
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..

كلمة 

يعود ممثل األمين العام لألمم المتحدة الى اليمن.. فماذا يحمل في جعبته بعد ما يقارب  
العشرة أشهر إلفشال تحالف العدوان وأدواتهم من مرتزقة حكومة فنادق الرياض 
مشاورات الكويت الثانية والتي عاد الوفد الوطني إليها بعد ضغوطات مصحوبة بضمانات أممية 
ومن دول كبرى أنها ستكون جدية وليس كسابقتها في الكويت وجنيف.. تحالف القوى الوطنية 
المواجهة للعدوان السعودي المكونة بشكل رئيسي من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار 
 منهم في السالم ووقف الحرب السعودية 

ً
الله وحلفائهم قبلوا بالعودة الى الكويت مرة أخرى رغبة

العدوانية الوحشية القذرة والشاملة على وطنهم وشعبهم.. أبدوا أقصى درجات المرونة مقدمين 
التنازالت في كل الملفات التي طرحت للحوار على طاولة مشاورات الكويت الثانية، قابلها تحالف 
العدوان وحكومة مرتزقة فنادق الرياض بتصعيد ميداني وفتح جبهات جديدة واستمرار إبادة 
الشعب اليمني -جوًا وبرًا وبحرًا- وحصار جائر اتسع وتمدد عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا وإعالميًا، 
رجم في تلك المشاورات ليس فقط تشّددًا من وفد مرتزقة الرياض بل ورفضًا ألي حل سياسي 

ُ
ت

يؤدي الى وقف العدوان ورفع الحصار وتحقيق السالم، واتضح أن هذه المشاورات لم تكن إّال غطاء 
الستمرار الحرب العدوانية لتدمير اليمن وقتل أبنائه واماتتهم جوعًا ومرضًا وبوسائل وأساليب 

أقذر من كل ما سبق.
ع نتائج نقل البنك المركزي الى عدن وبالتالي توقف 

ْ
هذه المرة عودة المبعوث األممي تأتي على َوق

صرف مرتبات موظفي الدولة -مدنيين وعسكريين- وقرع طبول الهجوم على مدينة الحديدة 
الساحلية للسيطرة على مينائها الذي رغم استهداف طائرات العدوان المتكرر والمستمر له يظل 
الشريان الرئيسي اليصال أقل القليل من المواد الغذائية واألدوية والمشتقات النفطية التي يعيش 

عليها أكثر من عشرين مليون يمني.
لهذا فإن الحديث عن عملية سياسية ال يفضي الى حل يحفظ لليمن سيادته ووحدته ويعيد له أمنه 
واستقراره ويحقق السالم له ولدول منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج والقرن االفريقي ال قيمة له.
من هنا يجب أال تكون مساعي المبعوث الدولي الجديدة كسابقتها ضربًا من العبث كما هي هذه 
الحرب العدوانية القذرة على اليمن عبثية، السيما بعد أن تبينت األهداف الحقيقية للعدوان من 
خالل الفوضى العارمة التي تسود مناطق سيطرة الغزاة ومرتزقتهم وأدواتهم اإلرهابية من 
تنظيمات االخــوان والقاعدة وداعــش.. ولعل ما تشهده عدن من صراع يكشف للعالم حقيقة 

ذريعة شرعية الفار هادي..
خالصة القول.. الحوار والسالم نهج يمني أصيل، وأي جهود لعملية سياسية جدية غايتها 
 يصب في صالح كل األطراف تستوجب كبادرة حسن نية وقف العدوان ورفع الحصار وفتح 

ٌّ
حل

مطار صنعاء الدولي كأولوية، والمضي صوب حوار سياسي صادق بين األطراف اليمنية، بالتوازي 
مع مفاوضات ندية يمنية-سعودية تنهي العدوان وتوقف الحرب العبثية المدمرة على الجميع 
وتحقق السالم ال االستسالم.. فهل هذا ما تريده دول تحالف العدوان واألمم المتحدة والدول دائمة 

العضوية في مجلس األمن!؟
نحن اليمنيين شعب سالم.. ونسعى لتحقيقه.. فماذا تريدون أنتم؟!

إرادة السالم

احـــذروا غضـــب الشــــارع
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«الميثاق الوطني» 
في حلقات

خالل ترؤسه اجتماعًا تنظيميًا لهيئات المؤتمر

الزعيم: تحالفنا ضد العدوان ولسنا مستعدين لنتقاتل على المغانم
نحيي صمود شعبنا في المحافظات الجنوبية في وجه مخططات العدوان

مستعدون للحوار في ظهران الجنوب.. في الرياض.. في مسقط.. ونحن مع مصالحة وطنية شاملة

 ورفضت كل اإلغراءات
ً
 هادي ضد الشمال وضد الجنوب وضد الخليج وضد االخوان.. هو مع نفسه فقط لن أخرج من وطني وال أريد أمواال

 سيأتي الوقت الذي يقتنع فيه العدوان بأن يمد يده للسالم مع اليمنيين أوقفوا الحرب والحصار وسنعقد مؤتمرًا عامًا يختار فيه المؤتمريون القيادة التي يريدونها

 نثّمن عاليًا مواقف سلطنة عمان الشقيقة بقيادة السلطان قابوس أنصار الله جزء من هذا الوطن وليسوا أجانب أو بالك ووتر

الزوكا: نشدد على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الشراكة

فذ من االتفاقيـات
ُ
صالح: ندعو إلى تقييم ما ن

لبوزة: حريصون في المجلس السياسي على تطبيق الدستور والقوانين

العيدروس: يجب  إعمال الدستور والقوانين إزاء  إقتحام مؤسسات الدولة
الرويشان: الهيئة الوزارية  حصرت مناقشات الحكومة في دعم الجبهات ومعالجة  الوضع االقتصادي

أكــد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- أن تحالف المؤتمر الشعبي العام مع انصار الله 

لمواجهة العدوان وليس لتقاسم الغنائم.
وقال في خطاب له خالل ترؤسه -الثالثاء الماضي- 
اجتماعًا ضم اللجنة العامة وممثلي المؤتمر والتحالف 
في المجلس السياسي وهيئة رئاسة مجلس النواب وكتلة 
المؤتمر البرلمانية واعضاء الهيئتين الوزارية والشوروية 

للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي: 
نحن متحالفون ضد العدوان مش متحالفين لتقسيم 
الغنائم يفهما القاصي والداني، ال لمنصب الوزارات وال 
الوكالء وال المحافظات وال المؤسسات، من أجل مواجهة 
العدوان مستعدون استعدادًا كامًال أن نظل في التحالف 
ونقاتل الــعــدوان كمتحالفين، لكن مش مستعدين 

نتقاتل على الوزارات وعلى الغنائم».
تفاصيل ص٢

«١٦٧١» حالة اشتباه 
إصابة بالكوليرا

«الميثاق»: رئيس فرع المؤتمر بالبيضاء لـ

رهان الغزاة على البيضاء خاسر وأبوابها الثمانية محصنة برجالها

مصدر بمكتب السفير أحمد علي ينفي افتراءات صحيفة «الثورة»
نفى مصدر مسئول في مكتب السفير  

السابق أحمد علي عبدالله صالح، 
صحة ما نشرته صحيفة "الثورة" في عددها 
الصادر السبت ٦ مايو ٢٠١٧م حول إطالق 
سراح السفير السابق لدى دولة اإلمارات العربية 
المتحدة أحمد علي عبدالله صالح وسفره إلى 

السويد عن طريق فرنسا .
معتبرًا ما ُنشر "محض افتراٍء، وكالمًا غير 
ــى تزييف  ــنــزوع إل مسئول، ويعكس حــالــة ال
الحقائق وعدم المسئولية التي تسكن نفوس 
من صاغ الخبر، ومن وّجه بنشره، مما يعكس 

حالة اإلفالس وعدم الفهم لمجريات األمور واألوضاع".
قدم صحيفة 

ُ
وأضــاف المصدر: أن "ما ُيستغرب له هو أن ت

الثورة الرسمية على نشر هذا الخبر وبهذه الصيغة المنافية 

للواقع".
داعيًا القائمين على الصحيفة والموجهين 
لهم إلى "ضرورة توخي المصداقية واستلهام 
حساسية المرحلة في ظل العدوان الذي ُيشن 
على شعبنا وبلدنا، واالبتعاد عن هذه األساليب".
وكــان العميد الركن طــارق محمد عبدالله 
صالح قد قال: إن اليمن تعمل كل ما بوسعها 
إلعــادة السفير أحمد علي عبدالله صالح من 
دولة اإلمارات إلى أرضه ووطنه وأهله ومحبيه.

وأضـــاف العميد طـــارق صــالــح فــي تدوينة 
على حسابه بموقع "تويتر" - السبت: "نتمنى 
أن ُيسمح للسفير أحمد علي عبدالله صالح بالسفر ومغادرة 
اإلمارات، ونحن نعمل كل ما بوسعنا لكي يعود إلى أرضه ووطنه 

وأهله ومحبيه".

فيما تحالف  العدوان يغرق في اليمن عسكريًا

المبعوث الدولي يعود للمنطقة الستئناف العملية السياسية
بدأ المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ -أمس األحد-  

جولة جديدة للمنطقة في محاولة الستئناف العملية السياسية 
المتوقفة منذ نهاية العام الماضي جراء تعنت وفد مرتزقة الرياض ورفضه 
الحلول والمبادرات الهادفة الى ايقاف العدوان ورفع الحصار والتوافق على 
الرئاسة والحكومة واللجنة العسكرية.. الخ، هذا خالفًا عن رفضهم رفضًا 
قاطعًا ما تسمى بمبادرة كيري، والتي أعلن الوفد الوطني التعامل معها 

بإيجابية.
وتأتي جولة ولد الشيخ في الوقت الذي كان قد توارى عن االنظار طوال 
األشهر الماضية، تاركًا تحالف العدوان يسرح ويمرح تمزيقًا في أجساد األطفال 
والنساء والشيوخ من أبناء اليمن والذين يواجهون ايضًا حصارًا جائرًا وباتت حياة 
الماليين مهددة بالموت جوعًا.. غير أن التداعيات داخل دول تحالف العدوان 
وفي عدن دفعت بالمبعوث الدولي الى العودة للمنطقة إلنقاذ المعتدين، 

على الرغم من أنه سبق أن صرح بأن عودته ستكون نهاية شهر مايو الجاري.
وفي الوقت الذي تتداول وسائل إعالمية خبر عودته إّال أنها لم تشر من 
قريب أو بعيد الى ما يحمله المبعوث الدولي في جعبته من جديد، ما يجعل 
جولته تندرج ضمن جوالته المكوكية التي تمدد من معاناة الشعب اليمني 

جراء استمرار العدوان والحصار.
هذا وذكرت وسائل اإلعالم أن المبعوث الدولي سيزور العاصمة صنعاء 
بعد زيارته الرياض والعديد من عواصم تحالف العدوان.. الجدير بالذكر أن 
الضغوطات الدولية تتزايد لوقف العدوان على اليمن، وازداد الموقف تعقيدًا 
عقب تحذير روسيا لتحالف العدوان من مهاجمة الحديدة أو العاصمة صنعاء.
ُيذكر أن حكومة االنقاذ تتمسك بالحوار كخيار وحيد لحل األزمة اليمنية، 
ومن أجل ذلك يجب ايقاف العدوان ورفع الحصار لتأكيد حسن النية في الدفع 

بالعملية السلمية للنجاح.

النفط تنفي ما ورد على لسان 
وزير اإلعالم وتطالبه باالعتذار

نفت وزارة النفط والمعادن ما ورد في تصريح وزير االعالم  
الناطق الرسمي باسم حكومة االنقاذ احمد حامد والذي اورد 
فيه أن وزارة النفط والمعادن قد تقدمت بمقترح لرفع اسعار المشتقات 
النفطية. وطالبت وزارة النفط ناطق الحكومة باالعتذار عن تصريحاته 

المغلوطة التي ال تخدم سوى قوى العدوان وأدواته.
ات،  واستغرب البيان -الذي تلقت «الميثاق» نسخة منه- تلك االدعاء
موضحًا أن الوزارة لم تناقش أي مقترح ولم تطرح أي رؤية حول تحريك 

اسعار المشتقات النفطية.
ات الباطلة فوزارة  وطالبت من رئاسة المجلس بالتحقيق فى هذه االدعاء
النفط هى جزء من حكومة االنقاذ، ومحاوالت التشويه المتعمد ورمي 
فشل بعض الجهات وتدخالتها على وزارة النفط يعد عمًال غير مقبول 

وغير مبرر.
واضاف المصدر المسئول بوزارة النفط: ان محاوالت تغطية فشل بعض 
الجهات على حساب وزارة النفط والوحدات التابعة واظهار نفسه وكأنه من 
يهتم بالوطن والمواطن الصامد المحاصر والمضحي والمتحمل لكل االعباء 
والمشاكل على حساب اآلخرين ومن شخصية قيادية ومسؤولة يعد عمًال 

مرفوضًا وال يخدم التوافق الوطنى ووحدة الصف والموقف والكلمة.

فرض الرياض «مندوب سامي» باسم «لجنة التنسيق» لحكم المحافظات المحتلة
األزمة «المفتعلة» بين قطبي تحالف العدوان  

الرئيسيين «السعودية - اإلمـــارات» بشأن 
التغييرات في قيادة السلطة المحلية بعدن، هدفت الى 
ترسيخ أقدام المحتلين عبر تعيين مندوب ساٍم يتولى 
مسئولية إصدار قرارات التعيين واإلقالة للمسئولين 
المدنيين والعسكريين فــي المحافظات الجنوبية 
المحتلة من العناصر العميلة الذين يختارهم المندوب 
السامي.. فافتعل الفار هادي أزمة بإقالة محافظ عدن 
كذريعة لتشكيل ما تسمى باللجنة الثالثية العليا 
للتنسيق التي أعلن عن تشكيلها -األربعاء الماضي- 
في الرياض والمكونة من السعودية واإلمارات والفار 
هــادي لتعد بمثابة إعــالن تعيين «مــنــدوب سامي» 

من السعودية واإلمــارات لحكم المحافظات الجنوبية 
المحتلة.

«الميثاق» أن رئاسة العميل علي  مراقبون أكــدوا لـ
محسن أول اجتماع لهذه اللجنة هي رئاسة صورية 
واستخدم كمطية لتنفيذ المؤامرة الخليجية التي 

تستهدف أمن واستقرار ووحدة اليمن.
نوا أن ما تسمى بلجنة التنسيق تكشف عن الوجه  وبيَّ
القبيح للمؤامرة السعودية اإلماراتية، حيث سلبت 
الرياض وأبوظبي من الفار هــادي -الــذي ظل يدعي 
الشرعية -الحق في اصدار قرارات التعيينات أو غيرها 

ونقلت ذلك الى سلطات االحتالل في الرياض.
وأكــد المراقبون أن األحـــداث التي شهدتها عدن 

االســبــوع الــمــاضــي كــانــت مــجــرد مسرحية لمصادرة 
المحتلين القرار من أيدي مرتزقتهم.

وتــوقــعــوا أن تـــزداد قبضة المخابرات السعودية 
واإلماراتية في المحافظات الجنوبية المحتلة أكثر 
مــن أي وقــت مضى لتنفيذ اجندتهم التآمرية، في 
تحٍد صارخ إلرادة أبناء الشعب اليمني الحر خاصة وأن 
«المندوب السامي الجديد» لم يكترث بالحشود التي 
شاركت بمسيرة عدن وهتافاتهم وشعاراتهم، وتعمد 
المحتلون نقل محافظ عدن الجديد الذي وصل -السبت- 
ترافقه عناصر حماية سعودية وإماراتية، في تأكيد 
واضح أن عدن وبقية المحافظات المحتلة، سقطت في 

حقبة جديدة من عهد االستعمار واالستعباد.

«ماكرون» رئيسًا لفرنسا

المجلس السياسي يستعرض المستجدات في المناطق المحتلة

االستعداد لمرحلة جديدة من المعارك في العمق السعودي
أكد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح أن قوات الجيش نستعد لمرحلة 

جديدة من المعارك في جبهات ما وراء الحدود.
وقال العميد طارق في تغريدة له في «تويتر»: إن صواريخ الجيش تعبر 

األجواء ورجاله يخترقون الحدود وقتالنا سم نذيقه األعداء..

اسفرت نتائج االنتخابات الرئاسية الفرنسية عن  
فوز إيمانويل ماكرون زعيم حركة «إلى األمام» 
بنسبة ٦٦٪ بينما حصلت مرشحة حركة الجبهةالوطنية 
مارين لوبان على ٣٤٪... وأفادت وزارة الداخلية الفرنسية 
أن نسبة المشاركة بلغت ٧٤٪ في الـــدورة الثانية من 
االنتخابات الفرنسية التي جرت أمس االحد.. وحسب تقديرات 
مؤسسات استطالع الرأي فإن نسبة االمتناع عن التصويت في 
الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية بلغت مستوى قياسيًا 

لم تشهده فرنسا منذ العام ١٩٦٩م.. 

عقد المجلس السياسي األعلى واللجنة 
العسكرية واألمنية العليا اجتماعًا أمس 
في العاصمة صنعاء برئاسة األخ صالح 
الصماد رئيس المجلس بحضور الدكتور 
ــوزة نــائــب رئــيــس المجلس  ــب قــاســم ل
السياسي األعلى. وقف االجتماع على 
آخر المستجدات العسكرية واألمنية في 
مختلف جبهات العزة والشرف .. وحيا 
االنتصارات الكبيرة التي حققها أبطال 
الجيش واللجان الشعبية في مختلف 

الجبهات والتي أفقدت العدو توازنه .
ــى تقرير من  واســتــمــع االجــتــمــاع إل
رئيس اللجنة العسكرية واألمنية العليا 

نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع واألمن 
اللواء جــالل الرويشان عن أداء اللجنة 
خــالل الــفــتــرة الماضية ومتطلباتها 
الضرورية للمرحلة القادمة. وقدمت 
خــالل االجــتــمــاع تقارير ملخصة عن 
الوضع العسكري واألمني من قبل هيئة 
األركان العامة ووزارة الداخلية واألمن 

السياسي.
وكــان المجلس السياسي األعلى قد 
استعرض المستجدات في المناطق 
الواقعة تحت االحتالل ووقف أمام عدد 
من القضايا المدرجة في جدول أعماله 

ها القرارات المناسبة. واتخذ إزاء

وباء الكوليرا 
يجتاح المحافظات

أعــلــن مــديــر عــام الترصد  
الوبائي بوزارة الصحة العامة 
والسكان أن الــوزارة سجلت حتى اآلن 
«١٦٧١» حالة اشتباه باإلصابة بوباء 

الكوليرا في عموم المحافظات.
وأوضـــــح الـــدكـــتـــور عــبــدالــحــكــيــم 
«الميثاق» أن  الكحالني في تصريح لـ
١٢ شخصًا توفوا بداء الكوليرا مؤخرًا.. 
مشيرًا الى أن ٩٥ حالة التزال تخضع 
للفحص المخبري للتأكد من اإلصابة 

بالوباء.
وكانت أمانة العاصمة أكــدت قبل 
أيـــام ظــهــور ٣٠٤ حـــاالت يشتبه 
اصابتها بالكوليرا بينها ٢٢ عينة تم 
التأكد منها، فيما توفي شخصان قبل 

وصولهما للمستشفى.
تفاصيل صـ٨

وزير الخارجية يرفع شكوى ضد المسلحين الذين حاصروا «التخطيط»

رفــع وزيــر الخارجية وزيــر التخطيط  
والتعاون الدولي هشام شرف بالوكالة 
-شكوى جنائية ضد العصابة المسلحة التي قامت 
بمحاصرة وزارة التخطيط االسبوع الماضي بغرض 

منع الوزير من ممارسة عمله وتهديدهم له بالقتل. 
وعلمت «الميثاق» أن الشكوى سلمت عبر المحامي 
محمد المسوري الى النيابة الجزائية المتخصصة 
-أمس األحد- والتي ستباشر التحقيق في القضية 

ات في اطار احترام  طبقًا للقانون. وتأتي هذه االجراء
الدستور والقوانين النافذة والعمل على حماية هيبة 
الدولة ومسئوليها ومواجهة الجرائم التي ترتكبها 

الجماعات المسلحة.

نهم.. مأرب.. الجوف..

حرب استنزاف للعدوان ومرتزقته
المؤتمر يقدم التضحيات الجسيمة ضد العدوان 

وال يزايد بمن قدموا أنفسهم فداًء للوطن

استياء واسع يسود الشارع اليمني بسبب ارتفاع األسعار
تسود الشارع اليمني موجة غضب عارمة وغير مسبوقة  

جراء التردي المتواصل في الحالة المعيشية واالقتصادية 
وفي ظل جمود شبه تام في األداء الحكومي باستثناء فضائح 
الفساد والتالعب بأرزاق العباد، وأينما يّمم المواطن نظره يجد ما 
يبعث على االستياء والنفور واالقتناع بأن مستقبًال أكثر سوداوية 
ينتظره ويهدد مستقبل أطفاله السيما وقد انقضت ثمانية شهور 
والموظفون بال رواتب وفي ظل استمرار العدوان والحصار في 
الوقت الذي تمكنت الحكومة خاللها من تنظيف خزينة الدولة 
وعجزت عن تنظيف شوارع العاصمة من القمامة مع أن الحالة 

مماثلة والفلوس كلها «وسخ».

وبالمقابل قفزت أسعار الغاز المنزلي خالل أيام من ٢٨٠٠ 
ريال الى ٤٣٠٠ ريال السطوانة ٢٠ لترًا، كما ارتفعت أسعار 
البترول من ٤٣٠٠ الى ٥٠٠٠للجالون و٤٨٠٠ للديزل، األمر 

الذي انعكس فورًا على ارتفاع أسعار باقي السلع والمنتجات.
الجدير بالذكر أن ارتفاع االسعار يأتي في الوقت الذي عجز 
المجلس السياسي والحكومة عن تجاوز مرحلة القول في حالة 
اجتماع ومناقشة األزمات األمر الذي يزيد الطين بلة السيما 
وأن اجتماع السبت لم يعد االسعار الى وضعها، فيما تتفاقم 
األزمة اإلنسانية في البالد ويحصد الفقر واألمراض المزيد 

من األبرياء.

تفاصيل ص٧


