
طالب األمم المتحدة بتقييم أدائه

م عسكري يتبنى أطروحات دول العدوان التي تدين الضحية وتبّرئ المعتدي  يمنح دول العدوان المزيد من الوقت لمحاولة تحقيق تقدُّ

ممارسات المبعوث األممي ومواقفه وآلية عمله خالل الفترة الماضية كانت بعيدة عن الحيادية

المؤتمر: ولد الشيخ أصبح مبعوثًا سعوديًا ولم يعد أمميًا محايدًا

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..
50 رياالً 20 صفحة
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كلمة 

أثبت اسماعيل ولد الشيخ مبعوث األمين العام لألمم المتحدة الى اليمن أنه  
لم يكن فقط ممثًال أمميًا غير محايد أو نزيه بل هو أبعد من ذلك بكثير.. إنه 
مندوب لقوى تحالف العدوان السعودي اإلرهابي على اليمن، يؤكد ذلك كافة سلوكياته 
اته وتصريحاته الصحفية وتقاريره المرفوعة الى األمم المتحدة ومجلس أمنها حول  ولقاء
المشاورات من جنيف الى الكويت أو المجازر والمذابح التي يتعرض لها ابناء الشعب اليمني 
المدنيون األبرياء ليل نهار بصواريخ وقنابل طائرات تحالف العدوان السعودي التي قتلت 
وجرحت عشرات اآلالف طيلة ما يقارب عشرين شهرًا وآخرها جريمة مجلس عزاء القاعة 
الكبرى بالعاصمة صنعاء والمرتكبة مع سبق االصرار والترصد، ولزيادة االيغال في الجرم 
لم يكتِف اإلرهابي السعودي بعد ارتكاب جريمته باالنكار لكنه تمادى في بشاعته الى 
توظيفها باتجاه اشعال فتنة بين القوى الوطنية المتصدية للعدوان.. وعندما فشل في 
االنكار وانكشفت أالعيبه الخبيثة اعترف ورمى المسئولية على الخونة والعمالء.. ويكون 
ولد الشيخ جاهزًا كما هو دأبه إلكمال مشاهد المسرحية الهزلية السوداء بالحديث عن 
التحقيقات التي يقوم بها المجرم ضد الضحية لشرعنتها كما هي عادته في الجرائم 

السابقة وكلها جرائم حرب ضد االنسانية.
لم تتوقف مهمة ولد الشيخ عند هذا الحد في تأدية دوره كممثل أممي لتغطية 
واستمرار تدمير اليمن وقتل شعب، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق 
الدولية االنسانية، بل كان جزءًا من الحرب العدوانية القذرة والشاملة على الشعب اليمني 
بإعطائه تفسيرات للقرارات الدولية خارج منطوقها وسياقها مجسدًا ذلك في الحصار 
الظالم والجائر من البحر والبر والجو لتأخذ مسارًا عدوانيًا ممعنًا في االبادة بمنع الغذاء 
والدواء من الوصول الى شعب مفقر ويعيش ظروفًا وأوضاعًا اقتصادية كارثية قبل هذا 
العدوان الذي ال تحكمه أية قوانين أو مبادئ وقيم وال يخضع ألية قواعد اشتباك سوى 
 ولد الشيخ 

ً
قانون المال النفطي السعودي وقوة المصالح التي طغت على كل شيء مخضعة

والمجتمع الدولي.
وألن الشعب اليمني بإيمانه وصبره وصموده قد جسد حقيقة أنه شعب حضاري 
اسطوري هزم كل تلك القوى المجرمة الغاشمة التي اجتمعت عليه لمحاولة اخضاعه 
وإذالله فانتصر عليها، فلم يكن أمامها إّال ورقة تجويعه المتمثلة بنقل البنك المركزي 
مستخدمة الخائن الفار اإلمعة هادي.. ومجددًا يتصدر المشهد ولد الشيخ إلضفاء شرعية 
ذرائعية عليها.. وهكذا فإن ولد الشيخ ليس إالَّ التعبير المختزل عن جرم العدوان 
السعودي على الشعب اليمني ولكن ببدلة وكرافتة الممثل لالنحطاط األممي االخالقي 
واإلنساني، األمر الذي يتطلب استبداله بشخصية دبلوماسية على قدر من الحيادية 
والنزاهة الواعية مهامها وواجباتها ومسئولياتها المعبرة فعًال عن األمين العام لألمم 

المتحدة والمجتمع الدولي بكل حسناتها وعيوبها وتناقضاتها.

ــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام    رفـــض ال
بشكل صــريــح اللعبة المفضوحة 
التي يمارسها المبعوث الدولي اسماعيل 
ــذي يواصل متاجرته بدماء  ولــد الشيخ وال
اليمنيين ولم يخجل بعد المذبحة المروعة 
التي ارتكبتها السعودية بقاعة عــزاء آل 
الرويشان، بل ذهب للمتاجرة بدماء ومعاناة 
الشعب اليمني بــاســم الهدنة المزعومة 
ــادة  لتغطية استمرار جرائم الحرب واإلب
التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني.

وقد أحدثت تداعيات مسرحية الهدنة 
المزعومة حالة غضب عــارم لــدى مختلف 
األوساط اليمنية ما يجعل مهمة ولد الشيخ 
تــدخــل غــرفــة االنـــعـــاش، حــيــث وقــيــادات 
السعودية وتحالف العدوان ومرتزقتها لم 
يلتزموا بالهدنة، وواصلت أعمال التصعيد 
العسكري بقصفها المدن والمنشآت المدنية 
بشكل هيستيري، كما لم تفتح المطارات وال 

الموانئ إلدخال األغذية واألدوية. 
تفاصيل ص٤

ولد العدوان األممي!

القاعة الكبرى.. 
المكـان الـدائم 

للحزن

رؤية أمريكية لوقف الحرب في اليمن
التسامح األمريكي مع فظائع السعودية باليمن توقف بعد مذبحة مجلس العزاء

وقف الحرب في اليمن 
مرهون بتصفية نفوذ داعش!

من السخف أن نشارك ولد الشيخ توقعاته 
بأن يلقي صالح والحوثي أسلحتهما

اكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام أن المبعوث االممي الى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد  
لم يعد مبعوثًا أمميًا محايدًا وقد اصبح اليوم مبعوثًا سعوديًا .. وأن ممارساته ومواقفه وآلية عمله 
خالل الفترة الماضية كانت بعيدة عن الحيادية من خالل تبنيه أطروحات دول العدوان وتبّنيه للمواقف التي 

تدين الضحية وتبرئ المعتدي باإلضافة الى ايجاد المبررات والذرائع للقرارات األحادية المزعومة التي اتخذها 
هادي ومن تلك القرارات محاولة نقل البنك المركزي وتغيير قيادته االمر الذي زاد من حصار وتجويع الشعب 

اليمني ومعاناته خاصة فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين .

وأضاف المصدر: أن ولد الشيخ اعتمد في آلية عمله على منح دول العدوان المزيد من الوقت لمحاولة تحقيق 
اي تقدم في العمليات العسكرية على حساب الدم اليمني وذلك من خالل المماطلة وتعمد التسويف وتقديم 

المشاريع البعيدة عن التوافق والتي التقبل التطبيق على ارض الواقع 

 شجع دول العدوان الرتكاب المزيد من جرائم اإلبادة بحق المدنيين تعّمد التسويف وتقديم المشاريع البعيدة عن التوافق  عمل على عرقلة تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة القاعة الكبرى

الزعيم: دماؤنا لن تسقط وسيأتي اليوم الذي يأخذ كل يمني ثأره
خالل لقائه بأسر شهداء القاعة الكبرى

أكد الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية األسبق   
رئيس المؤتمر الشعبي الــعــام- أن دمــاء اليمنيين التي 
يسفكها عدوان نظام آل سعود وحلفاؤه لن تسقط بالتقادم على 
اإلطالق، وأنه سيأتي الوقت المناسب الذي يأخذ كل يمني ثأره ممن 

سببوا وتسببوا في هذه المجازر. وقال الزعيم علي عبدالله صالح- 
خالل استقباله ومعه االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر 
عددًا من آباء وأبناء وأشقاء وأقارب عدد من الشهداء األماجد الذين 
قضوا في جريمة القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء: الوطن خسر في 

هذه المجزرة الكبيرة كوكبة من خيرة أبنائه من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام ومن القيادات العسكرية واألمنية وشباب اليمن الذين 
استهدفهم عدوان نظام آل سعود ومعه عدد من الدول المتحالفة..
تفاصيل ص٢

ْدِخل مهمة ولد الشيخ اإلنعاش
ُ
«الهدنة» المزعومة ت

عسكريون: فشلت السعودية في احتالل صعدة وتعز والخوخة وميدي و٦٨ غارة خالل مسرحية الهدنة
مطالبة شعبية بوقف اللقاءات مع ولد الشيخ 

واعتباره شريكًا بسفك دماء اليمنيين

استقبل القائم بأعمال سفارة روسيا في صنعاء

األمين العام للمؤتمر: نطالب بقرار دولي ملزم لوقف العدوان ورفع الحصار
الــتــقــى االمـــيـــن الـــعـــام للمؤتمر  

الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الــزوكــا -الخميس- القائم بأعمال سفارة 
روسيا االتحادية في صنعاء السيد أندريه 

تشرنوفول.
ــي الــلــقــاء رحــب االمــيــن الــعــام بالقائم  وف
باالعمال الجديد متمنيًا له التوفيق والنجاح 
فــي مهامه ،مــعــبــرًا عــن شــكــره وتقديره 
لمواقف روسيا االتحادية تجاه الشعب اليمني 
في مختلف الظروف، مشيرًا الى ان لروسيا 

مواقف ايجابية مع الشعوب المظلومة.
واستعرض الــزوكــا مــا يرتكبه الــعــدوان 
الــســعــودي وحــلــفــاؤه مــن جــرائــم ومــذابــح 
مستمرة بحق الشعب اليمني وآخرها مجزرة 

القاعة الكبرى.

واشار االمين العام الى االوضاع االنسانية 
الصعبة التي يعانيها اليمنيون جراء الحصار 
الجائر، مطالبًا المجتمع الدولي وفي المقدمة 
مجلس االمــن الــدولــي بــإصــدار قــرار ملزم 

بإيقاف العدوان ورفع الحصار بكافة اشكاله 
وفــي المقدمة الحظر الــجــوي على مطار 

صنعاء.
تفاصيل ص٣

تداعيات عدم صرف مرتبات الموظفين تفاقم األوضاع المعيشية  
الصعبة التي يعاني منها اليمنيون جراء استمرار العدوان والحصار، 
وبات من الصعوبة بمكان أن يتحمل الماليين المزيد بزعم اقتناعهم أن هناك 
نقصًا في السيولة ونهبًا صارخًا لاليرادات من قبل مرتزقة السعودية في 
مأرب وعدن وحضرموت والوديعة وغيرها.. وتندرج ضمن مخطط تآمري 
يستهدف الوطن والشعب.. غير أن الشارع اليمني اعطى ثقته لقيادة تعد 
اليوم هي المسئولة ليس عن توفير وصرف الرواتب وإنما عن حماية الوطن 
ومكتسباته، وليس مقبوًال منها أن تختلق االعذار والمبررات وتبحث عن 

شماعة األعداء ومرتزقتهم لترمي المسئولية عليهم.
الشارع اليمني يغلي ونيران المجاعة تطال مطابخ كل بيت، والبد من تالفي 
الوضع وتفويت الفرصة بنزع فتيل اخطر قنبلة موقوتة زرعها العدوان 

ومرتزقته، ويتمثل ذلك بصرف رواتب أكثر من مليون موظف.
وبرغم التطمينات التي اطلقها القائم بأعمال رئيس الوزراء طالل عقالن 
بأن مرتبات الموظفين سُتصرف قريبًا إّال أن هذا التطمين يجب أن يتبعه 
تنفيذ عملي بصرفها ولو لبعض المؤسسات لتهدئة غضب الشارع الذي لم 

يعد قادرًا على صرف «قريبًا».
الى ذلك حذر خبراء اقتصاديون من خطورة تداعيات أزمة المرتبات 
وطالبوا المجلس السياسي بإلزام حكومة القائمين باالعمال بصرف المرتبات 
في أسرع وقت، وكذلك إعالن تشكيل حكومة انقاذ وطني، ألن استمرار الوضع 

القائم سيقود البالد الى كارثة.
وقــال الخبراء االقتصاديون: إن مشكلة عــدم صــرف المرتبات ستتم 
مناقشتها مع المبعوث الدولي باعتباره جزءًا من المشكلة بدعمه مؤامرة 
نقل البنك المركزي، مشيرين الى أن حل هذه المشكلة إْن ُوجدت نية لدى ولد 

الشيخ سيتطلب عدة أشهر.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب ناقش في جلسته -أمس- موضوع تأخر 
صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وذلك من منطلق 
حرصه الوطني ونظرته إلى المستقبل .. وكلف رئيس وأعضاء هيئة رئاسة 
المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة سرعة الجلوس مع 
الجهات ذات العالقة والمختصة لإليضاح حول سبب تأخر صرف المرتبات 

وإحاطة المجلس بنتائج ذلك.

أزمة المرتبات تتفاقم
ل «لجانًا» وعقالن يصرف «قريبًا».. والسعودية ومرتزقتها تسرق اإليرادات!

ّ
٦ آالف يمني فقدوا البرلمان يشك

اطرافهم بالقصف 
السعودي

ارتــفــعــت أعــــداد  
الـــمـــعـــاقـــيـــن فــي 
الــيــمــن بشكل كبير جــدًا، 
حيث أكدت اللجنة الدولية 
للصليب األحــمــر أن هناك 
أكــثــر مـــن ٦ آالف يمني 
فقدوا اطرافهم منذ بداية 
الـــعـــدوان الــســعــودي على 

اليمن..
وشــددت اللجنة الدولية 
على ضرورة السماح بوصول 
المساعدات اإلنسانية إلى 
اليمنيين سواًء توقف اطالق 

النار أم لم يتوقف..
وأكدت اللجنة الدولية ان 
عملية تدفق المساعدات 
ينبغي أن تتم دون شروط 
ــظــرًا لــلــحــاجــة اإلنــســانــيــة  ن

المتصاعدة..

وفد برلماني يشارك في 
اجتماع لالتحاد البرلماني 

الدولي بجنيف
ــد برلماني يمني   يــشــارك وف

برئاسة عضو المجلس أحمد 
محمد الكحالني وعضوية زكريا سعيد 
الزكري في أعمال إجتماعات الجمعية الـ 
١٣٥ لإلتحاد البرلماني الدولي في جنيف 
التي بدأت أعماله أمس وتستمر حتى 

٢٧ أكتوبر الجاري.
وسيتم خالل إجتماع الجمعية إنتخاب 
رئيس ونواب رئيس الجمعية، باإلضافة 
إلــى نقاش عــام حــول إنتهاكات حقوق 
اإلنسان وحرية المرأة من حيث المشاركة 

في العملية السياسية بصورة كاملة.
وسيقدم وفد بالدنا البرلماني ورقة 
موجزة تشرح الحرب العدوانية الظالمة 
التي تشنها دول تحالف العدوان التي 
تقودها السعودية والتي استهدفت 
ــعــزاء  مـــنـــازل الــمــواطــنــيــن وصـــــاالت ال
واألعــراس واألســواق الشعبية والعامة 
ــز الصحية  ــراك ــم والــمــســتــشــفــيــات وال
والمدارس والمساجد ومراكز تحفيظ 
ــقــرآن والمنشئات الحيوية والبنية  ال

التحتية وغيرها.

أقيال اليمن
 يعلنون النفير العام لمواجهة العدوان السعودي

ص٦
ل 

صي
تفا

تفاصيل ص٣


