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مشاورات الكويت بين الوفد الوطني ووفد الرياض والتي تجري برعاية أممية تضعنا 
أمام تساؤل عن حقيقة ما الذي عمله التدخل الخارجي اإلقليمي والدولي لليمن.. وما الذي 
ألحقه في السنوات الخمس سلبًا إلخراجه من أزمته؟! الجواب ال شيء إن لم يكن هذا التدخل 
أسهم بفعالية في نقل اليمن من األزمة الى الكارثة والحرب السعودية العدوانية الوحشية الغادرة 
والشاملة عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا وإعالميًا وماتزال مستمرة في منحى تصاعدي للشهر 
الخامس عشر دون توقف ولو لساعة واحدة عن سفك دماء اليمنيين وتدمير كل ما يمت لحياتهم 
ومعيشتهم بصلة.. البنية التحتية والمنشآت الخدمية واالقتصادية التنموية.. جميعها تتعرض 
لتدمير ممنهج من العدوان السعودي.. المنازل، المدارس، والمستشفيات، والمصانع والموانئ 
ومحطات الكهرباء والطرقات والمزارع.. اآلثار والمنشآت السياحية والرياضية حتى دور الرعاية 
االجتماعية.. كل هذا   مصحوبًا   بحصار   بحري   وجوي   وبري ..  إنها   حرب   إبادة   لشعب   حضاري   تاريخي  

 عريق   مسالم . 
وبعد أكثر من عام على هذا العدوان والغزو واالحتالل تأتي  مشاورات الكويت التي استبقت 
بإعالن األمم المتحدة وقف إطالق النار، ولكننا في زمن المفاهيم والمعاني المعكوسة وعلى هذا 

النحو تعاطى معه العدوان السعودي والمتحالفون معه.. 
 من تثبيت وقف إطالق النار يجري 

ً
مشاورات الكويت تقترب من إكمال شهرها الثاني وبدال

التصعيد من تحالف العدوان وبوتيرة طردية مع أحاديث ولد الشيخ خاصة فيما يتعلق بتثبيت 
وقف إطالق النار الذي يعي المعتدون أن نسبة نجاحه ٨٠-٩٠٪.. فضاعفوا الغارات الجوية 
والتحشيد والمواجهات بذات النسبة.. وهكذا عندما يتحدث عن الوضع اإلنساني يضاعفون 
الحصار على الشعب اليمني، وعلينا أن نتصور حال شعب ُيمنع عنه ما يسد رمقه ويخفف من آالمه 
وأوجاعه.. وكيف الحال بسكان المناطق الساحلية التي تتجاوز فيها درجة الحرارة الـ٥٠ درجة 
مئوية.. صحيح أن الشعب اليمني كله يعاني للعام الثاني على التوالي من العدوان السعودي وحصاره 
الجائر، لكن أبناءه في هذه المناطق  وضعهم اإلنساني مأساوي وكارثي، ومع ذلك يمعن العدوان في 
حقده ووحشيته.. دمر الموانئ ومحطات الكهرباء ومنع سفن الوقود من الرسو، وكل هذه الحرب 
القذرة تجري ومشاورات الكويت تتواصل، وكأن اإلبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني ال تعنيهم، 
واألبشع من ذلك أن المجتمع الدولي بمنظمته ودوله الديمقراطية ومؤسساته الحقوقية واإلنسانية 
جعلتها المصالح والمال النفطي السعودي تصاب بالعمى والصمم وموت الضمير..   خالصة   القول :  إن  
 مشاورات   الكويت   المراد   منها   تمكين   العدوان   من   تنفيذ   مخططاته   الدموية   التدميرية   وتحقيق  

 أهدافه   المتمثلة   بإبادة   الشعب   اليمني   وتقسيم   وطنه،   وذلك   هو   سقف   هذه   الحرب   العدوانية .. 
الشعب اليمني دفع ويدفع الثمن، وكلما عظم الثمن عظمت نتائجه على آل سعود والمتحالفين 
معهم في عدوانهم على اليمن.. وعلى المجتمع الدولي أن يعي هذه الحقيقة ليتحمل واجبه القانوني 
واألخالقي واإلنساني ويوقف هذه الحرب العدوانية الهمجية على الشعب اليمني قبل ان تحترق 

المنطقة   برمتها . 

أوقفوا العدوان

الزعيم يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة العدوان والكف عن المناكفات

المجتمع الدولي يقايض الدم اليمني بالنفط السعودي
يتعرض الماليين من ابناء الشعب 
اليمني لحرب إبــادة جماعية وحصار 
شــامــل ســقــط فــيــه قــرابــة خمسين 
الف شهيد وجريح جراء استمرار العدوان 
السعودي.. ويواصل المجتمع الدولي ومجلس 
األمن واألمم المتحدة مقايضة الدم اليمني 
بالنفط السعودي للعام الثاني في مؤشر على 

إدمانهم للنفط.
فهاهي الــســعــوديــة تمنع دخـــول السلع 
والمواد الغذائية واألدوية وتدمر كل الموانئ، 
في الوقت الذي يواجه اكثر من ٢١ مليون 
يمني أوضاعًا انسانية صعبة.. كما ان البالد 
تعيش بدون كهرباء بسبب تدمير المحطات 
ومنع دخــول المشتقات النفطية وأصبح 
الماليين من سكان المدن الساحلية كالحديدة 

وعدن وحضرموت يواجهون الموت.
ويــوم أمس قصفت الطائرات السعودية 
مخازن المؤسسة االقتصادية في الحديدة في 

الوقت الذي يواجه اكثر من ٨ ماليين يمني 
خطر المجاعة، و١٥ مليون يمني بحاجة 
ماسة الى توفير األمــن الغذائي، خالفًا عن 

الكارثة التي يواجهها اطفال اليمن.
يبدو أن مأساة الشعب اليمني ليس لها 

نهاية اال بمعالجة المجتمع الدولي من ادمان 
ــم المتحدة  النفط الــســعــودي، وهــاهــي األم
التكترث بــإبــادة الشعب اليمني، ويخرج 
مسؤولوها يمتدحون السعودية واياديهم 

تقطر بدماء الشعب اليمني.

ارتفاع االسعار يعصف بالسوق قبل حلول رمضان
٢٥٪٨٣  ١٤٫٤

ماليين يمني 
يواجهون خطر 

المجاعة

 ماليين شخص 
نزحوا بسبب 

العدوان

مليون بحاجة 
ماّسة إلى توفير 

األمن الغذائي

ارتفاع نسبة 
أسعار السلع 
من قبل التجار

«الميثاق»: عالمة يمنية في جنوب افريقيا لـ

اليمن خسرت 
في الحرب ١٨ 
عالمًا وعالمة

الزبيدي وشالل
 
ً
  يعينان ٦٠ مسؤال

من الضالع

اقصاء ابناء عدن من المناصب الحكومية

< يواصل الوفد الوطني المكون من المؤتمر الشعبي العام برئاسة االستاذ عارف الزوكا األمين 
العام ومكون أنصار الله برئاسة االستاذ محمد عبدالسالم الناطق الرسمي جهودهم للشهر 
عقد بالكويت برعاية االمم المتحدة بهدف وقف العدوان ورفع 

ُ
الثاني في المشاورات التي ت

اتهم الدبلوماسية تصطدم بغطرسة تحالف العدوان  الحصار على شعبنا، غير أن جهودهم ولقاء
الذي تقوده السعودية، وعراقيل وفد الرياض الذي يسعى لتعطيل المشاورات وإفشال الحوار، وبهذا 
م الوفد الوطني -السبت- لألمم المتحدة كشوفات بأسماء األسرى والمعتقلين في إطار 

َّ
الخصوص سل

االتفاق الذي تم إنجازه في لجنة األسرى.
وكان الوفد قد احتج بشدة على الغارات التي شنها طيران العدوان السعودي على لواء العمالقة والتي 

تهدف الى إفشال مشاورات الكويت، وجاء ذلك خالل جلسة ُعقدت مع المبعوث الدولي.
هذا وجدد الوفد الوطني في جلسة المشاورات التي ُعقدت أمس األحد المطالبة بتثبيت وقف إطالق 
النار ورفع الحصار كضمان إلنجاح المشاورات ، كما جدد في الجلسة موقفه المتمسك بتشكيل سلطة 

تنفيذية توافقية ومرحلة انتقالية مزمنة..   > تفاصيل صـ٣ 

نجاح مشاورات الكويت مرهون بتهيئة المناخات على األرض
مراقبون سياسيون :  «خارطة الطريق» ترسمها السعودية بالصواريخ والغارات اليومية  على اليمن

دويد: بوادرالنفراج األزمة في مشاورات الكويت قبل شهر مضان

 «حكومة االنقاذ الوطني» فخ إلعادة 
إنتاج حكومة الرياض

الدعوة لتشكيل «لجنة اقتصادية» تهّرب 
من فك الحصار على اليمن

كذبة «ضمانات وقف إطالق النار» إعالن 
فشل تنفيذ المرحلة االنتقالية

يحيى دويد لـ "الميثاق":

العدوان يقوم باعمال قتالية 
ممنهجة وليس خروقات

أعــرب عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عضو الوفد الوطني األستاذ 
عه إلــى حصول 

ّ
يحيى دويـــد عــن تطل

تقارب وانفراج قريب في مشاورات الكويت 
التي تجري بين الوفد الوطني ووفد الرياض، 
مؤكدًا ان المشاورات تسير بوتيرة متباطئة، 
ق حتى اآلن ال يتناسب مع الوقت 

ّ
وان ما تحق

الذي انقضى منذ انطالقها.
ــد فــي حــوار مــع صحيفة  ــال يحيى دوي وق
ــرات يبدو أن 

ّ
"الــمــيــثــاق": مــن خــالل الــمــؤش

المجتمع الــدولــي واإلقليمي مصّر على أن 
تخرج مشاورات الكويت بنتائج وحلول نهائية، 
ولذلك لم يحّدد إطار زمني لهذه المشاورات،. 
والجميع يحدوه أمل أن تتم توافقات قبل 

حلول شهر رمضان المبارك.
ق بملف األسرى والمعتقلين وَمْن هم تحت اإلقامة الجبرية، 

ّ
وفيما يتعل

أوضح االستاذ يحيى دويد أن الحوار حول هذا الملف يحرز تقّدمًا طيبًا، وأن هناك 
اتفاقات شبه نهائية تتم صياغتها، متوقعًا التوّصل خالل اليومين القادمين إلى 

ر مطمئن في سير عملية المفاوضات".
ّ

توافقات في هذا الجانب، وهذا مؤش
وقال: يجب أن يدرك الجميع أنه لن ُيكتب لهذه المشاورات النجاح مالم تقّدم كل 

األطراف تنازالت وتخطو خطوات متساوية من أجل إعادة السالم الى البالد.
مبينًا أن أبرز العقبات التي تقف عائقًا أمام تقّدم المفاوضات هو تمّسك وفد الرياض 
بالسلطة بشكل كبير ومطلق وعدم االنخراط في مناقشة موضوع الشراكة الوطنية 
وموضوع العودة إلى سلطة توافقية كما كانت منذ التوقيع على المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية
> تفاصيل نص الحوار صـ٤

الوفد الوطني يتمسك بتشكيل سلطة 
تنفيذية توافقية ويحتج على استمرار الغارات

خالل مشاورات الكويت

الكويت - توفيق الشرعبي - فايز بن عمرو

 تزداد مشاورات الكويت بين الوفد الوطني ووفد الرياض 
تعقيدًا يومًا عن يوم ال تختلف عن التداعيات الخطرة 
والحشود السعودية واألمريكية المسعورة لتعزيز جبهات 
المواجهات المسلحة والتي تزداد ضراوة ووحشية تزامنًا مع تعثر 

مشاورات الكويت في تحقيق أي نجاح ُيذكر..
وفي الوقت الذي يجري الحديث بشكل مكثف عن بحث قضايا 
فعًال مهمة في جلسات الحوار، مثل خارطة الطريق للمرحلة 
القادمة، إال ان بحث تلك القضايا المثارة على الرغم من اهميتها 
لحل األزمة اليمنية دون االلتزام بقرار تثبيت وقف اطالق النار 
وكذلك رفع الحصار يجعلها غير ذي جدوى ألن أية محاوالت 
 استراتيجيًا 

ً
لتحقيق أي تقدم في الحوار السياسي يمثل خطأ

في مسار التسوية، واألولــى- بحسب سياسيين- وقف العدوان 
ورفع الحصار وتهيئة المناخات المناسبة لالطراف المتحاورة في 
الكويت..بيد أن الجمع بين استمرار العدوان والحصار والحوار ال 
يعكس وجود رغبة دولية في انجاح التسوية السياسية السلمية، 

وان ما يجري عبارة عن خديعة لمحاولة كسب الوقت وتضليل 
الرأي العام الدولي الضاغط بسرعة وقف العدوان السعودي على 
اليمن.وسخر مراقبون من التضخيم اإلعالمي والسياسي للحديث 
عن خارطة طريق للمرحلة القادمة في مشاورات الكويت، في 
الوقت الذي تتدفق آالف اآلليات والمعدات والعربات العسكرية 
األمريكية والبريطانية والسعودية إلى عدن والمكال ولحج ومأرب 

وباب المندب..
مشيرين إلى أن خارطة الطريق هي التي يجري تنفيذها عبر 
االصرار على الحسم العسكري وليس غير ذلك، مدللين على ذلك 
بإقدام السعودية على شن أكثر من خمسين غارة على معسكرات 
العمالقة في محافظة عمران خالل ساعات إضافة إلى وصول 

تعزيزات سعودية إلى مأرب وغيرها من المحافظات.
واستغرب المراقبون ان يستمر الوفد الوطني في حوار الكويت، 
في الوقت الذي يجري فيه ترحيل قسري للمواطنين من عدن 
ولحج والضالع من قبل حكومة الرياض وبرعاية من قوات االحتالل 
وكذلك استمرار تشديد الحصار على الشعب اليمني ومنع دخول 

السلع والمشتقات النفطية.     > تفاصيل صـ٣ 

د. القربي: المشاورات مستمرة  لتشكيل حكومة توافقية ولجنة عسكرية وأمنية
قــال الدكتور أبــو بكر القربي- األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
عضو وفد المؤتمر في مشاورات الكويت: 
إن المشاورات مستمرة مع مبعوث األمم 
المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 
حــمــد فيما يتعلق بتشكيل حكومة  ا
توافق وطني، وتشكيل اللجنة العسكرية 

واألمنية.
وأضــاف الدكتور القربي في تصريح لـ 
"سبوتنيك": "األهم في هذه المشاورات 
ــدأت فــي وضع  أن األطـــراف المتحاورة ب
بعض األسس، بالذات فيما يتعلق باللجنة 
العسكرية واألمنية العليا، ودورهــا بعد 
التوقيع على اتفاق الــســالم". وأشــار إلى 

ــى تأمين  أن اللجنة ستتولى كمرحلة أول
العاصمة صنعاء ومحيطها وبعض المدن 

األخرى.
ووصف األمين العام المساعد للمؤتمر 
الـــحـــوارات باإليجابية وأنــهــا تتجه نحو 
إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر بين 
األطراف..ولفت إلى أن "الهم الرئيسي هو 
أن تكون هناك قــرارات واضحة بالنسبة 
للجنة العسكرية واألمــنــيــة عــلــى وجــه 
الخصوص"، إضافة إلى ما يتعلق بتشكيل 
حكومة التوافق، بحيث يتم ذلك أثناء هذه 
المشاورات، وتعلن بالتزامن مع تشكيل 

اللجنة العسكرية واألمنية.

 الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
َّ

حــث
المؤتمر الشعبي العام- جميع ابناء الشعب 
الــيــمــنــي عــلــى تــوحــيــد الــصــفــوف وتسخير 
جهودهم وأقــالمــهــم لفضح الــجــرائــم التي 
يقترفها الــعــدوان بحق شعبنا اليمني منذ 
١٤ شهرًا في ظل حصار بحري وبري وجوي، 
وكذلك مواجهة الحمالت االعالمية التي يشنها 

اعالم دول تحالف العدوان ومرتزقتهم.
ودعا رئيس المؤتمر جميع القوى الوطنية 
الواقفة ضد العدوان الى الكف عن المناكفات 
الــتــي التــخــدم ســوى دول تحالف الــعــدوان 
ومرتزقتهم وتضعف الجبهة الداخلية للقوى 

الوطنية.
تفاصيل ص ٢

محافظ الحديدة يطالب بتدخل أممي لوقف القتل 
الممنهج لليمنيين عبر الحصار والعدوان

 كشف رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر األحمر القبطان جمال عايش عن  
حجم الصعوبات التي تواجه سير العمل والنشاط في ميناء الحديدة وعدم سماح دول 
تحالف العدوان للسفن الواصلة بالتفريغ.وعّبر عن أمله في أن تسهم جهود األمم 
ن من استقبال السفن. وكان محافظ 

ّ
المتحدة في رفع الحصار عن ميناء الحديدة حتى يتمك

الحديدة حسن أحمد الهيج ناقش خالل لقائه منّسق األمم المتحدة للشئون اإلنسانية في 
مات األمم المتحدة 

ّ
اليمن يوهانس فان دير كالو، مجاالت الدعم الممكن أن تقّدمه منظ

لتحسين الوضع اإلنساني بالمحافظة.

استمرار استهداف قيادات المؤتمر
ـــواصـــل عــمــلــيــات  ـــت ت
استهداف حياة قيادات 
واعضاء المؤتمر الشعبي 
العام من قبل االرهابيين واعداء 
الشعب اليمني بصورة مثيرة 
للقلق، حيث تكشف عمليات 
االغتياالت عن مخطط اجرامي 
قــذر مــوجــه لتصفية فرسان 
ــن قـــيـــادات واعــضــاء  الــيــمــن م

المؤتمر الشعبي العام..
وقــــــد تــــعــــرض االســــبــــوع 
الــمــاضــي قــيــاديــان مؤتمريان 

لجريمة اغتيال ومحاولة اغتيال في الجوف 
والحديدة، وتحمل بصمات استهداف ممنهج 
ــهــذا الــخــصــوص أقــدمــت  للمؤتمريين، وب
ميليشيات مرتزقة العدوان- الجمعة- على 
اغتيال القيادي المؤتمري الشيخ طالب المكي 
أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
الجوف وإصابة خمسة من مرافقيه في جريمة 
غادرة بمدينة الحزم. وأوضح مصدر مطلع 

بــالــمــحــافــظــة أن عناصر 
المرتزقة ترصدت خروج 
الــشــيــخ الــمــكــي مــن منزله 
ــار  ــن ـــاشـــرت بـــإطـــالق ال وب
ــه ســوق  عليه أثــنــاء دخــول
مدينة الحزم ، ما أدى الى 
استشهاده وإصابة خمسة 
من مرافقيه والمواطنين 

بجروح متفاوتة.
وأشــــار الــمــصــدر إلـــى أن 
مدينة الحزم تشهد توترًا 
بعد احتشاد قبائل همدان 

للمطالبة بتسليم الجناة.
ــوقــت الـــذي مـــايـــزال الــقــيــادي  ــي ال هـــذا ف
محمد احمد علي جبلي رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة في 
غرفة االنعاش بعد تعرضه لمحاولة اغتيال 
مساء الخميس من قبل مسلحين يستقلون 
دراجة نارية حيث اطلقوا عليه الرصاص اثناء 

خروجه من منزله..

النائب العام يشكل لجنة تحقيق في خروقات لجنة يحيى الحوثي
أكدت مصادر قانونية مطلعة انه لم يتم االفراج عن أّي من المتهمين بالجريمة االرهابية 

التي استهدفت كبار قيادات الدولة في مسجد النهدين بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١١م.
وقالت المصادر القانونية لـ «الميثاق»: انها حصلت على تأكيدات من رئيس مصلحة 

السجون والسجن المركزي انه لم يتم االفراج عن المتهمين بجريمة مسجد النهدين..
وأوضحت ان النائب العام شكل لجنة تحقيقات لمتابعة الخروقات والمخالفات التي قامت بها 

لة من يحيى الحوثي والذي ليس له اي صفة رسمية أو قانونية..
َّ
اللجنة المشك

 مشيرة الى ان لجنة يحيي الحوثي أفرجت عن مساجين في قضايا اخرى..
وأكدت المصادر القانونية ان القضية الخاصة بجريمة مسجد النهدين منظورة امام المحكمة 
الجزائية المتخصصة، وان المحكمة ستواصل جلساتها الستكمال النظر في هذه القضية بعد 

االجازة القضائية في ١٨ شوال.

أمريكا والسعودية تحميان موانئ تهريب نفط يسيطر عليها القاعدة وداعش
< يواصل تنظيما القاعدة وداعش تهريب النفط والغاز 
والسلع من وإلــى اليمن عبر موانئ رسمية وغير رسمية 
تنتشر على مساحة ٦٠٠٠كلم من الساحل اليمني والذي 
يمتد عبر أربع محافظات هي: شبوة وحضرموت وأبين والمهرة..
«الميثاق»: إن القوات  وقالت مصادر سياسية في تصريحات لـ
ــذي تقوده  األمريكية والبريطانية وقــوات تحالف الــعــدوان ال
السعودية ضد اليمن منذ مــارس الماضي تقوم بحماية موانئ 
تهريب المشتقات النفطية التابعة لتنظيمي داعش والقاعدة، 

حيث إن عمليات التهريب لم تتوقف ليل نهار.
وأعربت المصادر عن استغرابها من عدم استهداف القوات 
األمريكية وتحالف العدوان للموانئ التي تسيطر عليها القاعدة 
وداعش ولو بغارة جوية، في الوقت الذي يتم فيه قصف معسكر 

العمالقة في عمران بأكثر من ٥٠ غارة جوية في بضع ساعات.. 
السيما وأن االرهابيين أصبحوا يتحكمون بمنافذ بحرية مهمة 
وبالقرب من مشاريع استراتيجية كبيرة كمشروع تصدير الغاز 
في شبوة.وأكدت المصادر على عدم جدية أمريكا وتحالف العدوان 
على محاربة االرهــاب.. وقالوا: إن أمريكا وبريطانيا والسعودية 
وتركيا ترعى تهريب القاعدة وداعش النفط في اليمن لتعويض 
االرهابيين عن الخسائر التي تلحقها بهم القوات الروسية في 
سوريا والتي تكثف ضرباتها الجوية على مواقع استخراج النفط من 
بطون األرض في سوريا بطريقة غير مشروعة وتهربه الى تركيا.
ولــم تستبعد المصادر أن تكون القاعدة وداعـــش قــد نقال 
تكنولوجيا من سوريا وتركيا الستخراج النفط اليمني بالطرق غير 

المشروعة التي يتبعانها في سوريا.


