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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، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 
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المؤتمر وأنصار الله يؤكدان التزامهما بوقف إطالق النار
في رسالة إلى ألمم المتحدة 

نتمسك بوقف كافة األعمال القتالية والتحركات العسكرية البرية والبحرية والجوية على كامل أراضي وأجواء وحدود اليمن
سلمنا كشفًا بأسماء مندوبينا في لجان تثبيت وقف إطالق النار
نأمل التزام األطراف األخرى باحترام وقف إطالق النار ومتطلباته

حل القضايا والمشاكل والخالفات بين األطراف السياسية الداخلية أو على   
الصعيد الخارجي الثنائي بين الدول، بالتفاوض والحوار يعد نهجًا راسخًا 
وموقفًا مبدئيًا ثابتًا اعتمده المؤتمر الشعبي العام منذ تأسيسه وطوال تاريخه 
السياسي السيما في الفترات والمراحل العصيبة التي مر بها الوطن والشعب 
اليمني، وهو ذات النهج والتوجه في سياسته الخارجية وفي عالقته الدولية، 
وهذه حقيقة ال نحتاج الى شواهد إلثباتها.. فالمؤتمر كان ومازال المعبر عن 
طبيعة الروح اليمنية الحضارية االنسانية المحبة للتعايش والوئام واالستقرار 
والسالم، لكن وبالمقابل يرفض اليمانيون العدوان عليهم  ويقاومون ببأٍس وشدة 
كل غاٍز محتل لوطنهم حتى يحرروا أرضهم طال الزمن أم قصر، حتى صار اليمن 

معروفًا بأنه مقبرة الغزاة.
هذا هو سياق موقف المؤتمر الشعبي العام من عدوان البغي والجور السعودي 
والمتحالفين معه الذي تجاوز العام في همجيته وتوحشه وبصورة لم يسبقه اليه 
أي معتٍد ليذهب ضحيته عشرات اآلالف من المدنيين األبرياء شهداء وجرحى 
معظمهم من النساء واالطفال ويدمر اآلالف من مشاريع البنية التحتية والمنشآت 
االقتصادية التنموية والخدمية واالستثمارية والمنازل واألحياء السكنية بصواريخ 
 مئات المجازر ضد اإلنسانية جعل منها الصمت العالمي 

ً
وقنابل طائراته، مرتكبة

والتواطؤ الدولي حرب إبادة جماعية ال مثيل لها.
ورغم هذا كله لم يتوقف الشعب اليمني وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام 
وكافة القوى المتصدية للعدوان عن الدعوة إلى وجوب وقف العدوان والجنوح 
للسلم، التي كانت تجابه بالتعنت السعودي.. وحتى جهود المجتمع الدولي قوبلت 

أيضًا بالرفض ووضع العراقيل أمام الجهود المبذولة لحل األزمة سلميًا.
واليوم.. هناك ضغوط دولية لوقف الحرب العدوانية السعودية على بالدنا 
ه كهذا يبدو أكثر جدية من سابقه لضمان  ورفع الحصار الجائر على شعبنا.. وتوجُّ

استئناف جولة جديدة من الحوار في دولة الكويت.
ولذا فإننا نؤكد أن االلتزام بوقف اطالق النار على كافة الجبهات سيكون بمثابة 
االختبار الحقيقي لجدية حوار ١٨ ابريل المرتقب، فالتمديد الجديد لتطبيق 
قرار وقف اطالق النار يؤكد أن الغدر والمكر من طبيعة األسرة السعودية، أما 
بالنسبة لنا كشعب يمني وقوى وطنية مواجهة للعدوان فإن مفاوضات الكويت 
مرهونة بالتزام المعتدي السعودي ومرتزقته بقرار وقف العدوان ورفع الحصار.
 في هذا المنحى الفترة الواقعة بين ١٠-١٨ ابريل هي المحك، وفي حال 
استمرار العدوان والحصار، فعلى األمم المتحدة والمجتمع الدولي وفي المقدمة 
الدول دائمة العضوية في مجلس األمن أن تتحمل مسؤولية ردع العدو السعودي 
المتغطرس وعلى نحٍو يرتقي الى مستوى مسؤوليتها الموجبة لحماية األمن 
واالستقرار والسالم في العالم الذي يعدُّ اليمن جزءًا منه وعضوًا مؤسسًا لألمم 

المتحدة.

وقف العدوان.. المحك

المفصولون من المؤتمر
اوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة  

التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام ان 
القيادات التي اقرت اللجنة العامة -االحد ٣ أبريل- 
فصلها بناء على تقرير هيئة الرقابة التنظيمية 

بسبب تأييدهم للعدوان هم :
-عبدربه منصور هادي 

-احمد عبيد بن دغر 
-محمد بن ناجي الشائف
-رشاد محمد العليمي
-محمد علي الشدادي 

وكانت اللجنة العامة استمعت في اجتماعها 
االستثنائي -االسبوع الماضي- إلى التقرير المقدم 
من هيئة الرقابة التنظيمية في المؤتمر الشعبي 
تخذت بفصل عدٍد 

ُ
ات التي ا العام حول اإلجــراء

من قيادات المؤتمر الشعبي العام الذين أيدوا 
العدوان والغزو واالحتالل على بالدنا أرضًا وإنسانًا 
وفرطوا بسيادة الوطن واستقالله وخالفوا نصوص 
الميثاق الوطني وبرنامج العمل السياسي والنظام 
الداخلي واللوائح المنظمة لعمل المؤتمر الشعبي 
العام وتكويناته وفي مقدمتها اإلضرار بالوحدة 
الوطنية والخروج على الثوابت الوطنية،وأقرت 

فصلهم .
وأكدت اللجنة العامة على ضرورة استمرار هيئة 
ات القانونية  الرقابة التنظيمية في اتخاذ اإلجراء
والتنظيمية بحق كل المخالفين لبرامج ولوائح 
المؤتمر والتفريط بسيادة واستقالل الوطن 
واإلضـــرار بالمصالح الوطنية العليا وبتماسك 

النسيج االجتماعي لشعبنا.

٣٧٦
سوقًا 

ومجمعًا 
تجاريًا تم 

قصفها

٪٨٠
من عمال 
المصانع 
فقدوا 
أعمالهم

١٥
مصنعًا 
غذائيًا 
دمره 
العدوان

٢١٢
اجمالي المصانع 

التي تم تدميرها 
خالل عام

٥٠
منشأة 

صناعية 
توقفت عن 

العمل

٥٧٠
مخزن 

أغذية تم 
تدميرها

خسائر االقتصاد اليمني خالل عام من العدوان
 ٣٠٠

ألف برميل من النفط يوميًا 
تخسره اليمن بسبب العدوان

٢٥٠
مليون دوالر قام العدو السعودي 
بحجزها كالحواالت وتعرفة الهاتف

٢٦٣
مليار دوالر قيمة الخسائر 

المادية األولية
١٦

مليار دوالر خسائر القطاع 
الزراعي  وفق تقارير رسمية

٢٣
مليار ماتم نهبه من العملة 

الصعبة والودائع

أموال محجوزةخسائر االقتصاد اليمني في قطاع النفط

 خسائر عامة

أموال منهوبةخسائر القطاع الزراعي

خالل لقائه بمشائخ وعقال مديريات العاصمة 

الزوكا يدعو المؤتمريين لمساندة األجهزة األمنية في حفظ أمن واستقرار العاصمة
صنعاء حاضنة لكل أبناء اليمن وسنضعها في حدقات أعيننا

دعا األمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا قيادات وأعضاء المؤتمر   
وأنصاره الى الوقوف الى جانب أجهزة الدولة لحفظ أمن واستقرار العاصمة 
صنعاء.  وأشاد الزوكا خالل لقائه وبحضور عدد من أعضاء اللجنة العامة وقيادات 
فرع المؤتمر بأمانة العاصمة وأعضاء الهيئة التنفيذية للمؤتمر بالعاصمة -السبت- 
بمشائخ وعقال حارات مديريات أمانة العاصمة بالجهود التي يبذلونها في استتباب 

األمن، مشددًا على ضرورة تعزيز هذا الدور الوطني.
وقال األمين العام: هناك عمالء وخونة يحاولون زعزعة األمن واالستقرار.

ا أن نضعها في  وأكد  أن صنعاء حاضنة حقيقية لكل أبناء الوطن وتستحق منَّ
حدقات أعيننا..

 تفاصيل صـ٣

قيادات المؤتمر تلتقي القائم بأعمال سفير روسيا بصنعاء
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا ومعه االمين  

العام المساعد للمؤتمر االستاذة فائقة السيد، وعدد من اعضاء اللجنة العامة 
-األربعاء الماضي- القائم بأعمال سفير روسيا في اليمن السيد اوليج دريموف . 

تفاصيل ص٢

«الميثاق» رئيس هيئة الرقابة بالمؤتمر لـ

إجراءات فصل قيادات مؤتمرية ليست تعّسفية وتّمت وفق النظام الداخلي
توفيق الشرعبي:

قــال رئيس هيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي  
ات التأديبية المّتخذة بحق بعض قيادات  العام إن االجراء
المؤتمر تّمت وفقًا للنظام الداخلي ووفقًا لــقــرارات التكوينات 
ات ضد أي شخص أو فئة تتجاوز النظام  خاذ اإلجراء

ّ
التنظيمية بات

الداخلي أو تضّر بمصلحة الوطن أو تضّر بمصلحة الحزب.
ات  وأوضح االستاذ نجيب العجي في حديث مع "الميثاق" أن اإلجراء
كانت وفقًا لنصوص النظام الداخلي، وما قّدمته هيئة الرقابة بّت فيه 

المجلس التأديبي في اجتماعه.
لت اسمها المجلس 

ّ
ك

ُ
وأكد أن اللجنة العامة هي صاحبة السلطة ألن هناك محكمة ش

خذ قراره بناًء على ذلك، واللجنة 
ّ
التأديبي، وهذا المجلس استند إلى حيثيات األمور وات

العامة في هذه الحال هي صاحبة السلطة بأن تصادق على القرار، وفق النظام الذي 

م خالل الفترة المحّددة.
ّ
خذ ضده القرار بأن يطعن أو يتظل

ّ
كفل لمن ات

ات  وشّدد على أن المؤتمر الشعبي العام ال يمكن أن يّتخذ إجراء
تعّسفية ضد أي عضو، وبالتالي النظام الداخلي كفل للعضو الحق، وقّيد 
أي سلطة أخرى بأن ال تّتخذ أي إجراء إال وفقًا لنصوص النظام الداخلي.
ونّوه إلى أن "المؤتمر واضح في توّجهاته.. المؤتمر هو يقف ضد 
الحرب والعدوان.. وهذا موقف كل يمني حر وشريف.. عدوان غير 
مبّرر.. صراع ليس له أي رؤية واضحة تخوضه أطراف إقليمية لديها 
أجندة خاصة.. إلى اآلن الشعب اليمني ال يعلم لماذا شّن عليه العدوان.. 
عدوان جائر ظالم.. اليمن لم تهّدد أحدًا وليس لديها القدرات على 
تهديد أو إقالق أي من األطراف اإلقليمية.. أو أننا أصبحنا خطرًا.. الخطر قادم من 
ل أي خطر ألي طرف من 

ّ
الخارج ضد الشعب اليمني.. لكن الشعب اليمني ال يمث

تفاصيل ص٥األطراف الخارجية".

أكد بالغ صحفي صادر عن المؤتمر الشعبي العام وأنصار  
الله -في وقت متأخر من مساء أمس االحد- على التزامهما 
بوقف اطالق النار ، وقيامها بتسليم رسالة االلتزام الى المبعوث الدولي 
الى اليمن، وشددا على أن يضمن ذلك إيقاف كافة األعمال القتالية 
والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحري والجوية على كامل 

أراضي وأجواء وحدود الجمهورية اليمنية..
«الميثاق» تنشر نص البالغ الصحفي:

نؤكد أننا وفي ضوء المشاورات والنقاشات التي أجريناها مع األمم 
المتحدة خالل األيام الماضية.. قمنا مساء أمس السبت الموافق ٩ أبريل 

٢٠١٦م بتسليم رسالة بالتزامنا بوقف اطالق النار الى مبعوث األمين 
العام لألمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، بما يضمن ايقاف كافة 
االعمال القتالية والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحرية 
والجوية على كامل أراضي وأجواء وحدود الجمهورية اليمنية، والذي 
سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة ١٢ مساء يومنا هذا، كما سلمنا 

كشفًا بأسماء مندوبينا في اللجان المحلية لتثبيت وقف إطالق النار.
آملين التزام األطراف األخرى باحترام وقف اطالق النار وااللتزام 

بمتطلباته فور دخوله حيز التنفيذ..
حرر بتاريخ

االحدالموافق ١٠ أبريل ٢٠١٦م
المؤتمر الشعبي العام- يحيى دويد

انصار الله- مهدي المشاط
هذا ويواجه السالم في اليمن أحزمة ناسفة وأسلحة محرمة دوليًا 
ومجرمي حــرب محترفين في صناعة القاعدة وطالبان وداعــش 
وغيرهم من الذئاب البشرية الذين اجهضوا كل محاوالت وقف 
العدوان وتمكنوا أمس األول من تمديد فترة قرار وقف إطالق النار 
لمدة ٢٤ ساعة عن الموعد الذي أعلنته األمم المتحدة يوم األحد 
١٠ أبريل لالستمرار بالقتل اال أن أنظار وأفئدة الشعب اليمني تتطلع 

للسالم والحوار للخروج من حلبة قانون الغاب والهمجية وحوار الذئاب.
 ويراهن العالم أيضًا على بصيص آمال السالم الذي يتشكل بصعوبة 
وسط شالالت من الدماء وأنقاض الدمار، باعتبار أن االلتزام بوقف 
العدوان ورفع الحصار هو الطريق الوحيد المتاح لتعبر عليه القوى 

المتصدية للعدوان الى حوار الكويت المزمع في ١٨ ابريل الجاري.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والقوى الرافضة 
للعدوان سبق أن حددوا موقفًا واضحًا أنه ال حوار إال بعد وقف العدوان 

ورفع الحصار الجائر على شعبنا..
تفاصيل ص٣

المؤتمر يدين الجريمتين اإلرهابيتين اللتين أودتا بحياة عدد من الجنود بأبين واغتيال مسئول محلي بعدن

دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام الجريمة  
البشعة التي ارتكبتها عناصر ارهابية، أمس 
االول، باختطاف وتصفية عــدد من أفــراد الجيش في 
مدينة احور بمحافظة أبين، وكذا جريمة اغتيال المسئول 

المحلي بمحافظة عدن أحمد صالح الحيدري على يد 
عناصر ارهابية.  وقال المصدر: إن هذه الجرائم االرهابية 
التي يندى لها الجبين ال تمت لقيم واعراف واخالق الشعب 
اليمني بصلة، وتكشف عن محاوالت مستمرة تقف خلفها 

اطراف اقليمية وعبر ادواتها المحلية الستنساخ الطريقة 
الداعشية في القتل والذبح وجر اليمن إلى مستنقع الفتنة 

المذهبية والطائفية المقيتة.
تفاصيل ص٢

مصادر سياسية:

تزايد شعبية الزعيم بشكل كبير في المنطقة والعالم 
قالت مصادر سياسية دبلوماسية إن الماليين من أبناء الشعب اليمني الذين احتشدوا   

في العاصمة صنعاء وهم يحملون صور موحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- أكدوا للعالم أن مفتاح السالم في صنعاء وليس في السعودية أو غيرها..
وقالوا في تصريحات لوسائل إعالمية رصدتها «الميثاق» تعليقًا على المهرجان المالييني 
بذكرى عام على العدوان: إن ذلك االلتفاف الجماهيري والتأييد الشعبي الكبير حول الزعيم 
علي عبدالله صالح قد وضع النقاط على الحروف، وبات واضحًا استحالة تجاوز الشرعية الشعبية 
التي عبر عنها ذلك المهرجان.. مشيرين الى أن ازدياد شعبية الزعيم علي عبدالله صالح بشكل 
مثير للدهشة ليس في اليمن فحسب، وإنما على مستوى دول المنطقة والعالم، مرجعين ذلك 
الى حنكته السياسية في التعاطي مع مجمل الملفات الصعبة والمعقدة برؤى واقعية رغم 

الحرب العدوانية التي يتعرض لها اليمن ألكثر من عام.

١٧ موردًا ماليًا يمد القاعدة بمئات 
المليارات بحضرموت

يقدر  مراقبون ما يجنيه تنظيم القاعدة   
من أموال بمئات المليارات جراء سيطرته 
على مــديــريــات ســاحــل حضرموت فقط خالل 
عام واحــد فقط.. مشيرين بهذا الخصوص إلى 
أن هناك أكثر من سبعة عشر موردًا ماليًا تمثل 
شريان حياة تمكن التنظيم من توسيع أنشطته 
وتمدده في الجنوب وفي المحافظات الشمالية 
والشرقية لبالدنا ، وذكر المراقبون أن من تلك 
الموارد الدائمة للتنظيم: البترول والديزل، الثروة 

السمكية، الضرائب على المواد الغذائية، عقارات 
األوقاف، بيع السالح ، السيارات المهربة ، الموارد 
الحكومية " الموازنات التشغيلية "، النفط الخام 
بميناء ضبة، أصول الشركات النفطية ومعداتها، 
ضرائب القات، الضرائب على شركة االتصاالت ، 
البنوك ومحالت الصرافة، األدوية والمستلزمات 
الطبية، أموال البنك المركزي، الضرائب على رواتب 

الموظفين ، منفذ الوديعة، المخدرات.
تفاصيل ص٨

مصادر عسكرية:

ر كل  العدوان السعودي دمَّ
ما بنته روسيا في اليمن

«الميثاق»    أوضحت مصادر عسكرية لـ
أن تــحــالــف الـــعـــدوان الـــذي تــقــوده 
السعودية ضــد اليمن ودخــل عامه الثاني 
كشف عن مخطط سعودي أمريكي استهدف 
وبشكل وحشي القضاء على الكوادر والقدرات 
التي أّهلت عسكريًا في روسيا، وكذلك تدمير 
المعدات واألسلحة التي استوردتها اليمن من 
روسيا االتحادية أو ما كان يسمى  باالتحاد 
السوفييتي سابقًا.. وقالت المصادر: إن هذا 
ها يواصلون  يظهر بجالء أن أمريكا وحلفاء
ــبــاردة بطريقة تتضح فــي اليمن  الــحــرب ال

واوكرانيا ومناطق تماس أخرى في العالم.
وأكــــدت الــمــصــادر أن المخطط الغربي 
لم يكتِف بهيكلة الجيش اليمني وتسريح 
قياداته، بل انه عمد الى تدمير كل األسلحة 
واآلليات العسكرية الروسية تحت مزاعم 
ـــادة هيكلة الجيش إلضــعــاف الــقــدرات  إع
الدفاعية البشرية والمادية للشعب اليمني 
وتحويل الجيش الى قوات لحفظ األمن بأسلحة 
ومعدات أمريكية بريطانية غربية، وتأهيل 
كوادر تعمل لمصالح هذه الدول على غرار 
تجربة أمريكا في بنما وجرينادا وهاييتي 

وكولومبيا وغيرها.

اغتال مسلحون مجهولون ُيعتقد انتماؤهم لتنظيمات   
ارهابية  -صباح األحد- مسؤوًال محليًا بمحافظة عدن.

 وأوضح مصدر مطلع أن مسلحين أطلقوا النار على أمين عام 
المجلس المحلي أحمد صالح الحيدري ونجله أثناء تناولهما وجبة 
غذائية بمطعم في حي ريمي بمدينة المنصورة، وقد استشهدا 

على الفور،  فيما الذ المجرمون  بالفرار.
وتشهد محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية انفالتًا أمنيًا 
غير مسبوق منذ االشهر الماضية، وحــوادث اغتياالت واسعة 
طالت قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في السلطات المحلية 
ومواطنين، بعد دخول قوات الغزاة وخروج قوات الجيش واللجان 
الشعبية منها في يوليو الماضي، وفي ظل تمدد القاعدة وداعش 

وترك البساط لهما من قبل قوات الغزو واالحتالل.

اغتيال أمين محلي المنصورة ونجله بعدن


