
كلمة 

وحدة الصف الوطني اليمني في مواجهة تحالف العدوان السعودي االقليمي والدولي والتصدي  
لمخططات غزو واحتالل اليمن إلخضاع ابنائه لمشاريع التقسيم والسعي إلدامة فوضى الصراعات 
والحروب الداخلية التدميرية العبثية، هي ما يحتاجه اليمنيون في هذه المرحلة المفصلية من وجودهم في 

التاريخ والجغرافيا.. في الحاضر والمستقبل.
الخطاب هنا موجه للشعب اليمني كله ولطليعته المدافعة عن سيادته ووحدته واستقالله وتحرير قراره 

السياسي من أي ارتهان للنظام السعودي أو دول أخرى في المنطقة والعالم.
وبالطبع المعنيون بما تناولناه في الفقرة السابقة هم اليمانيون المحبون لوطنهم المدركون للخطر الداهم 
الذي سيحيق بشعبهم وغد أجيالهم إن سمحوا لتبايناتهم وخالفاتهم أن تطغى على ما يجمعهم ويوحد 
صفوفهم في مواجهة العدوان والحصار الغاشم والظالم والذي تحول بمرور الوقت والفشل والهزائم التي ُمني 
بها طوال عامين تحالف المعتدين الحاقدين الباغين ومرتزقتهم الى حرب إجرامية وحشية قذرة وشاملة ال 

مثيل لها في التاريخ القديم والحديث..
بوا الوطن على المصالح االنانية الضيقة 

ّ
لهذا على اليمنيين جميعًا أن يكبروا ويترفعوا عن الصغائر ويغل

والحسابات الصغيرة التي لطالما أوجدها النظام السعودي ولعب عليها ليبقي اليمن ضعيفًا متصارعًا وتابعًا، 
موصًال األوضاع الى أن يتوهم أن بإمكانه أن يحقق نصرًا سهًال يصبح سفك الدم اليمني بمثابة إطالة حياة حكم 

بني سعود واضفاء الشرعية على صبية الجيل الجديد من تلك األسرة الوهابية الدموية اإلرهابية الفاسدة.
وهذا ما ينبغي أال تسمح به القوى الوطنية الواقفة معًا في وجه هذا التوحش العدواني السعودي الحاقد 
طوال عامين، وفي الصدارة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصارالله وحلفاؤهم الذين تقع على عاتقهم 
مسئولية تاريخية تفرض عليهم موجبات النصر على هذا العدوان الذي استحقاقاته ال تقتصر على ساحات 
المواجهة وجبهات القتال، فهذه المهمة يقوم بها رجال الرجال ابطال الجيش واللجان الشعبية ومتطوعو 
القبائل الميامين، بل على صعيد تالحم وتماسك الجبهة الداخلية وهذا يستدعي الدفاع عن المكتسبات 
الوطنية االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية، وطبعًا على حرية الرأي والتعبير المجسدة في 
الحريات الصحفية المدافعة عن الوطن ضد العدوان والمعبرة عن المجتمع في مواجهة كل من يحاول أن يفّت 
في عضد الجبهة الداخلية بممارسات تتعارض مع متطلبات صمود الدولة والمجتمع أمام العدوان السيما 
أولئك الذين يتبوأون مواقع المسئولية والذين عليهم أن يدركوا ان الفترة التي يمر بها الوطن صعبة ودقيقة 
وحساسة، فالنقد البناء ظاهرة ايجابية والتباين واالختالف تجاه بعض القضايا من أجل الوطن مطلوب وال 
ينبغي أن تضيق به صدور البعض إّال اذا كان هناك من يعتقد أن مصلحته أكبر من الوطن والشعب وبالتالي هو 
فوق النظام والدستور والقانون وال يجوز نقده، وفي هذا تكمن الكارثة الحقيقية التي تحقق للعدوان ما عجز 

عنه طوال عامين أمام صمود الشعب اليمني العظيم.

ر بن دغر من االبتزاز
ّ
«السياسي» يتوعد العدوان بالرد الصارم ويحذ

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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شعار المؤتمر  الشعبي العام:

للعدوان
لالنفصال
اللإلرهاب

منتصرون للوطن والشعب

الحكومة تقدم للبرلمان «مصفوفة» دون التزام بصرف المرتبات
«الميثاق» المتحدث باسم شركة النفط  لـ

تعويم  النفط عدوان على اليمن
«تريليون و٢٧٣مليارًا» خالل ٢٠١٣ الشركة رفدت البنك المركزي بـ

القرار سحب من الشركة سلطة الرقابة على التجار والمحطات وفتح المجال للغش في العدادات والمواصفات
من المسئول عن أزمة المرتبات.. 

الحكومة أم البرلمان؟!

سؤال شديد البراءة..

لماذا المسئولون المعتَدى 
عليهم مؤتمريون

المرتبات 
وأكاذيب بن دغر!!

برئاسة االمين العام وبحضور يحيى الراعي :

الهيئة الوزارية للمؤتمر والتحالف تناقش التطورات بالساحة الوطنية وتصعيد العدوان
الزوكا يحث وزراء المؤتمر والتحالف على العمل المتكامل مع زمالئهم أنصار الله

 على اإلعالم الرسمي العمل بحيادية تامة وان يكون صوتا لكافة الشعب استعرض نتائج لقاءاته مع انصار الله ويؤكد متانة وقوة التحالف معهم

في اجتماع برئاسة أبو راس

قيادات المؤتمر تشدد على وحدة الجبهة الداخلية

الفعاليات عكست تالحم وقوة وصالبة المؤتمر وشعبيته

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف  
عوض الزوكا اجتماعًا ألعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بحضور الشيخ يحيى الراعي 
األمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب، خصص 

لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية .
وفي بداية االجتماع نقل االمين العام للمؤتمر الى اعضاء الهيئة 
الوزارية تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وتمنياته لهم بالتوفيق في 
مهامهم وتوجيهاته لهم بالتفاني في اداء واجباتهم الدستورية 

والقانونية والوطنية بما يخدم مصالح المواطنين والوطن ويرسخ 
من وحدة الصف والجبهة الداخلية .

وقد ناقش االجتماع التطورات على المستوى الوطني وفي 
مقدمها العدوان الغاشم للتحالف الذي تقوده السعودية على 
شعبنا اليمني ،والتصعيد المستمر والمتزايد لهذا العدوان 
ـــادة بحق  ومرتزقته وارتــكــابــه المزيد مــن جــرائــم القتل واإلب
المدنيين االبرياء خاصة االطفال والنساء واستهداف المنازل 

واألسواق الشعبية..
تفاصيل ص٣

رأس الشيخ صادق أمين ابوراس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام -الخميس الماضي-  
اجتماعًا ضم عددًا من قيادات المؤتمر وخصص لمناقشة المستجدات على الساحة 
الوطنية والتنظيمية .وناقش االجتماع آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري الذي 
يمارسه العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته في مختلف الجبهات واستمرار تشديد الحصار 
االقتصادي ،حيث جدد االجتماع موقف المؤتمر المبدئي والثابت في مواجهة العدوان الخارجي 
للتحالف المكون من ١٧ دولة بقيادة السعودية، والذي ينطلق من قناعات فكرية في الدفاع 

عن الوطن ووحدته وسيادته واستقالله .

ن االجتماع التضحيات التي يقدمها ابطال الجيش واالمن واللجان الشعبية والمتطوعون  وثمَّ
من ابناء القبائل في مواجهة العدوان والغزاة والمحتلين ومرتزقتهم، مؤكدًا ان تلك التضحيات 
سُتكتب بأحرف من نور، كونها احبطت وستحبط كل المؤامرات التي يحيكها العدوان ومرتزقته 
لتمزيق اليمن واحتالل اراضيه وادخاله في اتون حروب وصراعات داخلية ال يستفيد منها 
سوى اعداء الوطن.. مترحمًا على ارواح كل شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان متمنيًا 

للجرحى الشفاء العاجل .
تفاصيل ص٢

 يجب مواجهة وفضح أكاذيب إعالم العدوان نرفض أي محاوالت لشق الصف بين القوى المواجهة للعدوان

ندين االعتداءات على الوزراء ونطالب الحكومة بسرعة التحقيق فيها
عليكم تجسيد توجهات المؤتمر وحلفائه في خدمة المواطنين وحل قضاياهم

محاوالت إعالم تحالف العدوان ومرتزقته إلثارة الخالفات بين القوى الوطنية ستبوء بالفشل

المجلس السياسي يتوعد العدوان بالرد الصارم 
ر بن دغر من االبتزاز

ّ
ويحذ

د المجلس السياسي األعلى بالرد الصارم على جرائم   توعَّ
العدوان الذي تقوده السعودية ضد شعبنا، انتصارًا لدماء 
المدنيين الضعفاء.. مؤكدًا أن العدوان سيدفع أثمانًا مضاعفة إزاء 
هذه الجرائم البشعة التي يرتكبها بحق المواطنين المدنيين والبنية 
التحتية اليمنية.. ودعا الجيش واللجان الشعبية وكل أبناء اليمن الى 
رص الصفوف وتوحيد اإلرادة لردع العدو واألخذ بثأر المستضعفين 

والشهداء والجرحى من أبناء الشعب اليمني.
واستهجن المجلس السياسي األعلى- في اجتماعه الذي عقد برئاسة 
صالح الصماد رئيس المجلس وبحضور الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس 

المجلس- التصريحات المنسوبة للمدعو احمد بن دغر حول المرتبات 
التي يحاول فيها صرف أنظار الشعب عن القرصنة التي يقوم بها هو 
وهادي ضد الطبعة الجديدة من العملة الوطنية في اطار العدوان 

االقتصادي الممنهج ضد الشعب اليمني.
وأكــد ان النصر حليف إلرادة الشعب اليمني وأن أبــنــاء الشعب 
سيتجاوزون كل الصعاب والتحديات والحصار المفروض عليهم برًا 
وبحرًا وجوًا وفي مقدمة ذلك الحصار االقتصادي، وأنهم لن يخضعوا 
ألي حصار أو ابتزاز مهما أمعنت األمم المتحدة والمجتمع الدولي في 

تجاهل حقوق هذا الشعب المقاوم.

المؤتمر يدين بشدة المجزرة السعودية بالخوخة ويسخر من أكاذيب العدوان حول المعتقلين
السعودية تأمر «هادي» برفض اللقاء مع ولد الشيخ وبن دغر بعدم صرف المرتبات

مراقبون سياسيون: جولة المبعوث الدولي مسرحية مفضوحة وتمديد للعدوان
المرتزقة مجرد موظفين لدى السعودية وليس بأيديهم قرار وقف الحرب

 على حكومة اإلنقاذ مواجهة الحرب االقتصادية وإفشال مؤامرة العدوان تحالف العدوان يراهن على المعركة االقتصادية لهزيمة الشعب اليمني

تأخذ التسوية السياسية في اليمن صورة لعرض مسرحي ممل  
يعاد تكرار عرضه بشكل متعمد لتخفيف الضغط الدولي 
المطالب بوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار الجائر. وفي أحدث مشاهد 
لهذه المسرحية الهزلية، هو ترويج مزاعم رفض هادي مقابلة المبعوث 
الدولي اسماعيل ولد الشيخ واإلصرار على تمسكه بقرار استمرار األعمال 
العسكرية وتداول هذه الكذبة، في الوقت الذي ال سلطة للفار  هادي على 
مطار عدن، فكيف يمكن لشخص كهذا أن يمتلك قرار الحرب والسالم 

«الميثاق» أن مغادرة  في اليمن. وبهذا الشأن أوضحت مصادر سياسية لـ
ولد الشيخ السعودية الى ألمانيا يعد بمثابة تمديد جديد للعدوان بموافقة 
سعودية، خصوصًا وأنه قد تزامن نشر أخبار رفض هادي لمقابلة المبعوث 
الدولي مع إعالن رئيس حكومة فنادق الرياض عدم صرف المرتبات 
للمحافظات الشمالية مالم تورد حكومة االنقاذ االيرادات الى عدن وإعادة 

مبلغ ٥٨١ مليارًا الى خزينة الدولة -حسب زعمه.
تفاصيل ص٣

أوبراين: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية
نائب السفيرة األمريكية تطالب برفع 

الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء
طالبت هيئة األمم المتحدة أطراف النزاع في اليمن بتسهيل وصول  

المساعدات اإلنسانية والبضائع التجاربة، لمواجهة خطر المجاعة 
الذي يتهدد البالد في ظل وجود سبعة ماليين يمني «يعانون الجوع».

وقال وكيل األمين العام لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانية، ستيفن أوبراين، 
في جلسة لمجلس األمن -الخميس: إن اليمن يواجه «أكبر كارثة إنسانية 
في العالم، إذ يعاني ثلثا السكان، أي نحو ١٩ مليون شخص، من الحاجة إلى 
المساعدة».. وأضاف: أن األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
سيرأس االجتماع الوزاري لبحث تمويل المساعدات في اليمن الذي سيعقد 
في جنيف في ٢٥ الشهر الجاري، لغرض جمع ٢٫١ بليون دوالر.. وكان 

أوبراين قام بجولة في اليمن شملت صنعاء وعدن ومناطق أخرى.
وعقد مجلس األمــن الجلسة لبحث الوضع اإلنساني في اليمن، بناء على 
دعوة من روسيا.. وقال المندوب الروسي في األمم المتحدة، فالديمير 
سافرونكوف: إنه دعا إلى عقد الجلسة لالطالع على تقويم أوبراين للوضع 
اإلنساني بناء على ما شاهده خالل زيارته.. وأضاف: إن «الحل الوحيد في اليمن 
سياسي من خالل المفاوضات بين اليمنيين على خريطة طريق متوازنة»، 
محذرًا من خطورة «تجاهل نمو اإلرهاب في اليمن».. وشّدد على ضرورة 
بذل «الجهد المشترك من الدول المجاورة والمجتمع الدولي «لدعم الحل 

السياسي في اليمن».
ودعت نائب السفيرة األميركية، ميشال سيسون، أعضاء مجلس األمن إلى 
«ممارسة نفوذهم على أطراف النزاع كي يسمحوا بدخول المساعدات عبر كل 
الموانئ»، مشيرة تحديدًا إلى ميناء الحديدة ومطار صنعاء.. وأكدت ضرورة 

إنهاء إغالق كل الموانئ وتمويل برامج اإلغاثة بشكل عاجل.

« وسائل إعالمية وناشطون ينددون بمحاولة استهداف صحيفة «

تتواصل ردود األفــعــال التضامنية مــع مــا تعرضت له  
صحيفة «الميثاق» من محاكمات جــراء تناولها قضايا 

تمس هموم الوطن والمواطنين.
واحتلت قضية محاكمة هيئة تحرير «الميثاق» صدارة مختلف 

وسائل اإلعالم الداخلية والخارجية وشبكات التواصل االجتماعي.
وكان الزميل محمد انعم رئيس تحرير صحيفة "الميثاق" لسان حال 
المؤتمر الشعبي العام قد مثل امام نيابة الصحافة بالعاصمة صنعاء 
صباح السبت إستجابة لتكليف الحضور المحرر من قبل النيابة والرد 
على االتهامات الموجهة اليه وسماع اقواله في الشكوى المقدمة ضده 

من قبل حسن محمد زيد وزير الشباب والرياضة.
هذا وقد شملت الدعوى هيئة تحرير "الميثاق" وهم:

١ - محمد انعم رئيس التحرير.

٢ -يحيى علي نوري نائب رئيس التحرير.
٣ - عبدالولي المذابي مدير التحرير.

٤ توفيق الشرعبي مدير التحرير.
٥ - نجيب شجاع الدين سكرتير التحرير.

٦ - عبدالمجيد البحيري سكرتير التحرير الفني.
وخال استجواب النيابة للزميل محمد انعم رئيس تحرير الميثاق 
اوضح أنه الخالفات شخصية مع االخ وزير الشباب والرياضة وان 
ماتم تناوله في الصحيفة يندرج في اطار مسئولية الصحيفة تجاه 
المجتمع وقضاياه العامة وحرصًا على المسئولية المهنية التي تلتزم 
بها الصحيفة منذ تأسيسها وخاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها 

بالدنا عدوان همجي وحصار جائر.
ويأتي ذلك عمًال بالدستور والقانون الذي يتيح لوسائل االعالم 

تناول أي قضايا تمس المجتمع وللموظف العام عالقة بذلك.. كما أن 
الصحيفة ملتزمة اخالقيًا ومهنيًا بتناول قضايا المواطنين فإنها في 

ذات الوقت ملتزمة اخالقيًا وقانونيًا بنشر حق الرد.
وقال رئيس تحرير صحيفة "الميثاق" في تصريح صحفي: كنا نتمنى 
من معالي الوزير االستاذ حسن زيد أن ينتهج الوسائل القانونية واولها 
حق الرد المكفول له ولغيره.. والذي تفرض علينا اخالقيات المهنة 
االلتزام به. واضاف: بأننا تفاجأنا باستدعائنا من قبل نيابة الصحافة 
والمطبوعات للرد على الدعوى من معالي الوزير في مثل هذا الوقت 
الذي يتربص فيه المتربصون الستغالل مثل هذه القضايا الثانوية 
لمحاولة شق الصف الوطني وخلخلة الجبهة الداخلية المواجهة للعدوان.
مختتمًا تصريحه بالقول: نحن نحترم القضاء ونشيد بأي سلوك 
حضاري يلتزم فيه الجميع بالدستور والنظام والقانون وفي مقدمة 

ذلك احترام حرية الرأي والتعبير والنقد البناء.
هذا ودانت نقابة الصحفيين اليمنيين هذا التضييق على حرية 
التعبير  مطالبة بالكف عن مضايقة ما تبقى من وسائل اإلعالم بعد 
أن تم االجهاز علي وسائل االعالم الحزبية واالهلية والمستقلة والتي 

تعرضت لالعتداء والمالحقة والسطو ألنها تحمل رأيا مخالفا.
واعلنت النقابة في بيان لها تضامنها مع هيئة تحرير صحيفة 
الميثاق التي يتعرض سته من الصحفيين  فيها للمالحقة واالستدعاء 

بسبب قضية نشر. 
من جانبه استنكر إتحاد االعالميين اليمنيين ما تعرضت له صحيفة 
الميثاق الناطقة باسم المؤتمر الشعبي العام من جرجرة إلى القضاء 

بهدف ثنيها عن رسالتها اإلعالمية.
تفاصيل ص٤

قوات الغزاة ومرتزقتهم يتقهقرون في مختلف الجبهات
 هزائم علي محسن في الميدان تهدد بطي صفحته «اإلخوان» غرقوا في ميدي وحرض وسقوط مميت في نهم

تشهد مختلف الجبهات معارك طاحنة بين ابطال  
الجيش واللجان الشعبية وبين قوات تحالف العدوان 
ومرتزقته، تزامنًا مع عودة المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ 

الى المنطقة في محاولة إلحياء العملية السياسية السلمية.
«الميثاق» أن التصعيد العسكري  وأكد مراقبون سياسيون لـ

للعدوان ومرتزقته في الجبهات يعد بمثابة تأكيد واضح على 
بذل إليجاد حل سلمي 

ُ
رفــض السعودية أي جهود دولية ت

لألزمة اليمنية، سيما وأن هذا التصعيد العسكري يأتي في 
ظالل الترويج النتصارات مزعومة لقوات العدوان ومرتزقتهم 
في بعض الجبهات بهدف تضليل الرأي العام الضاغط لوقف 

العدوان ورفع الحصار الذي يهدد الشعب اليمني بكارثة ال 
تبقي وال تذر. وسخر المراقبون السياسيون من مزاعم تقدم 
حققها مرتزقة العدوان في نهم وأرحب، واعتبروا ذلك مجرد 

بيع لألوهام..
تفاصيل ص١١

 نقابة الصحفيين: نطالب بالكف عن مضايقة ما تبقى من وسائل االعالم اتحاد االعالميين: صحيفة «الميثاق» انتهجت خطًا وطنيًا وال ينبغي ثنيها عن أداء رسالتها
 ناشطون يدافعون عن «الميثاق» ويرفضون أساليب الترهيب ومحاولة تكميم األفواه قيادات حزبية ومحامون يطالبون الحكومة باحترام حرية الصحيفة 

أسرة تحرير «الميثاق» تمثل أمام النيابة للرد على الشكوى المرفوعة من وزير الشباب والرياضة


