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الزعيم: الشعب اليمني أفشل مؤامرة السعودية لوأد الثورة والجمهورية

 السعودية تسعى لتدويل الصراع باستدراج أمريكا للعدوان على اليمن الدم اليمني لن يسقط والشعب سيأخذ بثاره
ندعو مجلس األمن لوقف التهور السعودي األمريكي في باب المندب

ً
 أم آجـال

ً
سنقـاضي السعوديـة ومـن تحـالف معهـا فـي المحـاكم الدوليـة عـاجــال

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..
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كلمة 

إقرار مملكة داعش الكبرى الوهابية التكفيرية أخيرًا بارتكاب طائراتها جريمة عزاء آل الرويشان في القاعة   
الكبرى بالعاصمة صنعاء، ليس هو المهم، ألن الشعب اليمني يعرف الطبيعة االجرامية االرهابية للنظام 
السعودي منذ أمد بعيد وقد عانى منه طوال أكثر من عام ونصف من حرب اإلبادة التي تعرض ويتعرض لها وتشارك 
ه إرادة قاهرة مهيمنة  فيها أطراف إقليمية وقوى عظمى تجسدت في التواطؤ الدولي والصمت العالمي الذي تقف وراء
عي أنها حقوقية وإنسانية وعلى وسائل  بسيطرتها على األمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والمستقلة عنها التي تدَّ
اإلعالم لتغييب  جرائم العدوان السعودي الشنيعة والبشعة، لتصبح الحرب السعودية الباغية والظالمة على الشعب 

اليمني هي األقذر عبر التاريخ.
إذًا.. أين تكمن أهمية اإلقرار السعودي بارتكابه جريمة مجلس عزاء القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء؟.. طبعًا إنكار 
المجرم واسلوب التشفي المنحط للنظام المعتدي السعودي وعمالئه غير المبالي بالجثث المحترقة واألشالء واألجساد 

التي مزقتها قنابل طائراته بحق أبرياء ال ذنب لهم وال مبرر الستهدافهم سوى أنهم يمنيون.
 ويتضح اإلمعان في التوحش السعودي اإلجرامي الذي يعكس تجردًا من أية مبادئ  أو قيم دينية أو أخالقية إنسانية 

في عملية التوظيف المنحط للجريمة الذي يبين مدى القبح والحقد السعودي تجاه الشعب اليمني.
واألنكأ واألشد إيالمًا هو موقف أولئك الخونة لوطنهم المتاجرين بدماء أبنائه مقابل حفنة من المال النفطي المدنس، قبل 
وبعد اإلقرار السعودي.. فهم قبلوا بتوزيع األدوار كما هي عادتهم في هذا العدوان البربري الغاشم على اليمن الختالق 
الذرائع والتبريرات ومن ثم تمييع التوحش غير المسبوق بحق شعب يحسبون أنفسهم عليه.. وعندما يقر بارتكابه 
الجريمة ويحملهم المسؤولية وهم يقبلون ذلك، وال يقلل منها مواقف بعضهم في وسائل التواصل االجتماعي والتي من 
خاللها يحاولون نفي هذه المسؤولية وهم يدركون أن ذلك ال يخرج عن مجرد الرأي الذي ال يقدم وال يؤخر إذا لم يكن هناك 

موقف من المعنيين في قيادة حكومة مرتزقة الرياض وأركان جيشهم.
كل هذا يخلص بنا الى ضرورة إصدار قرار دولي بوقف العدوان ورفع الحصار ويتعاطى مع االعتراف السعودي باعتباره 
أساسًا، لتشكيل فريق تخصصي دولي محايد ومستقل للتحقيق في جريمة القاعة الكبرى وكافة جرائم الحرب واإلبادة 
ضد اإلنسانية التي ارتكبها العدوان السعودي وتحالفه االجرامي البغيض.. وإال فإن االعتراف بهذه الجريمة ال يعد أكثر 
من ذر الرماد في عيون الرأي العام العالمي حتى ال يوجه نظره لمعرفة حقيقة ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب 
عدوانية وحشية قذرة وشاملة يشنها النظام السعودي وتحالفه الذي تعبر عنه الواليات المتحدة االمريكية التي وبعد 
اتها الكاذبة بتعرض سفنها الحربية الستهدافات صاروخية في البحر األحمر بالقرب  جريمة القاعة الكبرى تكرر ادعاء
من باب المندب، وهو ما نفاه الجيش اليمني ولجانه الشعبية والقيادة السياسية الذين اليخفون أي عمل عسكري يقومون 
به دفاعًا عن سيادة وطنهم وحرية شعبهم واستقالله.. في هذا المنحى نجدد التأكيد أن اليمن كان ومايزال وسيبقى أشد 
الحريصين على بقاء المالحة الدولية آمنة في البحر األحمر ومضيق باب المندب ويرفض أي تدويل أو نقل الصراعات اليه 
لألهمية االستراتيجية الحيوية للمصالح العالمية التي تقتضي وبسرعة للحيلولة دون ذلك وقف العدوان اإلجرامي ورفع 

الحصار عن الشعب اليمني والتوجه الى حل سياسي عادل وشامل عبر مفاوضات طرفاها السعودية واليمن.

تعيش قيادات واعضاء المؤتمر  
حالة استنفار منذ فشل المؤامرة 
التي استهدفت اجتثاث الصف األول والثاني 
مــن قــيــادات المؤتمر الشعبي الــعــام وفي 
المقدمة القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- في 
قاعة عزاء آل الرويشان عصر السبت الدامي 
٨ أكتوبر الجاري من قبل تحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية.. حيث تواصل قيادة 
المؤتمر لألسبوع الثاني جهودها للتخفيف من 
تبعات المذبحة المروعة التي استهدفت ابرز 
الرموز الوطنية وفي المقدمة قيادات واعضاء 
المؤتمر وكــبــار المسئولين العسكريين 

والمدنيين بعد أن فشلت مؤامرة المتآمرين 
ليخرج المؤتمر من جديد رغم الجراح واآلالم 
ــعــدوان  اكــثــر قــوة وصــالبــة فــي مــواجــهــة ال

ومرتزقته.
أعــضــاء اللجنة الــعــامــة واألمـــانـــة العامة 
واعــضــاء مجلسي الــنــواب والــشــورى ورؤســاء 
الفروع وبتكليف من الزعيم علي عبدالله 
صالح مستمرون في زيــارة جرحى المذبحة 
االجرامية اإلرهابية التي ارتكبتها طائرات 
تحالف العدوان السعودي مستهدفة قاعة 
عــزاء قتلت وجــرحــت بــصــورة بشعة مئات 

األبرياء.
تفاصيل ص ٤

الجريمة.. واستحقاقات االعتراف

وّجه الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس  
الــجــمــهــوريــة الــســابــق رئــيــس المؤتمر 
الشعبي العام- التحية والتقدير واإلجالل لكل أبناء 
شعبنا اليمني المكافح رجاًال ونساًء شيوخًا وشبابًا 
مدنيين وعسكريين، بمناسبة العيد الـ ٥٣ لثورة 

الـ ١٤ من أكتوبر المجيدة.
كما وّجــه الزعيم علي عبدالله صالح في كلمة 
وطنية مهمة بمناسبة ذكــرى الــثــورة المجيدة 
ــى مناضلي حرب  ــزاز إل التحية والتقدير واالعــت
ح، الذين ناضلوا 

ّ
التحرير وفدائّيي الكفاح المسل

روا أروع صور البطوالت والفداء حتى 
ّ
وكافحوا وسط

أجبروا االستعمار البريطاني البغيض على الرحيل 
من أرضنا اليمنية الغالية.

وأكــد أن اإلرادة اليمنية الــحــّرة ستظل قوية 
وشامخة شموخ جبال عيبان وردفــان وشمسان 
ولن تنكسر مهما قّدم شعبنا من تضحيات، ومهما 
تمادى الــعــدوان السعودي في ارتــكــاب المجازر 
 قوة 

ّ
وجرائم الحرب، ألن ذلك لن يزيد شعبنا إال

وصالبة وإصرارًا على تحقيق النصر.
نص الخطاب ص٢

أدعياء الوطنية والتقدمية مندسين وكانوا عناصر استخباراتية لبريطانيا والسعودية

الجماهير ستفشل مؤامرة محاولة تمزيق اليمن تحت مسمى األقلمة

ل الخطوة األولى 
َّ
تالحم ثورة «سبتمبر وأكتوبر» مث

إلعادة تحقيق الوحدة في ٢٢مايو ١٩٩٠م

نعرف من يقومون بتزويد غرفة عمليات العدوان باإلحداثيات

السعودية دفعت بإرهابيين لتنفيذ أعمال إرهابية بشواطئ اليمن

إرادة شعبنا قوية ولن تنكسر مهما تمادى العدو السعودي بارتكاب الجرائم

ثورة ١٤ أكتوبر مثلت ضرورة وطنية لتحرير شعبنا من نير االستعمار

استنفار مؤتمري غير مسبوق لمواجهة تداعيات المذبحة المروعة
 هيومن رايتس تكشف نوع القنابل التي قصفت بها السعودية مجلس العزاء «الميثاق» تنشر أسماء شهداء وجرحى مجزرة القـاعة الكبرى

ل السعودية وهادي والقاعدة مهاجمة السفن حمَّ

ندين االعتداء األمريكي على بالدنا والممارسات التي قيل إنها استهدفت بوارج بحرية أمريكية 
ر من مخطط سعودي لجّر أمريكا لصراع مسلح في باب المندب

ّ
المؤتمر يحذ

صــرح مــصــدر مــســؤول فــي مكتب  
رئــيــس الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
بأن النظام السعودي ونتيجة لفشله الذريع 
فــي تحقيق اي مــن اهــدافــه االستراتيجية 
العدوانية على بالدنا، لجأ -في محاولة عبثية 
جديدة تعكس حالة التخبط واليأس التي وصل 
اليها- الى استجالب أعداد من تنظيم القاعدة 
وداعش العائدين من سوريا، وتوجيههم الى 
عدن.. ومن ثم ارسالهم الى باب المندب والمخا 
والحديدة بواسطة الفار هــادي وتكليفهم 

بالقيام بمهاجمة السفن المتواجدة في المياه 
االقليمية قبالة السواحل اليمنية وعرقلة 
المالحة الدولية ، وإلصاق التهمة بالجيش 
واللجان الشعبية الذين ليس لهم اي عالقة 
بأي هجمات زعم انها حدثت في البحر االحمر 
من قبل الجيش واللجان الشعبية وان تلك 
ات عارية من الصحة،  ات واالدعــــاء االفــتــراء
االمر الذي دفع النظام السعودي الى استغالل 
ما روج له لجر الواليات المتحدة االمريكية الى 
المشاركة الفعلية والمباشرة في صراع مسلح 

في البحر االحمر ومضيق باب المندب والتي 
باشرت بمهاجمة شواطئنا الساحلية ومناطقنا 

الحيوية دون اي مبرر.
ودان المؤتمر الشعبي العام تلك الممارسات 
سواء التي قيل انها استهدفت البوارج البحرية 
ات المباشرة التي قامت  االمريكية، او االعتداء
بها القوات االمريكية صباح الخميس والتي 
استهدفت بــالدنــا على مـــرأى ومسمع من 

الجميع، 
نص التصريح ص ٤

(٥٣) لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة أبو راس والزوكا يهنئان رئيس المؤتمر بالعيد الـ

:« » وكيل وزارة الصحة  لـ

٧٤٧ شهيدًا وجريحًا سقطوا في مذبحة القاعة الكبرى
فنا على جثة الشهيد علي الجائفي عبر البصمة تعرَّ

جثة من الضحايا ما بين مجهولة ٥٥ 
من ضحايا المذبحة ١٠٪ الهوية وأخرى متفحمة

من األطفال

عاد الى صنعاء- السبت الماضي- الوفد الوطني قادمًا من   
العاصمة العمانية مسقط بعد أكثر من شهرين على ختام 

جولة المشاورات التي عقدت في الكويت برعاية األمم المتحدة.
كان في استقبال الوفد عدد من أعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة 
والمكتب السياسي ألنصار الله، ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد 
الشايف. وفور وصول الوفد- الذي يرأسه االستاذ عارف عوض الزوكا- 
الــى مطار صنعاء تحرك إلــى القاعة الكبرى التي شهدت المذبحة 
المروعة، حيث اطلع األمين العام على مسرح الجريمة البشعة التي 
ارتكبتها السعودية، وأكد الزوكا أن مرتكبي هذه الجريمة وغيرها لن 

يفلتوا من العقاب وأن دماء اليمنيين لن تذهب هدرًا وسيأخذ الشعب 
ة الفاتحة على أرواح الشهداء عاد رئيس  بثأر أبنائه. هذا وعقب قراء
وأعضاء الوفد الى منازلهم بعد شهرين من رفض تحالف العدوان 
السماح بعودتهم الى العاصمة صنعاء وعجز المبعوث الدولي عن إجبار 
السعودية على السماح بعودتهم الى العاصمة صنعاء.  هذا وقد شهدت 
العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية غارات هيستيرية شنها 
طيران العدوان السعودي استخدم فيها ألول مرة صواريخ حديثة 
وشديدة االنفجار تزامنًا مع عودة الوفد الوطني، في إشارة الى أنه ليس 

هناك نية لوقف العدوان ورفع الحصار على الشعب اليمني.

الوفد الوطني يعود إلى العاصمة.. والسعودية تقصف صنعاء بشكل هيستيري

رفـــــع األخــــــوان  
ــاذ صــادق  األســت
ــائــب  أمـــيـــن أبـــــو راس ن
رئيس المؤتمر الشعبي 
ــعــام، واألســتــاذ عــارف  ال
عوض الزوكا األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام، 
برقية تهنئة لألخ الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس 
لعام  لمؤتمر الشعبي ا ا
رئيس الجمهورية السابق 

ــول العيد  بــمــنــاســبــة حــل
ــثــورة الــــ١٤ من  الــــ٥٣ ل

أكتوبر المجيدة.
بهذه  للزعيم  متمنيًا 
المناسبة الوطنية الغالية 
دوام الصحة والعافية وأن 
تعود على بالدنا وقد تحقق 
االنتصار العظيم واألمــن 
واالستقرار في ربوع اليمن 

الواحد الموحد.. 
تفاصيل ص٣

المفوض السامي لحقوق اإلنسان:

أكثر من ٢٠ قياديًا 
مؤتمريًا أستشهدوا في 

مذبحة قاعة العزاء

المذبحة الثانية التي استهدفت تصفية فرسان اليمن

على المؤتمر إعداد
 قيادة بديلة

 لمواجهة كل االحتماالت

رئيس المؤتمر يشيد بالمواقف الشجاعة للرئيس 
علي ناصر  وحسن نصر الله ورفضهما العدوان

بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- برقية الى  
المناضل علي ناصر محمد هنأه فيها بالعيد الـ٥٣ لثورة ١٤ 
أكتوبر المجيدة. مشيدًا بمواقفه الشجاعة الرافضة للعدوان على وطنه 
وشعبه، وإدانته القوية لمجزرة اإلبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان 

السعودي في ٨ أكتوبر..
ر رئيس الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله صالح عن الشكر  إلى ذلك عبَّ
والتقدير واالحترام للسيد حسن نصر الله األمين العام لحزب الله اللبناني على 
موقفه الديني والقومي األصيل الذي عّبر عنه -الثالثاء- بوقوفه وتضامنه مع 
اليمن ومؤازرته لشعبنا اليمني ورفضه وتنديده بالعدوان السعودي البربري 
والهمجي الذي تتعرض له اليمن، وهو موقف يعكس المعدن النقي ألعالم 

ورّواد العرب والمسلمين الملتزمين بقضايا أمتهم وأوطانهم.
تفاصيل صـ ٣-٤

اليمن تجّمد اتفاقية التعاون االقتصادي 
والتجاري مع السعودية

وقف مجلس القائمين بأعمال  
الــــوزراء أمـــام توجيه رئيس 
المجلس السياسي األعلى صالح الصماد، 
القاضي باعتماد تطبيق القائمة المستثناة 
من الخفض التدريجي للرسوم الجمركية 
بموجب اتفاقية المنطقة الحرة العربية، 
وكذا العمل على تجميد اتفاقية التعاون 
ــجــاري واالســتــثــمــاري  ــت ــصــادي وال ــت االق
والفني المبرمة بين الجمهورية اليمنية 

والسعودية.
وأقــر المجلس فــي اجتماعه -امــس- 
برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء طالل 
عقالن، ما ورد في التوجيه .. وأكد أهمية 
ات تنفيذ التوجيه  البدء الفوري في إجراء
والذي جاء بناًء على ما تقتضيه المصلحة 
العامة وبناًء على المصفوفة المرفوعة 
من وزارة المالية إلى المجلس السياسي 

األعلى، حول المشاكل والصعوبات المالية 
ات المعالجة المقترحة ومنها ما  وإجــراء
يتعلق ببعض االتفاقيات المبرمة بين 
الجمهورية اليمنية مــن جهة وبعض 

الدول من جهة أخرى.
د الجميع  وأوضــح المجلس أهمية تقيُّ
بترشيد الــواردات من السلع بما يتناسب 
وطبيعة الــظــروف والتحديات المالية 
الناجمة عن العدوان والحصار، وضرورة 
أن تقتصر عــمــلــيــات االســتــيــراد على 
االحــتــيــاجــات الــضــروريــة وكـــذا االيــقــاف 
المؤقت الستيراد السلع الثانوية والتي 
تعد في زمــن الحرب ترفًا ال ضــرورة .. 
مشيرًا إلى اآلثار اإليجابية المتوقعة من 
هــذا الــقــرار على الصناعات والمنتجات 
الوطنية والتشجيع على زيـــادة حجم 

إنتاجها وتنوعه.

تزايد أعداد العناصر المستفيدة 
من قرار العفو بعد مذبحة العزاء

تشهد المحافظات الــتــي تعاني من  
ــصــراعــات تــدفــقــًا كــبــيــرًا للعناصر  ال
المستفيدة مــن قـــرار العفو الــعــام للعودة الى 
حضن الوطن بشكل الفت.. واكدت مصادر محلية 
«الميثاق» في تعز والبيضاء والجوف ومــارب  لـ
وصنعاء وغيرها ان المئات من العناصر المستفيدة 
من قرار العفو العام يعودون بقناعة تامة الى صف 
الوطن بشكل يومي.. مشيرة الى ان هناك تزايدًا 
بشكل الفت ألعداد المستفيدين من هذا القرار 
عقب تزايد جرائم السعودية بحق شعبنا في اآلونة 
االخيرة وآخرها المذبحة المروعة التي أودت بحياة 
المئات بقاعة عزاء آل الرويشان.. وأكدت المصادر 
ان اتهام السعودية للفار هادي وأتباعه بارتكاب 
مذبحة العزاء أثار غضبًا عارمًا لدى المغرر بهم 
وأن اغلبهم قرروا مغادرة صفوف العدوان الذي 
يتمادى في ابادة الشعب اليمني وتدمير مكتسباته 

وتغذية الصراعات بين ابنائه..

إداناتهم تكشف تواطؤهم

المجتمع الدولي يطفئ حرائق السعودية في اليمن
 مون: األعذار جوفاء واإلفالت من العقاب يفاقم األلم
 الحسين: األمم المتحدة غير قادرة على التحقيق بجرائم السعودية في اليمن
قصف في اليمن

ُ
منذ ١٨ شهرًا وحفالت الزفاف واألسواق والمستشفيات والمدارس ت

تــحــركــت  
الــمــواقــف 
الدولية من جريمة 
قــصــف الـــعـــدوان 
الــســعــودي لصالة 
ــــعــــزاء بــصــنــعــاء  ال
منذ  كبير  بشكل 
الـــســـاعـــات األولــــى 
الرتكاب المجزرة 

المروعة ونددت وشجبت واستنكرت وطالبت 
لكنها في األخير عادت الى حيث بدأت وهي 
اإلدانة الحزينة دون الوصول الى إجراء يضمن 
تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة حول 

مرتكبي المجزرة  
ـــــزال العقوبة  وإن
بهم  لمستحقة  ا
عــــن اســتــشــهــاد 
وجرح أكثر ٧٤٠ 

مدني في اليمن.
إلــــــــــــــى ذلـــــــك 
تــتــواصــل حمالت 
التنديد بالعدوان 
السعودي ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك 
لوقف العدوان ورفع الحصار وتشكيل لجنة 

تحقيق دولية في كل جرائم العدوان..
تفاصيل ص٧


