  تجمع المؤتمر وأنصار الله وحدة التصدي للعدوان.. والفبركات محاوالت فاشلة

ف على صنعاء
ّ
قصف مكث

سخر الدكتور أحمد الصوفي- السكرتير   
اإلعالمي لرئيس المؤتمر- من المزاعم التي 
نشرتها صحيفة «عكاظ» السعودية الخميس واصفًا 
إياها بالسعار واإلفالس المهني الرخيص، ومحاولة 
لترميم الهزائم العسكرية التي ُمني بها تحالف 

العدوان على يد أبطال الجيش واللجان. 

 وقـــال الــصــوفــي: إن اخــتــالق األخــبــار وفبركة 
األحداث مجرد محاوالت بائسة لهز صورة الزعيم 
أو التأثير على الواقع السياسي والميداني الذي 
تتحطم على وحدته كل الرهانات وكل صور الدس  

الرخيص.
تفاصيل ص٧

هــزت انفجارت عنيفة أرجــاء   
العاصمة في الساعات األولى من 
صباح اليوم االثنين في قصف جديد 
لطيران العدوان السعودي استهدف 

أحياء سكنية ومنشآت خدمية.
«الميثاق» الى أن  وأشارت مصادر لـ

طيران العدوان السعودي استهدف 
الهناجر والكونتيرات الخاصة بالبضائع 

في منطقة عصر.
 وقـــالـــت الـــمـــصـــادر: إن الـــعـــدوان 
استهدف معسكر الصباحة بثمان 
غــــارات و٧ عــلــى مــطــار صــنــعــاء و٤ 

غــارات على قاعدة الديلمي وكــذا ٣ 
غارات على الصيانة العسكرية و٤ على 
كلية الدفاع الجوي إضافة الى قصف 
محطة غاز بمنطقة عصر مما تسبب 

في اشتعال النيران 
فيها.

عدن.. حظر للتجوال.. اشتباكات مسلحة.. انتشار داعش في المعال والمنصورة
تشهد عدن فوضى دامية ومواجهات شرسة في  

عدد من مناطقها بين عناصر تنظيم داعش 
والميليشيات المسلحة، وفي الوقت الذي تذكر مصادر 
سياسية أن ما يحدث في عدن هو مؤشر لصراع سعودي 
إماراتي، إّال أن هناك معلومات تفيد أن تواجد القيادي 
االخواني حمود المخالفي وكذلك توافد مجاميع مسلحة 
من الضالع ويافع وأبين الى عدن ينذر بإسقاط عدن في 
مستنقع صراع داٍم.. هذا ولم تستبعد مصادر سياسية 

أن المواجهات المسلحة بين الحراك وعناصر داعش والتي 
تفاقمت منذ اشتدت منذ صباح أمس ليست إّال مجرد 
صفقة قذرة بين هادي ومرتزقة الرياض تقضي بتسليم 
عدن لتنظيم داعش، كما تم تسليم حضرموت للقاعدة 
وبعض مديريات أبين. وبينت المصادر أن هذه الصفقة 
تجري بمباركة من القوات الغازية التي تمتلك ترسانة 
أسلحة حديثة وطائرات وبوارج وقوات مسلحة غازية من 
١٧ دولة ومرتزقة بالك ووتر، حيث لم تغادر ثكناتها 

في موافقة على هذه الصفقة. وأكدت المصادر أن عملية 
تسليم عدن لداعش بدأت مطلع االسبوع من خالل قيام 
عناصر داعش بإغالق كليات جامعة عدن مزودة بأحدث 
المدرعات السعودية في ظل صمت ومباركة من هادي 
والقوات الغازية والسلطات المعينة من هادي والذين لم 
يحركوا ساكنًا، مشيرين الى أن عناصر داعش قامت األيام 

الماضية بانتشار عسكري في المعال والتواهي..
البقية ص١٤


