
العدوان ومرتزقته تعّمدوا عدم تهيئة األجواء 
إلنجاح الحوار مستهترين بجهود األمم المتحدة..

استمرار خرق وقف اطالق النار من قبل العدوان في أكثر 
المناطق مستخدمًا كافة األسلحة بما فيها الطائرات

طيران العدوان  استهدف اللجان المحلية التابعة 
لألمم المتحدة لتثبيت وقف اطالق النار

الطرف اآلخر أثبت عدم جديته في وقف العدوان 
وال وجود للجان المحلية في المحافظات الست

أسباب تأجيل انعقاد حوار الكويت

استمرار العدوان ونكثه لالتفاقات يحتم على المؤتمر وأنصار الله تحمل مسئولياتهما تجاه الشعب والوطن

كلمة 

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

أسبوعية - سياسية

االثنين 
 العدد (1806) 

 18 / 4/ 2016م 
11 / رجب / 1437هـ 

الشعب اليمني ينشد السالم ويكره الحروب والصراعات والمؤامرات واألزمات   
المفتعلة، وطــوال تاريخه لم ُيعرف أن له أطماعًا في أراضــي ومياه وجزر 
دول جواره االقليمي في شبه الجزيرة العربية أو منطقة جنوب البحر األحمر والقرن 
األفريقي.. ولم يسَع أو يحاول بناء مصالحه على حساب أية دولة شقيقة أو صديقة 
قريبة أو بعيدة.. ولم يحصل أن تدخل في الشؤون الداخلية لها.. وكان ومايزال مع 
عالقات دولية تقوم على االحترام المتبادل المعزز ألواصر االخوة والصداقة بين أبناء 

األمة العربية واإلسالمية وكافة شعوب العالم.
وبالمقابل يرفض الشعب اليمني الظلم والبغي والعدوان وفرض الهيمنة والسيطرة 
عبر القوة العدوانية الغاشمة بتلك الصورة التي أقدمت عليها السعوية ضد الشعب في 
 دماء عشرات اآلالف من 

ً
٢٦مارس ٢٠١٥م وهي مستمرة وقد تجاوزت العام، سافكة

 أرواح األطفال والنساء والشيوخ دون وازع من دين 
ً
اليمنيين المدنيين األبرياء، مزهقة

أو أخالق، ودون خشية من قانون دولي أو مبادئ وقيم إنسانية.. مع أن الشعب اليمني 
وقواه الوطنية الواقفة في وجه هذا العدوان السعودي الغادر يمدون يد السالم ويلبون 
كافة الدعوات ويستجيبون لكل الجهود التي بذلتها األمم المتحدة على رأسها أمينها 
العام بان كي مون ومبعوثه الخاص لليمن، وكذلك األدوار والمساعي األخوية التي بذلتها 
وتبذلها الشقيقة سلطنة ُعمان بقيادة جاللة السلطان قابوس بن سعيد لتحقيق السالم 
منذ بداية الحرب السعودية العدوانية على اليمن والتي جميعها تعامل معها النظام 
د في محاولته  السعودي بغدر ومكر وخداع واستخفاف تنم عن غطرسة وصلف تجسَّ
وضع العراقيل والعوائق أمام جنيف «١» ومن ثم إفشاله قبل أن ينعقد، ونفس الشيء 
كان تعاطيه مع جنيف «٢»، مستغًال فترة الهدنة موّجهًا رسائل معاكسة لمسار 
الجهود والمساعي الدولية بإقدامه ومرتزقته على تبّنى خطوات تصعيدية، مشعًال 
كافة جبهات المواجهة، مرتكبًا بصواريخ طائراته وبوارجه مجازر أكبر وأكثر بشاعة 

من ذي قبل بحق المدنيين الذين ال ذنب لهم سوى أنهم يمنيون.
وفي ذات السياق لم يختلف سلوك وممارسة العدوان ومرتزقته مع اتفاق وقف 
إطالق النار الذي وافق عليه قبيل لقاء الكويت وأعلن االلتزام به في اإلعالم لتضليل 
العالم وذر الرماد في عيون المجتمع الدولي، أما على أرض الواقع فعمل على تصعيد 
غير مسبوق، متجاوزًا مجرد اختراق وقف اطالق النار الى قيامه ومرتزقته بزحوفات 
مصحوبة بتغطية جوية مكثفة على مختلف الجبهات وشن غارات على العديد من 
ه يعوض هزائمه المتالحقة ويحقق ما فشل وعجز 

ّ
المحافظات والمناطق اليمنية عل

عن تحقيقه طوال ما يزيد عن عام من حربه العدوانية الوحشية على الشعب اليمني.. 
مرة أخرى يخيب آماله رجال الرجال أبطال الجيش واللجان الشعبية وتذهب آمال خبثه 

وحقده أدراج الرياح.
 ويبقى تجديد الدعوات الى األمم المتحدة وكافة القوى الدولية الخّيرة الى العمل 
على السعي المكثف لتثبيت وقف إطالق النار ووقف العدوان السعودي على شعبنا وبما 
يكفل إنجاح اللقاء والحوار المزمع في دولة الكويت الشقيق، بما يؤدي الى إعادة األمن 

واالستقرار والسالم الى اليمن والمنطقة.

من أجل السالم

صرح مصدر مسئول بمكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي  
عبدالله صالح بأن المؤتمر الشعبي العام مع السالم من اجل حقن الدم 

اليمني والحفاظ على ما تبقى من مقدراته وبنيته التحتية. 
ن المصدر -أمس االحد- جهود االمم المتحدة ممثلة بأمينها العام السيد  وثمَّ

بان كي مون ومبعوثه الخاص لليمن اسماعيل ولد الشيخ.
ن المصدر دور سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جاللة السلطان قابوس  كما ثمَّ
بن سعيد، والذي كانت له ادواٌر إيجابية ومتميزة منذ بدء العدوان السعودي 

على اليمن.
وتمنى المصدر من االمم المتحدة ودولة الكويت وكل القوى الدولية الخيرة 
تكثيف مساعيها لتثبيت وقف إطالق النار من اجل إنجاح الحوار المزمع عقده 

في دولة الكويت.

عرقل حوار الكويت
ُ
السعودية ت

بذل المؤتمر الشعبي العام وأنصار   
الله طــوال االسبوع الماضي جهودًا 
مضنية في سبيل إنجاح اتفاق وقف إطالق 
النار واالستعداد لمفاوضات الكويت بين 
األطــراف اليمنية، غير أن تحالف العدوان 
ومرتزقته ارتكبوا مئات الخروقات بهدف 

إفشال حوار الكويت.
وإزاء ذلــك بعث المؤتمر وأنــصــار الله 
رسالتين الى المبعوث الدولي اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد آخرها الجمعة، حيث أبلغ 
المؤتمر وأنصار الله المبعوث الدولي عدم 
التزام الطرف اآلخر باتفاق وقف إطالق 
النار في أكثر المناطق مستخدمًا كافة 
األسلحة بما فيها الطيران الحربي، إضافة 
الــى استهداف الطيران لجنة المراقبة 
لتثبيت وقف إطــالق النار التابعة لألمم 
المتحدة بالجوف، ولــم تتخذ أي موقف 
 على أن الــطــرف اآلخــر 

ً
ــك عـــالوة إزاء ذل

أثــبــت عــدم جديته فــي وقــف الــعــدوان 
وأن ال وجــود للجان الرقابة المحلية في 

المحافظات الست.
وكشفت الرسالة عن رسالة سابقة وجهها 
المؤتمر وأنصار الله الى المبعوث الدولي لم 

يكشف فحواها.. 
تفاصيل ص٣-٦

أكد مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن،  
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن مصير الرئيس 
اليمني السابق علي عبدالله صالح سيحدده اليمنيون 
أنفسهم في مرحلة ما بعد تحقيق السالم في البالد، 
وأن "موضوع رفع اسم صالح من قائمة عقوبات مجلس 

األمن لم يتم طرحه للمناقشة".
ـــد الشيخ  ـــك فــي تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا ول جـــاء ذل
للصحفيين بينهم مراسل األناضول، عقب انتهاء جلسة 
مشاورات مغلقة لمجلس األمن الدولي مساء الجمعة 

بتوقيت نيويورك.
وقال ولد الشيخ: "لم نناقش رفع اسم الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح من قائمة عقوبات مجلس األمن خالل 
مراحل التفاوض على اتفاق وقف األعمال القتالية الذي 
بدأ سريان العمل به من منتصف ليل األحد-اإلثنين 
الماضي، ولن نناقش هذا الموضوع خالل المحادثات 
المزمع إجراؤها في الكويت.. إن مصير صالح متروك 

لليمنيين أنفسهم".
تفاصيل ص٥

المؤتمر وأنصار الله يكشفون في رسائل للمجتمع الدولي خروقات العدوان وعرقلته حوار الكويت
 استمرار خروقات العدوان أثبتت للعالم رفضه إحالل السالم في اليمن  اتفاق وقف إطالق النار لم يدخل حيز التنفيذ إلى اآلن

أمريكا تعتزم محاسبة مسؤولين سعوديين 
متورطين بهجمات ١١ سبتمبر

يعتزم الكونجرس األمريكي إقرار قانون يسمح بمحاسبة   
مسؤولين سعوديين متورطين في الهجمات االرهابية التي 

تعرضت لها أمريكا في ١١سبتمبر ٢٠٠١م.
وكان السيناتور السابق يوب غراهام الذي شارك في التحقيق 
بهجمات ١١ سبتمبر أعلن أن أوباما سيتخذ قرارًا خالل ستين يومًا 
حول نشر وثائق سرية مرتبطة بالتحقيق. وأشارت عضو مجلس 
الشيوخ األمريكي كيرستين جيليبراذر الى ضرورة كشف النقاب 
عن هذه المعلومات السرية قبل زيارة الرئيس أوباما الى السعودية 

وبحث التساؤالت التي يثيرها التقرير مع سلطات الرياض.
تفاصيل صـ١٧

المبعوث الدولي: 

مصير الرئيس صالح يحدده اليمنيون أنفسهم

قيادات المؤتمر وأنصار الله تناقش المستجدات في الساحة 
وتؤكد على التنسيق الكامل إزاء ما تتعرض له بالدنا

رأس األخوان / عارف عوض الزوكا أمين عام المؤتمر الشعبي العام وصالح الصماد   
رئيس المجلس السياسي ألنصار الله اجتماعًا مشتركًا ضم عددًا من أعضاء المجلس 
ات  السياسي ألنصار الله واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء في إطار اللقاء
المستمرة والتنسيق بينهم وبين كل القوى الوطنيه المناهضة للعدوان والتي تؤكد وحدة 
الصف والموقف والكلمة والتالحم الشعبي الوطني إزاء ما تتعرض له بالدنا من العدوان 

والتدمير، وتعزيز ثبات وصمود الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان. 
كما عبر االجتماع عن اعتزازه وفخره بصمود وثبات جماهير الشعب اليمني في وجه 
العدوان الهمجي الغاشم على اليمن الذي استخدم مقدرات األمة العربية لقتل وحصار أبناء 

شعبنا اليمني 
تفاصيل ص٣

في اجتماع برئاسة الزوكا والصماد

السعودية خسرت أكثر 
من عشرة آالف جندي 

كــــشــــف الـــمـــغـــرد   
السعودي «مجتهد» 
أن الخسائر البشرية التي 
تكبدتها السعودية جــراء 
عدوانها على اليمن تجاوزت 
عشرة آالف قتيل وجريح 

من الجيش السعودي..
ـــي  وبـــــّيـــــن مـــجـــتـــهـــد -ف
تغريدة له بموقعه بتويتر- 
ــة  ــســعــودي ــــقــــوات ال أن ال
تــعــرضــت لخسائر بشرية 
فــــادحــــة، حــيــث يــتــجــاوز 
عدد القتلى ٤٠٠٠ ضابط 
وجندي إضافة الى أكثر من 

٦ آالف جريح..
مــشــيــرًا الـــى أن الخسائر 
المادية باهظة جدًا وتقدر 
ـــارات مــن  ـــي ـــمـــل بـــمـــئـــات ال
الدوالرات وتزداد يومًا بعد 
آخر، وأنه ال أمل في تحسن 

الوضع في السعودية.
¶(الحثالة الملكية) مانشيت صحيفة «ديلي 

نيوز» األمريكية..

إعالن نتائج انتخابات مجلس الشعب بسوريا 
ونسبة التصويت بلغت ٥٧٪

فشل في الدوحة على تجميد إنتاج النفط

أعلنت اللجنة القضائية العليا لالنتخابات في سوريا  السبت نتائج انتخابات مجلس  
الشعب للدور التشريعي الثاني.. وقال القاضي المستشار هشام الشعار رئيس 
اللجنة في مؤتمر صحفي: "إن نسبة المشاركة في االنتخابات بلغت ٥٧٫٥٦٪ وأضاف: 
أن عدد من يحق لهم ممارسة االنتخاب داخل الجمهورية العربية السورية هو ٨ ماليين 
و٨٣٤ ألفًا و٩٩٤ شخصًا حيث مارس حقه في االقتراع ٥ ماليين و٨٥ ألفًا و٤٤٤ مقترعًا.
ُيذكر أنه تنافس في االنتخابات نحو ٣٥٠٠ مرشح على ٢٥٠ مقعدًا وتمت العملية 

االنتخابية عبر ٧٣٠٠ مركز انتخابي موزعة في عدة مناطق في البالد.
وشهدت العاصمة دمشق إطــالق نار كثيف عقب صــدور النتائج ابتهاجًا " بالعرس 

الديمقراطي".
تفاصيل صـ١٧

فــشــل الــمــجــتــمــعــون فـــي الــعــاصــمــة  
القطرية الــدوحــة -أمــس االحــد- في 
التوصل إلى اتفاق على تجميد إنتاج النفط بانتظار 
مشاورات إضافية. وقــال وزيــر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك في حديث للصحفيين: إنه جرى 
خالل االجتماع بحث إمكانية تجميد إنتاج النفط 
من دون مشاركة الدول التي لم تحضر المناقشات.
وأشــار نوفاك إلى أن روسيا ال تنظر بتفاؤل 
كبير للتوصل إلى اتفاق جيد حول تجميد إنتاج 
النفط، مــؤكــدًا أن الــوضــع غير سلبي بالنسبة 
لروسيا وللشركات الروسية التي تعمل في المجال 

النفطي. وذكر نوفاك أن بعض الدول المجتمعة 
غيرت موقفها واقترحت مشاركة كافة بلدان 

أوبك باإلضافة إلى دول المنتجين للنفط الكبار.
وأشــار الــوزيــر الــروســي إلــى أن األبـــواب غير 
موصدة للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أنه ستكون 

هناك مشاورات بشأن تحديد إنتاج النفط.
وأكد نوفاك أنه جرى االتفاق خالل االجتماع 
على تشكيل مجلس استشاري لمراقبة األوضاع 
وتنفيذ الــقــرارات التي تم التوصل إليها في 
الدوحة، مضيفًا: أن الكرة حاليًا في ملعب أوبك 

لتتفق فيما بين دولها.

م الوضع اإلنساني في اليمن 
ُ

اق
َ

ف
َ

 العدوان تعّمد عرقلة عمل اللجان المحلية لتثبيت وقف إطالق النار مصادر سياسية: نستغرب تجاهل المجتمع الدولي ت

المؤتمر مع السالم وندعو األمم المتحدة والكويت الى تكثيف مساعيهم لتثبيت وقف إطالق النار

عرقل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ومرتزقتها انعقاد حوار الكويت  
التي كان مقررًا أن يبدأ أعماله االثنين بشنه حربًا عدوانية جوًا وبــرًا وبحرًا 
استهدفت طوال االسبوع الماضي نسف اتفاق وقف اطالق النار الذي تم التوقيع عليه من 
قبل جميع االطراف اليمنية والتزمت بالعمل على تنفيذه ودخل حيز التطبيق االثنين 

الماضي..
كما أعلن ذلك المبعوث الدولي، غير أنه على الميدان ازداد العدوان ضرواة ووحشية 
مما أدى الى الحيلولة دون انعقاد حوار الكويت وعرقلة الجهود التي بذلتها األمم المتحدة 

والكويت وروسيا وغيرها من الدول المحبة للسالم بهذا الشأن.
ففي الوقت الذي لم تتوقف طائرات العدوان عن قصف المدن والقرى ومواقع الجيش 
واللجان في الوقت ذاته تعمدت السعودية ومرتزقتها تعطيل عمل اللجان المحلية المكلفة 
بمراقبة وقف إطالق النار من تنفيذ المهام الموكلة إليها في المحافظات، كما لم يرسل 
طرف الرياض اللجان المكلفة من قبلهم، خالفًا عن قيام الطيران السعودي باستهداف 

حياة بعض اللجان كما حدث في الجوف ومارب.
ونبه المؤتمر وأنصار الله في رسائل رسمية مبكرًا المبعوث الدولي الى عدم جدية الطرف 

اآلخر في وقف عدوانه من خالل استمرار الخروقات، وكذلك عدم تواجد لجان المراقبة 
المحلية، في المحافظات.

الى ذلك استغربت مصادر سياسية تجاهل المجتمع الدولي واألمم المتحدة لمعاناة 
الشعب اليمني، حيث لم يشهد الجانب اإلنساني أي تحسن خالل هذه األيام ومايزال الشعب 
اليمني يعيش في حصار جائر، ولم يتغير أو يطرأ أي جديد بحسب ما كان يؤمل من وراء 

اتفاق وقف إطالق النار.
وقالت المصادر: إن استمرار العدوان ونكث السعودية ومرتزقتها: االتفاق وعدم 

التزامهم بتنفيذ ما تم االتفاق عليه، يحتم على المكونات السياسية الرافضة للعدوان 
وفي المقدمة المؤتمر وأنصار الله أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية في الدفاع عن الوطن 

والشعب وعدم الذهاب الى حوارات وهدن عبثية.
وتوقعت أن يتخذ المؤتمر وأنصار الله موقفًا لمواجهة عراقيل السعودية لحوار الكويت 
واستمرار العدوان.. معتبرة االجتماع المشترك المعلن الذي عقدته قيادات الموتمر 
وأنصار الله ألول مرة مؤشرًا على خطوات الحقة، وأن االجتماع كان بمثابة رسالة شديدة 

لتحالف العدوان إذا استمروا في عدوانهم وغطرستهم وعدم جنوحهم للسالم.
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