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مشاورات الكويت.. خطوة لألمام.. وخطوتان للخلف

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، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
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نحن دعاة سالم وأيدينا ممدودة للسالم ال من موقع ضعف بل من موقع قوة الحق    
والعدل في مواجهة قوى والباطل والعدوان واإلرهاب التي تعمل بكل الوسائل 
السبل إلبادة شعبنا اليمني وتدمير مقدراته وإشعال نار الفتنة بين أبنائه.. ال تنطفئ 
صراعاتها وحروبها المناطقية والطائفية والمذهبية إّال بتقسيم وطنهم وتشظيته 
الى فسيفساء من الكيانات الضعيفة المتناحرة بعد أن تكون قوى البغي والعدوان قد 
حققت أهدافها ووصلت الى مراميها بأخذ ما تريده من وطننا وتحقيق مصالحها الحيوية 
االستراتيجية الجيوسياسية واالقتصادية وتقطيع ما تبقى منه الى أوصال تتقاسمها 

أدواتها من رهط العمالء والمرتزقة وتجار الحروب وجماعات شذاذ اآلفاق االرهابية.
هذا ما يبغيه العدوان السعودي وتحالفه االقليمي والدولي من حربه اإلجرامية الوحشية 
المستمرة على اليمن لما يزيد عن عام تصدى لها بــإرادة شعب حضاري عظيم أثبت 
بصموده االسطوري أنه قاهر المستحيل وأن أرضه المباركة كانت وستظل مقبرة للغزاة.. 
وطوال هذه الحرب التي استخدم فيها العدوان االسلحة المحرمة دوليًا ظل شعبنا قابضًا 
بقوة على غصن الزيتون بيد واليد األخرى على الزناد دفاعًا عن وجوده ووحدته وسيادته 

وحريته واستقالله.
لم يتوقف الشعب اليمني -وفي طليعته قواه الوطنية التي حملت على عاتقها واجب 
ومسؤولية مواجهة بربرية النظام السعودي وتحالفه الهمجي- عن دعوته الى وقف 
العدوان والجنوح للسلم بالعودة الى المسارات السياسية والوسائل الدبلوماسية استجابة 
لكل الجهود الخيرة.. في هذا االتجاه فقد قبلنا بجنيف١و جنيف٢، متجشمين عناء تحديات 
وأخطار العرقلة أمام -فقط- الوصول الى المكان المختار من األمم المتحدة النعقاد تلك 
المشاورات، والكويت اليوم التي حاول تحالف العدوان السعودي ومرتزقته وضع العراقيل 
أمامها وإفشالها سواء برفض التزامهم بتثبيت وقف إطالق النار الذي سبق حوار الكويت 
بأسبوع باعتبار ذلك يمثل خطوة لبناء الثقة وتعزيزها، ورغم ذلك لم يتوقف إطالق النار، 
وبدًال من ذلك اعتبر العدوان أن وقف اطالق النار االستباقي للمشاورات وقت إضافي لعل 
وعسى عبر المكيدة والمكر والخداع يحقق في أيام ما عجز عن تحقيقه في أكثر من 
عام.. وعندما تمسك الوفد الوطني بااللتزام بتنفيذ وقف إطالق النار تأتي الوفود االقليمية 
والدولية مجددًا الى العاصمة صنعاء وتقدم وعودًا بذلك، ولكن كما هي العادة يضرب النظام 
السعودي ومرتزقته عرض الحائط بكل االلتزامات، مواصًال التصعيد العسكري في كل 
الجبهات وموعزًا لمرتزقته بالمراوغة إلفشال مشاورات الكويت ليبرز السؤال مجددًا: هل 

ستنتهي هذه المشاورات الى ما انتهت اليه سابقاتها؟
اإلجابة متروكة لألمم المتحدة والدول الكبرى الفاعلة فيها.. ليبقى السالم خيارنا 
االول مع االحتفاظ بحق شعبنا في الدفاع عن نفسه وسيادة وطنه وحاضر ومستقبل 

أجياله.

السالم خيارنا األول

الكويت- «الميثاق»- توفيق الشرعبي - فائز بن عمرو:

تشهد دولة الكويت الشقيقة حوارات صعبة ومعقدة بين األطراف اليمنية ممثلة    
بالوفد الوطني المكون من وفد المؤتمر الشعبي العام برئاسة االستاذ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر ووفد أنصار الله برئاسة محمد عبدالسالم الناطق الرسمي للجماعة 

من جهة، وبين وفد الرياض من جهة أخرى.
وعلى مدى أربعة أيام ماتزال طاولة الحوار تواجه غطرسة وتجبر جنراالت العدوان الذين 
يسعون إلى تفخيخ مشاورات الكويت بنفس الطريقة التي نسفوا بها اتفاق وقف إطالق النار 
الذي تم التوصل اليه االسبوع قبل الماضي، وأعلن عنه المبعوث الدولي وأيدته وباركته الدول 
العظمى، غير أن تحالف العدوان ومرتزقته نكثوا مجددًا باالتفاق ولم يلتزموا بتنفيذه على 
األرض، مثلما يحاول وفد الرياض إفشال حوار الكويت بشتى الوسائل.. من خالل تعمده إثارة 
قضايا ثانوية ومطالب خاصة دون اكتراث لمأساة شعب ووطن يتعرض للعدوان والحصار 

ألكثر من عام.
تفاصيل ص٣-٦-٧

تثبيت وقف إطالق النار أولوية يتمسك بها الوفد الوطني
 لوقف إطالق النار االتفاق على تشكيل لجنتين أمنية وسياسية من طرفي الحوار

ً
 رئيس وفد الرياض رفض مقترحًا بإصدار بيان يدعم تثبيتًا كامال

http://telegram.me/Almethaqnews  :لإلشتراك في قناة «الميثاق نيوز» في تطبيق تيليجرام عبر الرابط التالي

ل األنشطة االقتصادية
ّ

 عط
  دّمر البنية التحتية 

  أوقف التمويل األجنبي للموازنة
  توقف االستثمار العام كليًا

  تخفيض جميع العالوات على األجور
د سياسة النقد وأسعار الصرف

ّ
  عق

 توقف تصدير النفط والغاز
وان ازدياد الضغوط على احتياطيات البنك المركزي
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نسبة تراجع حصيلة الضرائب ٢٥٪ 
م السنوي ٣٠٪ واالحتياطي الخارجي

ّ
معّدل التضخ

ع زيادته
ّ

ويتوق اتساع العجز من عام ٢٠١٤م ٥٪ 
الى ١١٫٤٪ عام ٢٠١٥م

الهجرة خيار اضطراري 
أمام الشباب اليمني

فتاة من كل ٤٠ يمكن 
أن تحصل على عمل

معدل بطالة الشباب 
سيرتفع ضعفين من السكان في قوة ١٤٪ 

من قوة العمل باليمن لم تكمل ٥٥٪ العمل عاطلون
مرحلة التعليم اإللزامي

٢٤ ساعة مهلة للجنة الثنائية لمتابعة تثبيت وقف إطالق النار

خروقات وقف إطالق النار وعراقيل وفد الرياض تهدد بنسف مشاورات الكويت

تدمير منشآت اقتصادية بحضرموت لترويج انتصارات كاذبة على القاعدة
نفذ طيران تحالف العدوان -أمس األول- غارات جوية عنيفة   

على مدينة المكال استهدفت مطار الريان والقصر الجمهوري 
ومبنى إدارة المرور ومبنى المؤسسة االقتصادية وميناء الضبة النفطي 
بالشحر، وجمرك النقل البري، وكذلك مقر إدارة أمن محافظة حضرموت 
بحي الديس وكذلك منطقة خلف، ومحطة الكهرباء جوار فندق «ربيون 

ستي» ومركز المحافظة.
وأشـــارت مصادر محلية الــى أن الــغــارات الجوية طالت مقر قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية وقاعدة الريان العسكرية الجوية ومعسكر 
الدفاع الساحلي بدعوى أن بداخلها عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة 

الذي يدير عدة موانئ ومناطق تفريغ تجارية بتواطؤ من قوات تحالف 
العدوان في محافظتي حضرموت والمهرة، يتزامن هذا مع استيالء 
مسلحين من جماعة أنصار الشريعة على مدٍن ساحلية في محافظتي 

شبوة وأبين.
ويــرى مراقبون سياسيون أن السعودية تتسلم جنوب اليمن من 
تنظيمي القاعدة وداعش استعدادًا اللتهامه وأن المعارك الدائرة لقوات 
تحالف العدوان هي مسرحية هزلية وسيناريوهات مكشوفة لتحسين 
صورة السعودية واإلمارات أمام المجتمع الغربي بعد أن ثبت له تورطهما 
في دعم اإلرهاب.. كما تأتي هذه المسرحية الفشال مشاورات الكويت.

«الميثاق» مصدر مسؤول في أبين لـ

القاعدة وداعش تسيطر على أبين وال صحة النسحابها من زنجبار وجعار
العدوان يحاول تضليل الرأي العام الدولي بالترويج عن انتصارات ضد القاعدة وداعش في أبين

العدوان يواصل منع دخول مواد اإلغاثة للمواطنين 
والسفن التجارية إلى ميناء الحديدة

سخر مصدر مسؤول في محافظة أبين ما   
تروج له أبواق تحالف العدوان ومرتزقتهم 
مــن انــتــصــارات مزعومة على تنظيمي القاعدة 

وداعش بالمحافظة.
«الــمــيــثــاق» أن  ـــ ــي تــصــريــح ل وأكـــد الــمــصــدر ف
االنــتــصــارات المزعومة والمشبوهة لما يسمى 
بالجيش الوطني وقـــوات الــغــزاة مجرد أكاذيب 
ــرأي  وبروبجندا إعالمية بهدف صــرف أنــظــار ال
العام الدولي عن حقيقة خطر تمدد وتوسع نشاط 
القاعدة وداعــش في المحافظات الجنوبية وفي 

المقدمة محافظة أبين. 
ونفى المصدر المسؤول نفيًا قاطعًا ما تردده أبواق 
العدوان ومرتزقته من انتصارات على االرهابيين في 
أبين، مؤكدًا أن قوات الغزاة وعمالءهم لم يدخلوا 

مدينة زنجبار على االطالق، بل على العكس انسحبوا 
الى محطة باشافعي في ساحل أبين والتي تبعد عن 

مدينة الكود ما يقارب ١٥ كلم.
هــذا واســتــغــرب مــواطــنــون مــن أبــنــاء محافظة 
أبين ترويج مثل تلك االنتصارات الكاذبة، وقالوا 
«الميثاق»: نحن نعاني من ارهاب عناصر القاعدة  لـ
وداعــش وتزايد تمددهم وانتشارهم، حيث إن 
العناصر- حتى لحظة كتابة الخبر مساء أمس األحد- 
تتحرك باألطقم المسلحة في مختلف المناطق 
وتحديدًا في مديريتي زنجبار وجعار، فضًال عن 
أن هذه العناصر االرهابية استحدثت نقاط تفتيش 
على امتداد المديريتين، وكل ما يتحدث عنه إعالم 
الــعــدوان ومرتزقته مجرد أكــاذيــب وال صحة لما 

يروجه من انتصارات على أرض الواقع.

على الرغم من إعالن وقف إطالق  
النار في الـ ١٠ من شهر أبريل 
الجاري، وانطالق محادثات السالم بالكويت 
في الـ٢١ منه، إال أن األوضاع اإلنسانية في 
مختلف محافظات اليمن تـــزداد تفاقمًا 
وصعوبة في ظل إصــرار تحالف العدوان 
ومرتزقته على تضييق الحصار على شعبنا 
ورفضهم السماح بــإدخــال المساعدات 

اإلنسانية إلى مناطق االحتياج.
ــمــوذج صــــارخ عــلــى مــنــع دخــول  وفـــي ن
ــوصــول إلى  الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة مــن ال
يها، تحالف العدوان يمنع سفينة 

ّ
مستحق

محّملة بمادة المازوت مخّصصة لمحطة 
كهرباء الحديدة من دخول الميناء وتفريغ 
شحنتها األيــام الماضية.. كما منع دخول 
األدويــة والمواد األساسية في ظل تفاقم 

األوضــاع اإلنسانية نتيجة الحصار وسيول 
األمطار وتضرر محافظات بكاملها.

فت أحــداث العنف في اليمن تأثيرًا 
ّ
وخل

مدّمرًا على الماليين من المدنيين األبرياء، 
إذ يحتاج أكثر من ٢١ مليون شخص -أي 
حــوالــي ٨٢٪ مــن إجمالي الــســكــان- إلى 
مساعدات إنسانية، بمن فيهم حوالي ٣ 
ماليين نازح. ويقطن أكثر من ثلث السكان 
المحتاجين في مناطق يستحيل أو يصعب 

الوصول إليها.
كما يحتاج ما يزيد على ١٤ مليون شخص 
للخدمات الصحية العاجلة، بمن فيهم أكثر 
من مليوني طفل يعانون من سوء التغذية 
الــحــاد.. وبــرغــم ذلــك تــفــرض دول تحالف 
الــعــدوان حصارًا جائرًا على الشعب اليمني 

ومع ذلك لم يحرك المجتمع الدولي ساكنًا.

«الميثاق»:  أكاديميون لـ

الشعب يريد السالم 
ويتطلع أن توقف مشاورات 

الكويت نزيف الدم

«الميثاق»:  حقوقيون لـ

ال تملك أي حكومة حق 
التنازل للسعودية عن 

دماء الشعب اليمني

«الميثاق»: االستاذ يحيى دويد لـ

الوفد الوطني يبذل كل الجهود إلحالل السالم الشامل في ربوع اليمن
أوضح االستاذ يحيى دويد -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  

العام عضو الوفد الوطني المشارك في محادثات الكويت- 
أن الوفد الوطني يدفع باتجاه وقف اطــالق النار كتهيئة للتقدم في 
المشاورات المرهونة بنوايا وجدية العدوان ومرتزقته في انجاح حوار 

الكويت.
«الميثاق»: إن وقف اطالق النار وتثبيته  وقال االستاذ دويد في تصريح لـ
على األرض هو الخطوة األساس للعودة الى عملية سياسية قادرة على 
انتاج حل يوقف العدوان ويرفع الحصار الجائر عن شعبنا ويخفف من 

معاناته ويمهد طريق األمن واالستقرار لليمن والمنطقة.. معتبرًا أن ذلك 
يمثل الهدف األول الذي يسعى الى تحقيقة الوفد الوطني.

وأشار -في رسالة تطمينية للشعب اليمني -الى أن الوفد الوطني يضع 
نصب عينيه دماء الشهداء وتضحياتهم ومصالح الشعب اليمني العليا.. 
مجددًا التأكيد على جهود الوفد الوطني ومساعيه الهادفة إلحالل السالم 
التام المشّرف والناجز رغم ما يواجهه من العراقيل والصعاب، لكنه يبذل 
كل جهوده حرصًا على حقن دماء اليمنيين والحفاظ على ما تبقى من 

مقدرات الوطن والشعب.

تفاصيل ٤

تفاصيل ٥


