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تهل علينا الذكرى التاسعة واألربعون لعيد االستقالل الوطني المجيد الذي  
تحقق في الثالثين من نوفمبر عام ١٩٦٧م بفضل تضحيات شعبنا اليمني 
العظيم الذي اجترح ببطوالت رجاله وثواره العظام ، دروب الحرية واالنعتاق من 
ربقة االستعمار والوصاية ومشاريع الفرقة والتشرذم  ليدخل عصرًا جديدًا بعد أن 
تجاوز ماضيه الملبد بغيوم الجور والظلم واالستئثار، ماٍض حفل بصنوف من مآسي 

الغبن والتمييز واإلقصاء والعبودية.. 
وكما كان انطالق شرارة ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة عام ١٩٦٣م في 
زمن قياسي بعد انطالق ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام ١٩٦٢م، كانت 
مسيرة النضال حلقة متصلة بالمحطات الفارقة ومنها انتصار يوم الـ٣٠ من نوفمبر 
عام ١٩٦٧م لتأتي كل محطة بعدها استكماًال وامتدادًا لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية 
«سبتمبر وأكتوبر»، مما يؤكد واحدية الثورة اليمنية ووحدة اآلمال والتطلعات ألبناء 

الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه.
ت  وهاهي االقــدار التي تصنع الرجال وتختبر عزيمتهم وقوة شكيمتهم شاء
معها أن تتشابه الظروف، وجنوب اليمن اليوم من جديد يعيش مالمح تلك الحقبة 
المظلمة التي عاشها تحت نير االستعمار واالحتالل مع اختالف االدوات واألساليب .
لكن معادلة النصر التي يعرفها اليمنيون جيدًا تقول إن الشعب اليمني ال يمكن أن 
ُيقهر مهما امعن المستعمرون ومرتزقتهم في العدوان على شعبنا ألنه سيرغمهم 
على الرحيل يجرون أذيال الخسران والهزيمة ومعهم عمالؤهم واذنابهم الذين 
استدعوا الغازي االجنبي لقتل ابناء جلدتهم وتدمير مقدرات ومكتسبات وطنهم. 
كما أن عليهم أن يدركوا أن التاريخ لن يرحمهم.. وان شعبنا سيظل رافضًا لهم.. 
وان مكانهم الطبيعي هو مزبلة التاريخ ضمن طابور العمالء والخونة والمرتزقة 

والمرتدين عن القيم والمبادئ السامية. 
 فالشعب اليمني سيمضي في كفاحه  ضد قوى العدوان والغزو واالحتالل الجديد، 
وأن التاريخ سيخلد كل المناضلين والشرفاء األحرار الذين سيظلون شامخين في 
الذاكرة الوطنية للشعب لتصديهم لقوات االحتالل الجديد وعمالئهم كما خلد صناع 

ثورة الـ٢٦ من سبتمبر والـ ١٤ أكتوبر.
وكما اعلنها كوكبة كبيرة من المشاركين في الدفاع عن ثورة ٢٦سبتمبر وبالسالح 
السبتمبري في ١٤ أكتوبر  ثورة مدوية من جبال ردفان األبية، من جديد ستشرئب 
 

َّ
األعناق وتحتشد الطاقات اليوم  كما احتشد طوفان التحرير آنــذاك الــذي قض

مضاجع أكبر قاعدة عسكرية بريطانية على مستوى الشرق األوسط في عدن وبقية 
المحميات والسلطنات وسجل أبطال ثورة الـ ١٤ من أكتوبر الميامين أروع المالحم 

 أن نجد لها نظيرًا.
َّ

الفدائية ببسالة قل
ين بقوة اإليمان وصالبة الموقف والقناعات الوطنية التي ال تقبل 

ّ
 سيهبون متحل

بغير التعجيل باالنسحاب الفوري لقوى الغزو واالحتالل الجديد من الجزء الجنوبي من 
الوطن مهما كانت التضحيات.

ونحن على ثقة بأنه مثلما كان يوم االستقالل الـ٣٠ من نوفمبر في توقيته المهم 
مكسبًا وطنيًا وعربيًا في لحظة انكسار مثلتها نكسة حزيران بعد العدوان اإلسرائيلي 
على دول المواجهة العربية مصر، سوريا، واألردن، حيث شكل انتصار الثورة في 
جنوب اليمن بارقة أمل خففت من وقع العدوان وباعثًا لألمل العربي للتغلب على 
األحزان وشحذ الهمم وتوحيد الطاقات للنهوض من هذه الكبوة الجارحة.. سينهض 
من ركام هذه المرحلة المفصلية انتصار جديد من رحم االرض اليمينة يعيد بوصلة 
التحرر الرافضة لمشاريع التمزيق والتفتيت واالرهاب الى مسارها الصحيح ..المسار 
الذي يعلي من قيم البناء والتنمية وزيادة أواصر التالحم بين كل ابناء الوطن وامتنا 

العربية واالسالمية .
البقية ص٦

٣٠ نوفمبر.. 
معادلة االستقالل 

والنصر القادم

الزعيم يطلب من مجلس األمن السماح له بالمشاركة في تشييع المناضل فيدل كاسترو
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من جرائم معتقالت جيوش الكبسة.. 

هذا ما يفعله المستعمرون الجدد
تقرير يكشف عن عمليات 
إعدامات وتعذيب داخل 

سجون الغزاة

باألرقام.. الوضع الصحي في اليمن ينهار
 ارتفع عدد المصابين بالفشل الكلوي من ٤٦٠ شخصًا ٢٠٠٦ إلى أكثر من ٥ آالف عام ٢٠١٦م المستشفيات ومراكز المختبرات مهددة باإلغالق

مراكز غسيل كلوي أغلقت ٧ 
مريض بالسكر عام ٢٠٠٦م ٨٢٠٠ والبقية مهددة بالتوقف

ألف مريض بالفشل الكلوي ٢٥ إلى ١٢٠ ألفًا عام ٢٠١٦م
مليارات خسائر المنشآت الصحية ٩ والسكري مهددون بالموت

من المختبرات توشك على ٨٥٪ والتجهيزات الطبية جراء القصف
اإلغالق جراء انعدام المحاليل منشأة ووحدة صحية ٤١٢ 

استهدفها العدوان بالقصف

ص 9
ل 

صي
فا

ت

خالل لقائه القائم باألعمال الروسي

الزوكا يجدد حرص المؤتمر على السالم الشامل ويحّمل العدوان ومرتزقته إفشال الحلول السلمية
استعرض االستاذ  

عارف الزوكا األمين 
الــعــام للمؤتمر خــالل لقائه 
القائم بأعمال السفير الروسي 
فــي العاصمة صنعاء السيد 
اندريد تشرنوفل، تطورات 
األوضـــــــاع وفــــي مــقــدمــتــهــا 
استمرار العدوان السعودي 
في ارتكاب المجازر اليومية 

بحق الشعب اليمني.
وتــــطــــرق األمــــيــــن الـــعـــام 
للمؤتمر الى الجهود الدولية 
واألممية الرامية الــى إيقاف 

العدوان وإيجاد تسوية سلمية 
تحقق السالم وآخرها اتفاق 
مسقط، مــؤكــدًا أن الــعــدوان 
ه ومــرتــزقــتــه هم  وحـــلـــفـــاء
مــن يفشلون جــهــود السالم 
ــرار  ــم ــى اســت ــل ويــــصــــرون ع
عدوانهم وحصارهم الجائر 

على الشعب اليمني.
وجــدد الزوكا التأكيد على 
مــوقــف الــمــؤتــمــر الــحــريــص 
على تحقيق السالم الشامل 

والدائم.
تفاصيل صـ٢

هادي وبن دغر يمنعان االحتفال بعيد االستقالل بأوامر سعودية - إماراتية
استنفار لقوات الغزاة في عدن والمكال وحملة اعتقاالت لشباب يهتفون «بّرع.. بّرع.. يااستعمار»

من المتوقع أن يوّجه موحد اليمن وباني نهضته  
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام رئيس الجمهورية األسبق- األربعاء، خطابًا مهمًا بمناسبة 
العيد الوطني التاسع واألربعين «٣٠ نوفمبر» لالستقالل المجيد 
يحيي فيه جماهير الشعب اليمني الصابر والصامد في مواجهة 
العدوان والغزاة والمحتلين ويتطرق فيه الى معاناة شعبنا 
العظيم جراء استمرار العدوان وفرض الحصار برًا وبحرًا وجوًا 
الذي تقوم به دول العدوان بقيادة السعودية.. كما سيقف على 
التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية واإلقليمية والدولية 
وموقف المؤتمر الشعبي من الجهود الدولية الرامية إلحالل السالم 
الكامل والشامل لألزمة اليمنية..  هذا وقد وجه المجلس السياسي 
األعلى المسؤولين في العاصمة والمحافظات بإحياء مناسبة عيد 
االستقالل الوطني المجيد، الذي فيه  طرد آخر جندي بريطاني 
من األرض اليمنية الطاهرة والــى األبــد بعد نضال شاق خاضه 
ّوجت بانطالق ثورة ١٤ أكتوبر 

ُ
الشعب اليمني طوال ١٢٨ عامًا ت

١٩٦٣م من على قمم جبال ردفان الشماء بقيادة الجبهة القومية 

والتي تبنت الكفاح المسلح من أجل التحرر واالستقالل.
ر  وتزامن احتفال شعبنا بعيد االستقالل هذا العام مع تصدُّ
عمالء المستعمر المشهد والذين خانوا تضحيات شعبنا ومبادئ 
وأهداف الثورة اليمنية الخالدة، فها هم أبناء شعبنا اليمني في 
عدن والمكال ولحج وغيرها يرزحون مجددًا تحت نير االحتالل 
واالستعمار الجديد الذي تقوده جيوش ممالك الكبسة ضد بالدنا 
وفي تحدٍّ صارخ لدماء الشهداء والجرحى ومناضلي الثورة اليمنية 
الذين صنعوا فجر االستقالل المجيد، عاد الخائن والعميل هادي- 
السبت- الى عدن ومعه جحافل من القوات األمريكية والسعودية 
والبريطانية واإلماراتية في محاولة لفرض االستعمار كواقع 
على الشعب اليمني، ونجد هادي وبقية العمالء يتغنون بانتصار 
االستقالل الوطني، فيما هم يقودون الغزاة الستباحة الوطن 

وتركيع الشعب اليمني للمحتلين الجدد.
وبهذا الخصوص منع عمالء االستعمار الجديد االحتفال بهذه 
المناسبة العظيمة، حيث ألغيت االحتفاالت في حضرموت وشبوة 
ه بن دغر  وأبين بأوامر من القوات الغازية وعمالئهم، كما وجَّ

وسائل اإلعالم بعدم بث أي مواد إعالمية عن حرب التحرير وفجر 
االستقالل عبر وسائل إعالم عمالء السعودية.

«الميثاق» أن هادي وحسين عرب   وتفيد مصادر مطلعة لـ
وبــن بريك وجهوا بمنع االحتفاالت بهذه المناسبة بدعوى 
د الخائن هادي أن يغرق عدن  احتياطات أمنية.. الى ذلك تعّمً
ولحج وحضرموت بالقوات األجنبية والتعزيزات العسكرية 
التي وصلت الى عدن وتفرض حالة طوارئ في المدينة خشية 
تحول مناسبة احتفاالت شعبنا بعيد االستقالل المجيد الى ثورة 
وطنية تحررية ضد المستعمرين الجدد وركائزهم وعمالئهم 
ومرتزقتهم.. وكانت قد شهدت عدن والمكال حمالت اعتقاالت 
واسعة للشباب وتصفية للعناصر الوطنية منذ قرابة شهر حيث 
تعج السجون بالمعتقلين.. ومنهم عناصر من الشباب خرجوا 

يهتفون «بّرع.. بّرع.. ياستعمار»..
«الميثاق» أن  وعلى ذات الصعيد أكــدت مصادر سياسية لـ
العاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية ستشهد احتفاالت 

جماهيرية كبيرة إحياًء لهذه المناسبة الوطنية الغالية.

بقلم د. قاسم لبوزة
نائب رئيس المجلس السياسي األعلى

برحيل كاسترو خسرت الشعوب المحبة للسالم والرافضة للهيمنة واالستعمار أحد أقطاب حركات التحرر
صرح مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام بأن الزعيم  

علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر- طلب من 
مجلس األمن الدولي السماح له بالسفر إلى جمهورية كوبا الصديقة للمشاركة في 
تقديم واجب العزاء للشعب الكوبي الصديق بوفاة الزعيم المناضل الكبير فيدل 
كاسترو قائد الثورة الكوبية وآخر عمالقة القرن الواحد والعشرين ورائد حركات 

التحرر العالمية، والنضال ضد اإلمبريالية والرجعية والقوى اإلقطاعية.
 هذا وكان الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- عن حزنه العميق لوفاة آخر 
عمالقة العالم في القرن الواحد والعشرين المناضل الكبير فيدل كاسترو قائد الثورة 

الكوبية العظيمة، وأحد أبرز أقطاب حركات التحرر الوطني في العالم.
وأكد الزعيم- في برقية العزاء التي بعثها الى السيد راؤول كاسترو رئيس مجلس 
الدولة لجمهورية كوبا الديمقراطية- أن رحيل فيدل كاسترو يمثل خسارة ليس 
للشعب الكوبي الصديق وإنما لكل أحرار العالم وللطبقة البروليتارية العالمية.. 
مشيرًا الى أن مسيرته النضالية تمثل مدرسة وقدوة لكل أحرار العالم ولكل الشعوب 
واألمم المحبة للسالم والحرية، والرافضة كل أنواع الهيمنة االستعمارية واالستغالل 

البشع لإلنسان.
تفاصيل ص٢

دعا مناضلون وقيادات  
حــزبــيــة أبـــنـــاء الشعب 
ــد مـــن الــتــالحــم  ــزي ـــى م الــيــمــنــي إل
والتكاتف في وجه العدوان الذي 
تقوده السعودية بهدف النيل من 
وحــدة واستقالل اليمن.. وأكــدوا 
-في أحاديث لهم بمناسبة الذكرى 
الـ٤٩ لعيد االستقالل الوطني الناجز 
في يوم الـ٣٠ من نوفمبر ١٩٦٧م 
والــذي قادته الجبهة القومية بعد 

كفاح مسلح استمر أربــع سنوات- 
أن الــشــعــب يــســطــر الـــيـــوم أروع 
مالحم الصمود والتضحية في دحر 
االستعماريين الجدد الذين جلبهم 

الفار هادي باعتباره أحد أدواتهم 
وأحد الذين تم تجنيدهم من قبل 

المخابرات البريطانية..
تفاصيل ص٦

أكثر من ٢٥ ألف يمني 
عالقون بمطارات الخارج

مايزال أكثر من ٢٥ ألف يمني بينهم أطفال  
ونساء وشيوخ عالقين في مطارات العديد 
مــن الـــدول بسبب إصـــرار الــعــدوان السعودي الغاشم 
على استمرار منع الرحالت الجوية للطيران المدني الى 

العاصمة صنعاء.
هذا ويعاني اليمنيون العالقون أوضاعًا مأساوية في 
مطارات العديد من الدول بسبب استمرار هذا الحجز 
حيث أغلبهم أصبح يواجهون الموت جوعًا، اضافة الى 
أن مستشفيات مصر واألردن وتركيا ترفض استقبال 

المرضى العالقين في مطارات تلك الدول.
الجدير بالذكر أن العالقين اليمنيين يواجهون هذه 
المشكلة منذ عدة أشهر في ظل صمت دولي وعربي 
مريب وعدم اكتراث بموتهم في المطارات طوال هذا 

الوقت.

إصالح طريق نقيل يسلح 
بعد تعرضه لـ١٢ غارة 

تمكن فريق تابع للمؤسسة العامة للطرق  
والــجــســور مــن إصـــالح األضــــرار فــي منطقة 
نقيل يسلح مديرية بالد الروس محافظة صنعاء وفتح 
الرئيسي صنعاء-تعز الــذي تعرض لـ ١٢ غــارة خالل 
اليومين الماضيين منها سبع غــارات متتالية من قبل 
طيران العدوان السعودي الــذي يعمل بشتى الطرق 
لمفاقمة معاناة المواطنين وتدمير البنية التحتية من 

خالل استهداف الطرق والجسور.

المعارضة تفوز بنصف 
مقاعد مجلس األمة الكويتي

فازت المعارضة الكويتية وحلفاؤها بقرابة  
نصف مقاعد مجلس األمة الكويتي الذي يضم 

٥٠ مقعدًا وذلك وفق النتائج المعلنة أمس األحد.
وينتمي نواب المعارضة المنتخبون الى تيارات إسالمية 
من االخوان المسلمين والسلفيين، وفازت امرأة واحدة، 
فيما تراجع عدد نواب األقلية الشيعية الى ستة مقابل 

تسعة في المجلس السابق.
هذا وشــارك الكويتيون بكثافة في االنتخابات التي 

نظمت أمس األول السبت.
الجدير ذكــره أن هــذه االنتخابات أجــريــت إثــر حل 
البرلمان في الـ١٦ من أكتوبر الماضي بعد اعتراض نواب 
على زيادة اسعار المحروقات التي كانت أحد المواضيع 

الرئيسة للحملة االنتخابية للمرشحين.

الشعب اليمني  يحتفل بعيد االستقالل ٣٠ نوفمبر

تفاصيل قصة 
االستقالل

«الميثاق»: سياسيون يتحدثون لـ

تصعيد العدوان السعودي ومرتزقته رفض صريح لمبادرات السالم

االنتصارات التاريخية للجيش واللجان ردٌّ قوي على أعداء السالم

أكد عدد من السياسيين أن النصر سيكون  
حليف شعبنا اليمني وقـــواه الوطنية 
التي تدافع عن السالم بقوة وإرادة وطنية صلبة 
وتتصدى ببسالة لتحالف العدوان ومرتزقته..وقالوا 
«الميثاق»: إن إصرار تحالف  في تصريحات أدلوا بها لـ
العدوان وهادي على المضي نحو المزيد من التصعيد 
العسكري وسفك الدماء والدمار ورفض الخارطة 
األممية واتفاق مسقط والتنازالت التي يقدمها 
ل مغامرة ستبوء بالفشل أمام 

ّ
الطرف اليمني، ُيمث

صمود شعبنا اليمني العظيم..
وســخــر السياسيون مــن الــتــعــزيــزات العسكرية 
األخيرة والتصعيد الهيستيري للقصف الجوي وعلى 

مستوى المواجهات في مختلف الجبهات، معتبرين 
ذلك اشبه بفزاعة لن تزيد الشعب اليمني إّال اصرارًا 
ــعــدوان.. مؤكدين أن  على افــشــال أجــنــدة تحالف ال
المبادرات التي رفضتها السعودية للحل السلمي جاءت 
إلنقاذها، أما الشعب اليمني الذي يمد يده للسالم فال 

يمكن أن يقبل باالستسالم..
وأوضحوا أن رفض هادي وحكومته للسالم ألنهم 
يعرفون أنهم ليس لديهم شعبية وأن ال مستقبل لهم 
في الذهاب إلى صناديق االقتراع، ولذا فهم يعتبرون 
الحرب مجرد شركة استثمارية تدر عليهم الماليين 

من الرياالت السعودية والدوالرات يوميًا.. 
تفاصيل ص٩

يجترح أبطال الجش واللجان والمتطوعون من   
أبناء القبائل انتصارات كبيرة في مختلف جبهات 
القتال ضــد الــعــدوان ومرتزقته فــي الــداخــل والعمق 
الــســعــودي.. وأكــد مراقبون سياسيون وعسكريون 
«الميثاق» أن هذه االنتصارات الكبيرة ستفتح آفاقًا  لـ
واسعة إلعــادة السالم إلى اليمن والقضاء نهائيًا على 

مخططات تجار الحروب وأعداء السالم.
وأوضحت المصادر أن انتصارات أبطال الجيش واللجان 
والمتطوعون في نهم وميدي وكرش وتعز وصرواح 
والجوف وداخل العمق السعودي تمثل ردًا قويًا على 
بذل إلنجاح 

ُ
أعداء السالم والمعرقلين لكل الجهود التي ت

التسوية السياسية في اليمن.

وقالت المصادر: إن جبهات القتال تشهد تدفقًا لآلالف 
من أبناء القبائل المتطوعين الذين يرفدونها بالمقاتلين 
في استعداد لتلقين دول تحالف العدوان هزائم نكراء 
خصوصًا في ظل استمرار التصعيد العسكري وتعزيز 

المرتزقة باألسلحة الحديثة..
واستنفرت قبائل اليمن في الشمال والجنوب منذ 
السبت الماضي خصوصًا بعد عــودة الخائن هــادي إلى 
عدن واصراره على اصطحاب قوات أمريكية إلى المدينة 

وحشود من جيوش الكبسة..
وأكدت المصادر أن هادي مايزال يعيش داخل سفينة حربية 
في عرض البحر خوفًا من الجماهير التي تطالب باالقتصاص منه 

جراء ما اقترفه من جرائم بحق الشعب اليمني..

العدوان يواصل جرائمه بحق اليمنيين
يواصل طيران الــعــدوان السعودي الغاشم استهداف المواطنين  

اليمنيين والممتلكات العامة والخاصة ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى 
في عدد من محافظات الجمهورية حيث استشهد ١٦ مواطنًا جلهم نساء وأطفال 
وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات شنها طيران العدوان السعودي األمريكي 
-أمس األول السبت- على مديريات المراوعة والخوخة والدريهمي بمحافظة 
الحديدة. ولفت مصادر محلية في المحافظة، إلى أن الطيران المعادي شن غارة على 
أبراج االتصاالت في منطقة القطابة بمديرية الخوخة، كما استهدف بغارة أبراج 
االتصاالت بمنطقة القطيع مديرية المراوعة. وكان قد استشهد ثالثة مواطنين 
إثر غارة لطيران العدوان السعودي األمريكي الغاشم استهدفت مساء األربعاء 
الماضي- منزل مواطن في مديرية سحار بمحافظة صعدة . وأشارت مصادر محلية 
-الخميس- أن العدو السعودي استهدف عددًا من المناطق بمديرية رازح بقصف 

صاروخي على منازل المواطنين وممتلكاتهم والطرق العامة .
 بقية ص٦

«الميثاق»: قيادات حزبية لـ

عيد االستقالل مكسب وطني وشعبنا لن يفرط بسيادته
صائل:  الـ٣٠ من نوفمبر ثمرة ألهم محطات شعبنا النضالية

الداعري: شرفاء الوطن يهّبون إلى الجبهات لخوض معركة التحرير
البترة:  كما أخرج شعبنا أعتى احتالل في نوفمبر سيطرد المحتلين الجدد

مشعل: في نوفمبر ٦٧م أثبتنا  للعالم أن اليمن مقبرة الغزاة


