
كلمة 

الشعب اليمني وقيادته الوطنية المتصدرة صفوف دفاعه عن سيادته  
ووحدته وحريته واستقالله في مواجهة عدوان سعودي إجرامي غاشم، 
شعب ينشد السالم ويسعى الى تحقيقه، مقدمًا الدعوات مستجيبًا لكافة المبادرات 
والمشاورات والحوارات وآخرها ورقة المبعوث األممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ التي 
تعاطى معها المجلس السياسي األعلى وكل المكونات الوطنية الواقفة ضد العدوان- وعلى 
رأسها المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه -باعتبارها أرضية لحوار سياسي يفضي الى حل 
سلمي يضع حدًا للحرب السعودية العدوانية ضد اليمن والتي ال مبرر وال هدف لها سوى 
الخراب والدمار والفوضى ليستبيحه تنظيما داعش والقاعدة اإلرهابيين الوهابيين بعد 
ضعف بتغليب نزعات النعرات التمزيقية المناطقية والمذهبية والطائفية.. يمٌن 

ُ
أن أ

كهذا لن تنحصر مأساته على ابنائه بل سيكون لها امتدادات وارتدادات كارثية على أمن 
واستقرار دول المنطقة على رأسها تلك األنظمة المعتدية في الجزيرة والخليج، وعلى 

المصالح العالمية التي يشكل موقع اليمن مفصًال حيويًا استراتيجيًا فيها.
وبالمقابل فإن النظام السعودي ومرتزقته مازال سادرًا في غّيه مصرًا على بغيه 
وعدوانه يعمل على اجهاض جهود الحل السياسي السلمي، ويرد على قبول اليمن بها 
ورغبته في السالم بالتصعيد العسكري والسياسي واالقتصادي.. هكذا يتعامل مع 
كل المبادرات والمشاورات ويعتبرها فرصًا تتيح لطائراته ارتكاب المزيد من مجازر 
اإلبــادة الجماعية ضد الشعب اليمني مستهدفًا -كما هي عادته ونهجه- المدنيين 
األبرياء، مضاعفًا مع كل جولة مشاورات عدد ضحاياه من الشهداء والجرحى معظمهم 
من االطفال والنساء والشيوخ الذين وصلوا الى عشرات اآلالف.. استهدفهم فقط ألنهم 

يمنيون يريدون أن يعيشوا أحرارًا بسالم في وطنهم.
الوضع لدى العدو السعودي ال يختلف أيضًا مع خارطة الطريق التي تضمنتها ورقة 
المبعوث الدولي األخيرة، دافعًا بالفار هادي وحكومة مرتزقة الرياض الى رفضها، 
واألكثر من ذلك رفض مقابلة ولد الشيخ.. مواصًال قتل اليمنيين بصواريخ وقنابل 
وغارات طائراته التي كثفها على مختلف المحافظات اليمنية، مؤججًا في ذات الوقت 
ه ينجح في إذالل الشعب اليمني 

َّ
جبهات الداخل، مشعًال ومرتزقته جبهات جديدة َعل

ويحقق ما عجز وتحالفه عنه طوال ما يقارب العامين، ومن جديد يفشل وُيهزم ويرد 
الشعب اليمني على مجازر عدوانه بالمزيد من الصمود واالنتصارات في جبهات الداخل 
للت بانتصارات مدوية 

ُ
وجبهات جيزان ونجران وعسير والتي شهدت معارك ملحمية ك

تحمل أبعادًا استراتيجية.. وعلى المعتدي أن يدركها ويستوعبها ويتخلى عن كبره 
وغطرسته وحقده الذي سيرتد عليه وباًال طال الزمن أم قصر، كما أن عليه أن يمد يده 
للسالم قبل أن تتجاوزه األحداث االقليمية والدولية بمتغيراتها العاصفة المقبلة بدًال 
من االستمرار في قتل اليمنيين وتدمير وطنهم.. وعلى الرغم من ذلك فشعبنا اليمني 
العظيم سيظل حريصًا على اخوانه من ابناء نجد والحجاز والذين آن األوان أن يعوا إلى 

أين يقودهم نظام آل سعود برفضه السالم؟!

السالم خيار األقوياء

البرلمان يوّجه رسالة للمجلس السياسي بخصوص قضايا فساد
المؤتمر يدعو للتصدي لمحاولة تمزيق الصف الوطني تحت أي شعار

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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الحصار يقتل الشعب اليمني
مليون نازح واألسر تكافح للعثور على ٣٫٢ 

آالف طفل ماتوا بأمراض كان ١٠ الغذاء الكافي ألطفالها
يمكن الوقاية منها

«الميثاق»: أكاديميون لـ

أقيال اليمن .. المدد
يواصلون التحشيد لمواجهة العدوان

في تهنئته لدونالد ترامب بانتخابه رئيسًا ألمريكا

الزعيم: نتطلع أن تضعوا في أولوياتكم إنهاء الظلم والعدوان على اليمن

بعث رئيس الجمهورية االسبق الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- برقية تهنئة الى الرئيس االمريكي الجديد دونالد ترامب بمناسبة 
فوزه في االنتخابات.. وخاطب الزعيم صالح في برقيته الرئيس المنتخب ترامب: إننا في 
المؤتمر الشعبي العام- قيادة وكوادر واعضاء وحلفاء وأنصارًا وكل أبناء الشعب اليمني 
-نأمل ونتطلع أن تضعوا في أولويات مهامكم إنهاء الظلم والعدوان على اليمن أرضًا 

وإنسانًا والدفع بجهود الواليات المتحدة األمريكية لتحقيق السالم الكامل والشامل ووقف 
العدوان اآلثم ورفع الحصار الذي تفرضه السعودية على الشعب اليمني منذ ١٨ شهرًا.

متمنيًا أن يكون معترك البناء والتنمية والتطور في العالم خالل فترة قيادة ترامب 
ألمريكا بديًال عن كل معارك القتل والعنف واإلرهاب والتخلف.

تفاصيل ص٢

نأمل أن تتطور العالقات التاريخية بين المؤتمر الشعبي والحزب الجمهوري لما يخدم الشعبين الصديقين
الجميع سيتعاونون مع الواليات المتحدة في القضاء على آفة اإلرهاب
يجب الدفع بالجهود األمريكية لتحقيق السالم الشامل في اليمن

رئيس البرلمان يدعو المؤتمر وأنصار الله إلى تنفيذ 
االتفاق وااللتزام بالدستور والقوانين

جـــدد الــشــيــخ يحيى  
علي الراعي -رئيس 
ـــــواب- الـــدعـــوة  ـــــن مــجــلــس ال
عة 

ّ
لــالطــراف السياسية الموق

على اتفاق ٢٨ يوليو إلى تحمل 
مسؤوليتهم الوطنية واألخالقية 

وتنفيذ ما تم االتفاق عليه..
ــــيــــس مــجــلــس  وطـــــالـــــب رئ
ــتــي  ــــنــــواب -فــــي دعـــوتـــه ال ال
يطلقها لــالســبــوع الــثــانــي في 
ـــام اعــضــاء  ســيــاق مــداخــلــتــه أم

البرلمان عن األوضـــاع السياسية القائمة في 
البالد- األحزاب والمكونات السياسية الوطنية 
عة على اتفاق تشكيل المجلس السياسي 

ّ
الموق

االعلى برفع مستوى التنسيق 
والتشاور والتعاون بما يؤدي 
إلـــى رص الــصــفــوف وتوحيد 
الجهود إلنــجــاز كافة المهام 
ومواجهة التحديات التي نص 
عليها االتفاق وإدارة شؤون 
الدولة بما ينسجم والدستور 
ــنــافــذة ويحقق  والــقــوانــيــن ال
األمــن واالستقرار والمصلحة 

العليا للوطن .
عين على 

ّ
وقال: "على الموق

اتفاق تشكيل المجلس السياسي األعلى تحمل 
مسئوليتهم الوطنية واألخــالقــيــة أو يترك 

أحدهم تنفيذ المهمة للطرف اآلخر".

تحرك لجان برلمانية لزيارة السجون ومتابعة اإليرادات 

وجه مجلس النواب- األحد- رسائل إلى المجلس السياسي األعلى بخصوص قضايا فساد  
يتزعمها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء طالل عقالن. 

«المؤتمر نت» فقد تضمنت الرسالة األولى الموجهة لرئيس المجلس السياسي المطالبة  ووفقًا لـ
ات إنشاء شركة جديدة لالتصاالت النقالة.  بوقف إجراء

وجاءت الرسالة بناًء على مذكرة رفعها القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر 
أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة لالتصاالت(مؤسسة 
ات للتجارة والمقاوالت (شركة خاصة) إلنشاء شركة مناصفة بين  حكومية) وبين شركة كفاء

الطرفين كمشغل جديد لالتصاالت النقالة "بتقنية الجيل الرابع".
ات المتخذة يعد مخالفًا للدستور والقوانين واللوائح  وأكــد نــواب أن إنشاء شركة بــاإلجــراء

التنظيمية الخاصة بإنشاء الشركات. 
وكان النواب ناقشوا- أمس- ماتناقلته وسائل إعالم عن توجيهات عقالن الجهات المختصة 

بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى خزينة الدولة. 
تفاصيل ص٣

مقاتالت العدوان تزداد جنونًا على المدن اليمنية

ْرب العمق السعودي تحول استراتيجي في مسار ردع العدوان
َ

ض

جون كيري في مسقط ومرتزقة الرياض يتشبثون بالمناصب إلجهاض الخارطة األممية

سياسيون 
«الميثاق»: العدوان ومرتزقته يراهنون على تفجير صراع بين المؤتمر وأنصار الله بورقة الراتبلـ

كثفت مقاتالت السعودية وحلفائها غاراتها على المدن والقرى  
والموانئ والمطارات اليمنية والطرق والجسور بشكل الفت تزامنًا 
مع اشتداد المعارك في مختلف الجبهات داخل العمق السعودي، حيث يواصل 
الجيش واللجان الشعبية تحقيق انتصارات استراتيجية في مختلف الجبهات 
وعلى وجه الخصوص استيالء الجيش واللجان على عدة قرى ومواقع عسكرية 
في الخوبة بجيزان الخميس ومنها قرى الكرس والدفينة وقرية شرق البحطيط 
وقرية تحت القرن والكبري الرابط بين قائم زبيد والعبادية مع خط الخوبة 
العام وإلحاق هزائم بالجيش السعودي ومرتزقته.. هذا خالفًا عن االنتصارات 
المتتالية في جبهات تعز وباب المندب ومأرب والجوف ونهم وحجة والتي 
تمثل- بحسب مراقبين سياسيين- انتصارات استراتيجية وضربات قاضية 
قضت وبشكل نهائي على مخططات الفار هادي وحكومته الذين سعوا خالل 
األيام األخيرة إلى تحقيق انتصارات عسكرية في الميدان إلجهاض الخارطة 

األممية الهادفة إلحالل السالم في اليمن.
«الميثاق» أن السعودية ومرتزقتها استنزفوا كل  وأكدت مصادر سياسية لـ

أوراقهم وباءت كل مخططاتهم التآمرية بالفشل، وأن رهانهم على تفجير 
صراع بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وكذلك اللعب على ورقة الرواتب 
تعد آخر أوراقهم..  وسخرت المصادر السياسية من بيانات مكتب الفار هادي 
وتعاميم تحريك الخاليا النائمة، معتبرة ذلك أسلوبًا من أساليب التضليل التي ما 
برح العدوان ومرتزقته يرددونها لتمديد فترة الحرب، خاصة والعالم يدرك 
انهم منذ أكثر من عام يزعمون أنهم على أبواب صنعاء.. وطالبت المصادر 
المجلس السياسي بالتحرك القوي إلغالق مثل هذا االختراق الخطير من خالل 
معالجة التالعب بالمرتبات، وكذلك الشروع بإطالق المعتقلين من النشطاء طبقًا 

لقرار العفو العام الذي لم يخرج من األدراج..
وعلى صعيد آخر يبدأ وزيــر الخارجية األمريكية جون كيري جولة إلى 
المنطقة، حيث سيزور اليوم سلطنة عمان ويبحث مع السلطان قابوس 
مسار العملية السياسية السلمية في اليمن وفقًا للخارطة األممية التي يبحثها 

المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ مع العديد من قادة دول المنطقة..
تفاصيل ص٤

«ضبيع» مديرًا
 لمكتب األمين العام.. 

و«عيضة» نائبًا

أصدر األمين العام للمؤتمر الشعبي   
العام االستاذ عــارف الزوكا قرارًا 

تنظيميًا برقم «١٢» لسنة ٢٠١٦م..
قضت مادته األولى بتعيين األخ/ عبيد 
سالم بن ضبيع مديرًا لمكتب األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام، وتعيين األخ/ طه 
هــادي عيضة نائبًا لمدير مكتب األمين 
العام، وقضت مادته الثانية العمل به من 

تاريخ صدوره.

الشيخ جليدان يستقيل من لجنة العفو العام 
قدم الشيخ  جليدان محمود  

جليدان عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر وعضو اللجنة الرئيسية للعفو 
العام، استقالته من عضوية لجنة العفو 
العام احتجاجًا على عــدم قيام اللجنة 
ــقــرار..  ــأي خــطــوات عملية لتنفيذ ال ب
حيث قدم الشيخ جليدان استقالته الى 
رئيس  المجلس السياسي  ونائب وأعضاء 
المجلس السياسي األعلى -السبت- نظرًا 
لمضي وقـــت طــويــل مــنــذ إعـــالن قــرار 

تشكيل لجنة العفو العام في ٢٠ سبتمبر الماضي.
وعلل جليدان استقالته - حصلت "الميثاق " على نسخة منها- بأن" 

اللجنة لم تقم بأي خطوات عملية لتنفيذ القرار حتى يومنا هذا".
تفاصيل صـ٣

اختطاف رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية جبل حبشي

أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمايسمى (المقاومة)   في  
محافظة تعز -الثالثاء الماضي- على اختطاف الشيخ / محمد 
عبدالواسع قحطان السفياني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام  

رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (٥٩) في مديرية جبل حبشي.
«الميثاق» إن جماعة  وقال مصدر مقرب من الشيخ  السفياني  لـ
مسلحة وصلت الى أمام منزل الشيخ محمد عبدالواسع السفياني  في قرية 
المشجب بعزلة الشراجة  مديرية جبل حبشي على متن طقم عسكري  
وقامت بمحاصرة المنزل واقتحامه واختطاف الشيخ السفياني  والتوجه 
به الى مدينة تعز وإيداعه في معتقل بمبنى مكتب المالية الذي يكتض 

بالمساجين المناهضين للعدوان السعودي على بالدنا.
تفاصيل صـ ١٥

آالف طفل ماتوا بأمراض كان 

السعودية ستركل  عمالءها

خالل ترؤسه اجتماعًا لرؤساء فروع المؤتمر في العاصمة والمحافظات

األمين العام يؤكد على دور المؤتمر في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمقاتلين

أدعو المؤتمريين إلى حشد كل الطاقات واإلمكانات لدعم صمود الجيش واللجان في مختلف الجبهات
 المؤتمر الحزب األعرق واألكبر شعبيًا ولن تنال من مكانته أي مؤامرات نحث المؤتمريين على بذل المزيد من الجهود التنظيمية وااللتحام بالجماهير

ض لضغوط كبيرة إلرضاخه لرؤى تنتقص من تضحيات وصمود الشعب اليمني الوفد الوطني تعرَّ
 الحل السياسي يتطلب وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء االحتالل متمسكون بموقفنا المبدئي والثابت بضرورة إنجاز حل شامل وكامل

قيادات المؤتمر تشيد بمواقف الزعيم في مواجهة العدوان واالنحياز للوطن والشعب
رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض  

الزوكا اجتماعًا تنظيميًا لرؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام 
في أمانة العاصمة والمحافظات، بحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة 

واألمانة العامة.
وفي االجتماع نقل األستاذ عارف الزوكا تحايا رئيس المؤتمر الشعبي 

العام الزعيم علي عبدالله صالح إلى قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام 
ومن خاللهم إلى كافة قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر في أمانة العاصمة 
والمحافظات وحلفائهم في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ألدوارهم 
الوطنية وثباتهم وصمودهم في مواجهة العدوان الغاشم في ظل ظروف 

صعبة ومعقدة يدركها الجميع .

واستعرض األمين العام للمؤتمر الشعبي العام تــطــورات األوضــاع 
السياسية واالقتصادية وفي مقدمتها استمرار العدوان السعودي الغاشم 
ومجازره التي يرتكبها كل يوم بحق المواطنين، باإلضافة إلى الحصار الجائر 
الذي فاقم من معاناة اليمنيين ووضعهم -بحسب تقارير المنظمات 

الدولية- على حافة المجاعة.

وأطلع األمين العام قيادات المؤتمر على مسار مــشــاورات السالم التي 
ات التي عقدها الوفد الوطني في  احتضنتها دولة الكويت وكذا سلسلة اللقاء
العاصمة العمانية مسقط، وما تعرض له الوفد من ضغوط كبيرة إلجباره على 

الرضوخ لرؤى تنتقص من تضحيات وصمود الشعب اليمني.
تفاصيل ص٢

بحاح: سيصبح «هادي» 
قريبًا من الماضي

دولة داعش في مأرب


