
المؤتمر يهنئ الشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية »26 سبتمبر و 14 أكتوبر و30نوفمبر«
برئاسة رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تقف أمام المستجدات بالساحة ونتائج التواصل بين الزعيم وقائد أنصار الله
د الحفاظ على سالمة الوطن وأمنه واستقراره وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة العدوان

ّ
االتفاق أك

50 ريااًل 16 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد )1875( 

 18 / 9/ 2017م 
27/ ذو الحجة / 1438هـ 

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

عّبر مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي  
العام عن ادانته واستنكاره الشديدين 
للمجزرة البشعة والجريمة المروعة التي ارتكبها 
طيران العدوان السعودي باستهداف سيارة في 
نقيل شجاع بمديرية حريب القراميش بمحافظة 
مأرب وأدت إلى سقوط 12 شهيدًا أغلبهم من 

األطفال والنساء.
واعتبر المصدر أن هذه الجرائم المتواصلة 
لتحالف العدوان السعودي ، تأتي امتدادًا لمسلسل 
الجرائم التي يرتكبها بحق المواطنين المدنيين 
م��ن��ذ أك��ث��ر م��ن 900ي����وم مستهدفًا االب��ري��اء 
في سياراتهم ومنازلهم والمنشآت الحيوية 

والخدمية والعامة ،والمستشفيات والمصانع 
والمدارس، وكافة مظاهر الحياة.

واك��د أن مثل تلك الجرائم تمثل انتهاكات 
س��اف��رة لحقوق االن��س��ان، وال��ق��ان��ون االنساني 
الدولى، وتعكس حالة من االفالس والتخبط التي 
أصيب بها تحالف العدوان السعودي وادواته في 
الداخل بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه 
العسكرية، وسقوط كل مخططاته وأوهامه في 
النيل من صمود الشعب اليمني وصالبة وثبات 
أبطال الجيش واللجان الشعبية في كل ميادين 

المواجهة.
تفاصيل ص7

احتفاالت رسمية وشعبية بالعيد الـ55 لثورة 26 سبتمبر الخالدة

القوى الوطنية الواقفة مع شعبها في مواجهة حرب التحالف السعودي  
العدوانية اإلجرامية القذرة والشاملة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام 
وأنصار الله بقيادتي الزعيم علي عبدالله صالح والقائد عبدالملك الحوثي، ال خيار 
أمامها إاّل العمل الجاد والمسئول من أجل وحدة تماسك الجبهة الداخلية وعدم السماح 
ألي تباينات أو خالفات بأن تؤثر على قضية الدفاع عن الوطن ووحدته واستقالله 
السيما وأن العدوان يستهدف اليمن الوطن والشعب في وجوده الجغرافي التاريخي.. 
يستهدف حاضره ومستقبله.. وهذا يعظم مسئولية هذه القوى اليمنية المتصدية 
للعدوان طوال أكثر من 900 يوم في صمود ملحمي يماني اسطوري ال مثيل له.. 

مسئولية أمام الله واألجيال القادمة.
في هذا السياق ال يجب أن يذهب صمود شعبنا وانتصارات جيشه ولجانه 
الشعبية ُسدى في مواجهة عدوان التحالف السعودي الذي يشن منذ 26 مارس 
2015م حرب إبادة وتدمير شامل مستخدمًا أقوى وأحدث ما انتجته مصانع 
الموت والخراب في العالم وأعالها تقنية وأشهرها فتكًا أن تذهب أدراج الرياح.. 
وال يجب اعطاؤه ما فشل فيه عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا وإعالميًا وانقاذه من 
سقوطه الديني االخالقي االنساني بتوجيه البوصلة نحو الخالفات التي بدون شك ال 
ترقى الى مستوى التفريط بسيادة وحدة وطن وحرية وعزة شعب حضاري عريق 
كشعبنا اليمني العظيم، والتي ترجع غالبية مسبباتها الى مؤامرة تحالف العدوان 
سها في وسائل إعالمه، وخان ذكاء خبراء تلك الوسائل إمكانية النيل من  والتي كرَّ
الشعب اليمني عبر اشعال الفتنة الداخلية ليجسد وكما هو دائمًا الحكمة اليمانية 
لهم بالمرصاد وعلى ذلك النحو الذي تجلى في تالقي وتفاهم قيادة المؤتمر وأنصار 
الله على طاولة الحوار توج ذلك في االتصال الهاتفي بين الزعيم علي عبدالله صالح 
والقائد عبدالملك الحوثي فردا كيد العدوان ومرتزقته الى نحورهم لينقلب السحر 
على الساحر مسقطين رهاناتهم.. ولتتجه وحدة الجبهة الداخلية الى مرحلة 
جديدة في مواجهة العدوان الذي ال خيار أمامه إاّل تدارك نفسه والقبول بدعوات 
سالم الشجعان المشرف أو الغرق في مستنقع حربه القذرة على الشعب اليمني 
الذي لم يدع طريقًا إاّل وسلكها لوقفها بالوسائل الدبلوماسية والسياسية مقيمًا 
الحجة على من شنوا الحرب عليه ظلمًا وعدوانًا الذين يصرون بذرائع وتبريرات 
واهية على غزو واحتالل اليمن وتقسيمه الى مناطق نفوذ وكيانات قزمية تابعة 
ومتناحرة.. وتلك المخططات واضح من خالل فترة هذا العدوان استحالة تحقيقها 

على أرض اليمن..
ة التاريخ القديم الحديث ليستوعب  وعلى من لم يفهم ذلك حتى اآلن أن يعيد قراء
هذه الحقيقة قبل فوات األوان وإال فإن أرض اليمن هذه المرة لن تبتلع جيوشهم 
وأسلحتهم ومشاريعهم الخبيثة والحاقدة فحسب، بل وانظمتهم الكرتونية ودولهم.. 

وسيعطي انتصار اليمانيين المؤشر األهم لقيام نظام دولي جديد.

كلمة 
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باألرقام.. »الميثاق« تنشر إحصائية لجرائم النظام السعودي على اليمن منذ بدء عدوانه
34 ألف شهيد وجريح في 900 يوم

الضحايا من المدنيين
»الشهداء والجرحى«

34٫072
الشهداء المدنيون
الجرحى المدنيون
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2598

1980
2149

8159
16418
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21165

»الميثاق«: مثقفون وناشطون لـ

ثورة 26 سبتمبر 
إرهاصات ثورة الـ26 من سبتمبرعيد أعياد اليمنيين 

السعودية.. نظام إرهابي يهدد العالم

نتائج التواصل حققت الطمأنينة العامة لدى أبناء الشعب وأزالت مخاوفهم

إفشال الرهانات الخاسرة لقوى العدوان والمرتزقة
االتفاقات أكدت على تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الموقف الوطني وقضايا الشراكة

اإلشادة بالدور الوطني المسئول للزعيم وقائد أنصار الله تجاه الوطن والشعب

رأس ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح -رئ��ي��س  
الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام كّرس 
للوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية ومنها نتائج 
التواصل الهاتفي الذي تم بين الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام والسيد عبدالملك بدرالدين 
الحوثي قائد أنصار الله، صباح يوم األربعاء الماضي.. وما 
تمخض عنه من اتفاقات وتفاهمات حول توحيد الموقف 
الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية وض���رورة تماسكها 
وتوجيه كل الجهود والطاقات الوطنية لمواجهة العدوان 

وقضايا الشراكة بين المكّونين.

وقد استمعت اللجنة العامة إلى نتائج ماتم االتفاق 
عليه أثناء التواصل الهاتفي الذي تم بين الزعيم وقائد 
أنصار الله والتي تصب جميعها في الحفاظ على سالمة 
الوطن وأمنه واستقراره، وتعزيز صمود شعبنا اليمني 
العظيم في مواجهة العدوان، وكذلك القضايا المرتبطة 
بالشراكة الوطنية الحقيقية والفاعلة، وفقًا لالتفاقات 
عة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله 

ّ
الموق

وحلفائهم، وهي النتائج التي أسهمت في المقام األول 
في تحقيق الطمأنينة العامة لدى أبناء شعبنا وإزال��ة 

مخاوفهم.
تفاصيل ص2

إيقاد شعلة الثورة األم عشية 26 سبتمبر الجاري واحتفال رسمي كبير
المؤتمر يوّجه فروع المؤتمر وأحزاب التحالف بإقامة المهرجانات االحتفالية

هنأت اللجنة العامة للمؤتمر كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم الصامد والصابر بمناسبة  
قدوم اعياد الثورة اليمنية الخالدة »26 سبتمبر و14 اكتوبر و30 نوفمبر« وأكدت 
في اجتماعها الذي عقد برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر- أن هذه المناسبة الوطنية تعتبر فرصة لتجدد التأكيد على موقف المؤتمر المتمسك 
بالدفاع عن الثوابت الوطنية وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية 
وسيادة واستقالل الوطن وهو موقف لم ولن يكون في يوم من االيام محاًل للمساومة أو المزايدة.

ودعت اللجنة العامة كافة فروع المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الى اقامة 
المهرجانات االحتفائية على مستوى المحافظات بأعياد الثورة بما تمثله من تأكيد على استمرار 
مواجهة ما تتعرض له اليمن من مؤامرات هادفة الى اعادة احتاللها واستعمارها وتجزئتها 
والهيمنة على قرارها الوطني وبما يعكس صورة الوفاء لتضحيات الثوار والمناضلين الذين قدموا 

أرواحهم في سبيل الثورة ضد االستبداد واالستعمار وإعادة تحقيق الوحدة والدفاع عنها.
تفاصيل ص7

المؤتمر يدين المجزرة التي ارتكبها العدوان في حريب القراميش ويطالب بتحقيق دولي
12 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء بقصف العدوان سياراتهم

أشاد عدد من القيادات الحزبية بالحكمة اليمانية التي  
تجلت في االتفاق التاريخي ال��ذي تم عبر التواصل 
الهاتفي بين الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وبين قائد أنصار الله عبدالملك 

»الميثاق«: إن هذا االتفاق  الحوثي -األربعاء. وقالوا في أحاديث ل�
يعبر عن استشعار الزعيمين خطورة ما يخطط له األعداء من 
محاوالت لضرب الجبهة الداخلية وإحداث الشرخ في الصف الوطني 
كمقدمة الشعال حرب ال تبقي وال تذر بين المؤتمر وأنصار الله.. 

مشيرين الى أن العدوان فشل فشاًل ذريعًا في رهاناته بفضل 
حكمة وحنكة الزعيم وقائد أنصار الله واستشعارهما مسئولياتهما 
الوطنية والتاريخية ووجها بذلك صفعة شديدة ومؤلمة لتحالف 

العدوان وجنبا اليمن والشعب فتنة محدقة.

اليمن تودع المناضل السبتمبري والقيادي 
المؤتمري القاضي صالح األعجم

يشيع -اليوم االثنين -فقيد الوطن المناضل السبتمبري  القاضي  
صالح بن حسين األعجم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام عضو مجلس الشورى، الذي توفاه الله -سبحانه وتعالى- الخميس 
الماضي أثناء تلقيه العالج خارج اليمن عن عمر ناهز ال�80 عامًا قضى 

معظمه في خدمة الوطن.
وسيتم الصالة على جثمان فقيد الوطن عقب صالة الظهر االثنين بجامع 
الصالح بالعاصمة صنعاء، وسيشيع جثمانه الى مقبرة الشيخ عبدالله بن 

حسين االحمر .
وكان المؤتمر قد نعى -مساء الجمعة- عضو اللجنة العامة القاضي صالح 
بن حسين األعجم عضو مجلس الشورى، معتبرًا رحيل الفقيد خسارة 
كبيرة ليس فقط ألسرته وللمؤتمر الشعبي العام وإنما للوطن بأكمله، 
معّددًا مناقب الفقيد وتفانيه واخالصه خالل مسيرة حياته النضالية في 

مختلف المراحل والمنعطفات وانتصاره للثورة والجمهورية والوحدة..
تفاصيل ص�4

يحيى صالح: عواصم دول العدوان 
ليست أغلى من صنعاء

أكد عضو اللجنة العامة  
ل��ل��م��ؤت��م��ر األس���ت���اذ 
يحيى محمد عبدالله صالح أن 
الرد اليمني الصاروخي على قوى 
ال��ع��دوان هو مطلب جماهيري 
في ظل استمرار دول العدوان 
ف��ي ق��ت��ل المدنيين واألط��ف��ال 
ف��ي اليمن ول��ن ت��ك��ون عواصم 
دول العدوان أغلى من العاصمة 

صنعاء.
وق������ال ي��ح��ي��ى ص����ال����ح- أث��ن��ا 
مشاركته في برنامج حواري على 
قناة »الميادين«: إن التهديد 
ال���ص���اروخ���ي ب���ض���رب ع��واص��م 
العدوان يأتي استجابة لمطالب 

الشعب اليمني ال��ذي يتعرض 
لقصف مستمر منذ أك��ث��ر من 

900 يوم.
مؤكدًا حرص القوى الوطنية 
المناهضة للعدوان على السالم 
والعودة إلى طاولة الحوار لحل 
األزم���ة، واس��ت��ع��داده��ا ف��ي ذات 
الوقت لمواجهة تصعيد العدوان.
ونفى يحيى صالح ما ت��روج له 
حكومة المرتزقة عن محاصرة 
المواطنين في تعز، مؤكدًا أن 
المناطق ال��م��ح��اص��رة ه��ي التي 
تسيطر عليها مليشيا المرتزقة 
والجماعات اإلرهابية الموالية 

لها.

»الميثاق«: قيادات حزبية لـ

الزعيم وقائد أنصار الله أنقذا البالد من فتنة وأفشال رهانات العدوان
أمين عام حزب االتحاد الديمقراطي: االتفاق يعبر عن 

استشعار الطرفين مخاطر ما يخطط له األعداء
ت حكمة الزعيم 

َّ
أمين عام الناصري الديمقراطي: تجل

وقائد أنصار الله في هذا االتفاق التاريخي
ه صفعة  الناطق الرسمي ألحزاب التحالف: االتفاق وجَّ

للعدوان وأكد مدى تماسك الجبهة الداخلية

تفاصيل ص7

هيئة الطيران تطلق نداء استغاثة للعالم:

ل اليمن إلى سجن كبير العدوان حوَّ
ل��ع��ام��ة للطيران المدني   أطلقت الهيئة ا

واألرص����اد ن���داء استغاثة ل��أم��م المتحدة 
والمنظمات الحقوقية الدولية واإلنسانية ومجلس حقوق 
اإلنسان، للتحرك السريع لرفع الحظر عن مطار صنعاء 

الدولي إلنقاذ حياة آالف المرضى والعالقين بالخارج.
وجدد المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور مازن أحمد 
غانم، مطالبة األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية 
ب��ض��رورة التحرك السريع إليقاف الممارسات غير 
القانونية والالإنسانية بإغالق مطار صنعاء أمام الرحالت 
المدنية والتي تسببت في كارثة إنسانية وحولت اليمن 

إلى سجن كبير.
مشيرًا إلى وفاة ما يقارب 13 ألفًا و395 مريضًا منذ 
بداية إغالق مطار صنعاء الدولي بمعدل 37 حالة وفاة 
في اليوم نتيجة عدم تمكنهم من السفر أو الحصول 

على أدوية ومحاليل طبية تنقل عبر الجو.
منّوهًا إل��ى أن 95 أل��ف مريض ينتظرهم مصير 
مجهول نتيجة استمرار إغالق مطار صنعاء باإلضافة 
إل��ى ال��ط��الب المبتعثين للدراسة ف��ي ال��خ��ارج أو من 
يرغبون في العودة إلى الوطن خاصة والعام الدراسي 

الجديد على األبواب.
وبّين أن حوالي 50 ألف مواطن أصبحوا غير قادرين 
على تحمل تكاليف المعيشة في الخارج .. الفتًا إلى ما 
تقوم به دول تحالف العدوان من تقييد وإلغاء العديد 
من الرحالت من وإلى مطاري عدن وسيئون، األمر الذي 

يتسبب في تفاقم األوضاع اإلنسانية.
مطالبًا األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية 
بتحمل مسؤولياتها والعمل على فتح مطار صنعاء 

الدولي العتبارات إنسانية بحتة.

من بالد ثورة المليون شهيد 

حملة توقيعات مليونية عالمية للتضامن مع اليمن
ب��دأت الحملة التي انطلقت م��ن ارض  

الجزائر بالد المليون الشهيد تضامنًا مع 
الشعب اليمني تؤتي أكلها وتحقق اهدافها العظيمة 
رغ��م قصر المدة ، وكشفت عن حقيقة موقف 
النخبة  العربية واالسالمية والعالمية  الرافض 
الستمرار  العدوان الهمجي  الذي تقوده السعودية 

للعام الثالث على الشعب اليمني ظلمًا وعدوانًا..
وبحسب معلومات صحيفة »الميثاق« فإن هذه 
الحملة اصبحت تثير هلع ق��ي��ادات دول تحالف 
العدوان ، السيما وان الحملة استطاعت ان  تسقط 
االقنعة  وتكشف فظاعة وبشاعة جرائم المعتدين 
بحق  شعب مسالم ، وتخلق رايًا عامًا عالميًا يعجل 
بوضع نهاية لهذه ال��ح��رب المخزية ف��ي تاريخ 

البشرية ..

تفاصيل ص15

د. علي الغفاري:

السعودية تستهدف 
كل جميل للثورة 

اليمنية

عبدالرحمن مراد:

ًمبدأ الزعيم.. 
الوطن أوال


