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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..
50 رياالً 20 صفحة

السنة الثالثون
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< مأساة اليمن الممتدة لعشرات السنين ومعاناته المستمرة خاللها وحتى   
وصولها الى وضع كارثي خطير يهدد كيانه الوطني والحضاري واالجتماعي 
والسياسي واالقتصادي والثقافي، ترجع الى وجوده الجغرافي المجاور لمملكة أسرة آل 
سعود التي أدى قيامها ومنحها السيطرة على مساحة واسعة من أقدس وأغنى أرض 
العرب والمسلمين الى أن تستولي وتهيمن على ثروات ومقدسات األمة وتنشئ نظامًا 
كهنوتيًا استبداديًا متصحر العقل، متحجر التفكير يحكم بالحديد والنار، مستغًال كل 
 
ً
هذا لمصلحة أعدائها من القوى االستعمارية الغربية االمريكية والصهيونية، مؤسسة
االسرة السعودية نهجها وتوجهها االرهابي التمزيقي للشعوب العربية واالسالمية 
على فكرة أدخلها صانعها االستعماري تتمثل باختصار فى أن بقاء ملكها وقوتها 
يكمن في فرقة وتمزق وضعف دول ومجتمعات واستهداف تضامنها ووحدة مواقفها 

واستقرارها وتطورها.
أما اليمن بحكم الجوار فقد طبقت عليه هذه الفكرة الخبيثة بتركيز مكثف، فلم 
يكتِف النظام السعودي بالتآمر عليه ونشر الفتن وتأجيج نار الحروب والصراعات 
وجعل أبنائه يعيشون في دوامة أزمات ال تنتهي، بل وقرر إبادة شعبه وتقسيم أرضه 
وتشظيته الى كيانات مناطقية وطائفية ومذهبية متناحرة عبر حرب عدوانية 
استخدمت فيها أقذر الوسائل وأحط األساليب التي صمد أمامها وتصدى لها شعبنا 
اليمني العظيم، محطمًا على صخرة إيمانه وإرادته وعزيمته كل مخططات العدوان 

على جبهتي الحرب والسالم للعام الثاني على التوالي.
 
ً
ت نتائج اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام مؤكدة في هذا السياق جاء
لمواقفه الثابتة والمبدئية المواجهة للعدوان السعودي والمتحالفين معه وأدواته 
االرهابية ومرتزقته وكل أشكال الغزو واالحتالل والتواجد األجنبي على أرضه تحت 
أي مبرر أو ذريعة كانت.. مجددة في ذات الوقت الدعوة للحوار والحلول السياسية 
الهادفة الى تحقيق سالم الشجعان.. معبرًا في هذا المنحى عن تأييده للمشاورات 
الجارية في الكويت بين الوفد الوطني ممثًال بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ووفد 
الرياض.. وأعادت اللجنة العامة تأكيد المؤتمر على ضرورة االلتزام بوقف إطالق النار 
على كافة الجبهات، وكذلك وقف السعودية وتحالفها ومرتزقتها العدوان التصعيدي 
 األمم المتحدة والدول دائمة العضوية 

ً
وتحشيداتها البرية والبحرية والجوية.. مطالبة

ل مسؤوليتها تجاه ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان  في مجلس األمن الدولي بتحمُّ
وإرهاب وغزو أجنبي ألرض وطنه وعلى نحو يشكل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق 

الدولية وللقيم واألخالق اإلنسانية..
هكذا هو شعبنا اليمني وقواه الحية الصامدة الشامخة شموخ  جباله وهي تتصدى 

بروح اسطورية ألبشع حرب وحشية عرفها التاريخ.

نعم لسالم الشجعان

المؤتمر يعلن رفضه للعدوان والتواجد األجنبي على األراضي اليمنية

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

برئاسة نائب رئيس المؤتمر

اللجنة العامة تناقش المستجدات في الساحة الوطنية وسير مشاورات الكويت

 ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية متوافق عليها لتحقيق األمن واالستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة نجدد دعمنا للحوار والحلول السلمية حقنًا للدماء اليمنية
االلتزام بوقف إطالق النار وعدم تحشيد السعودية ومرتزقتها في الجبهات جوًا وبرًا وبحرًا يهيئ لنجاح المشاورات

رفع الحصار والسماح بدخول السلع وتسيير رحالت الطيران من أولويات حوار الكويت
ندين بشدة الممارسات المسيئة التي يتعرض لها اليمنيون في مطاري بيشة واألردن
 ممنهجًا لمصلحة الجماعات اإلرهابية

ً
 تدمير العدوان للمقدرات العسكرية واألمنية اليمنية كان عمال

نثمن عاليًا جهود الوفد الوطني في مشاورات الكويت وحرصه على مصالح الشعب والثوابت الوطنية
نستنكر االنتهاكات التي يتعرض لها أبناء المحافظات الشمالية في مدينتهم عدن
لهم من محافظة إلى أخرى

ُّ
السعودية و(هادي) تنسق مع اإلرهابيين وتنق

العدوان فتح المجال أمام القاعدة وداعش للتوسع والسيطرة على أراٍض يمنية

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي الــعــام اجتماعًا لها   
برئاسة األستاذ/ صادق أمين أبو راس- نائب رئيس المؤتمر 
-أمس األحد الموافق ٨ مايو ٢٠١٦م، وقفت فيه أمام المستجدات 
على الساحة الوطنية والساحتين اإلقليمية والدولية. كما وقف االجتماع 
أمام مستجدات المشاورات الجارية في الكويت بين الوفد الوطني ممثًال 
بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ووفد الرياض.. وأكد االجتماع على 
ضرورة االلتزام بوقف إطالق النار ووقف التحشيد من قبل السعودية 
ومرتزقتها في جميع الجبهات في البر والبحر والجو، وكون ذلك يمثل 

األســاس لتهيئة المناخ لنجاح مــشــاورات الكويت والــخــروج بتسوية 
سياسية متكاملة وواضحة ومزمنة للمستقبل السياسي لمؤسسات 
الدولة التنفيذية والعسكرية واألمنية وإيجاد سلطة تنفيذية متوافق 
عليها بما يكفل تحقيق األمن واالستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة 
ومقدرات ومكتسبات الوطن، وإخراج القوات األجنبية الغازية وعناصر 
اإلرهاب وتمكين مؤسسات الدولة من محاربة ومواجهة اإلرهاب وبسط 

نفوذ الدولة على كافة األراضي اليمنية والحفاظ على الوحدة الوطنية .
تفاصيل ص٢

سقطرى.. «جنة األرض» تعاني جحيم الغزاة

صهاينة يجوبون الجزيرة تحميهم قوات إماراتية وعصابة «بالك ووتر»

د. الصوفي: وقف إطالق النار مفتاح الحل لألزمة اليمنية

مصادر محلية تدحض مزاعم انسحابها من جعار وزنجبار

القاعدة تشدد قبضتها على أبين وأميرها أبو أنس الصنعاني يستحدث نقاطًا جديدة

اكد الدكتور احمد عبدالله الصوفي -السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر أن  
نجاح جولة محادثات الكويت مطلب وطني.

وقال في تصريح لـ"الميثاق": ان التوصل الى احترام وقف اطالق النار ورفع الحصار 
الجائر على شعبنا وكذلك التوافق على خارطة طريق هما مفتاح الحل السياسي لألزمة 
اليمنية. مضيفًا أن انجاح مشاورات الكويت يتطلب جهدًا وطنيًا واقليميًا ودوليًا صادقًا 
ب مصلحة اليمنيين، وهذا مايسعى اليه ويعمل بحرص من أجل تحقيقه وفد المؤتمر 

ّ
يغل

الشعبي المشارك ضمن مشاورات الكويت.

يواصل تنظيم القاعدة تشديد قبضته على  
محافظة أبين حيث تنتشر النقاط التابعة 
لعناصره االرهابية في معظم مداخل المدن والمديريات 
بما فيها زنجبار وجــعــار. وأكـــدت مــصــادر محلية في 

«الميثاق» ان مــزاعــم خــروج عناصر  محافظة أبين لـ
القاعدة من جعار وزنجبار بناًء على وساطة ال أساس لها 
من الصحة وأن ما جرى الترويج له اليومين الماضيين مجرد 

هراء وكذب لتضليل الرأي العام،

الغارات الجوية وعراقيل وفد الرياض والتدخل األمريكي تهدد مشاورات الكويت بالفشل
الوفد الوطني: باقون في الكويت إلنجاح المشاورات وتحقيق سالم الشجعان

الكويت- توفيق الشرعبي- فايز بن عمرو:

يواصل الوفد الوطني ممثًال بالمؤتمر الشعبي العام   
برئاسة االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر 
وأنصار الله برئاسة محمد عبدالسالم الناطق الرسمي من 
جهة وبين وفد الرياض من جهة أخرى المشاورات والتي 
تعقد برعاية األمــم المتحدة وتحتضنها دولــة الكويت 
الشقيقة التي تبذل قيادتها  قصارى جهدها لبلوغ غايتها 
في الخروج بحل سياسي سلمي ووقف العدوان على اليمن 

ورفع الحصار الجائر على شعبه المسالم.
تفاصيل ص٣

عايض الشميري لـ "الميثاق": 

رؤية الوفد الوطني أربكت وفد الرياض 
الذي يسعى إلى إفشال المفاوضات

لكويت-   ا

"الميثاق"
قــــــــــــــال عــــضــــو 
ــوفــد الــوطــنــي في  ال
مــشــاورات الكويت 
عــايــض الــشــمــيــري 
إن الرؤية السياسية 

واألمنية المقّدمة من 
الــوفــد كــانــت واضــحــة وأربــكــت 
ــادة العدوان  الطرف اآلخــر وق
ــــى اخـــتـــالق أعــــذار  فــلــجــأوا إل
ــقــيــام  ــل وال ــي وافـــتـــعـــال عــراق

بالتصعيد الميداني 
إلفشال المفاوضات 
التي تّتجه نحو إحالل 
السالم وإنهاء األزمة 
فـــي الــيــمــن، وهـــذا 
بالطبع ما ال يريده 
العدوان ومرتزقته. 
وأكــد الشميري في 
حديث مع "الميثاق" 
ــن بــحــاجــة إلــى  ــدي ــمــعــت أن ال
المفاوضات أكثر من غيرهم 
بعد أن فشلوا في الميدان فعًال.
تفاصيل ص٤

«الميثاق»: مراقبون لـ

القوات األمريكية والسعودية تخطط لنقل 
الفوضى والعنف إلى المحافظات الشمالية

ر مراقبون سياسيون من خطورة التواجد األمريكي البريطاني على األراضي   
َّ
حذ

اليمنية والذي يستهدف إشاعة الفوضى والعنف في جميع المحافظات .
«الميثاق»: إن احتالل اليمن من قبل القوات األمريكية والبريطانية بذريعة محاربة  وقالوا لـ
القاعدة مبرر واٍه وكاذب ال يختلف عن ذريعة البريطانيين الذين اتخذوا من غرق السفينة 
دريا دولت مبررًا الحتالل عدن في ١٩ يناير ١٨٣٩م. وسخر المراقبون من المزاعم التي 
روجها المتحدث باسم البنتاغون والذي اعتبر ان تدخلهم في اليمن واحتاللها جاء بناء على 
طلب من قوات التحالف الذي تقوده السعودية، وكأن اليمن ليست دولة مستقلة وعضوًا في 

األمم المتحدة والجامعة العربية ولها عالقات مع كل دول العالم عدا اسرائيل.
تفاصيل ص٦

بإشراف الزبيدي وشالل

عشرات المواطنين ُيقتلون في المعتقالت 
لرفضهم مغادرة مدينتهم عدن

يــواصــل عــمــالء السعودية فــي عــدن شــن حمالت  
تنكيل واسعة استهدفت المواطنين المقيمين في 
«الميثاق»  مدينتهم -عدن.. وذكرت مصادر محلية في عدن لـ
أن مرتزقة السعودية داهموا - صباح أمس األول- عددًا من 
حراجات العمال ومساكن الطالب، وكذا محالت يعمل بها عدد 
من المواطنين من مختلف المحافظات، وطلبوا هوياتهم، 

واعتقلوا المئات منهم.
واعتبر مراقبون هذه الخطوة  سابقة خطيرة من نوعها 

تستهدف ضرب الوحدة الوطنية والنسيج االجتماعي.
«الميثاق» أن سجون عدن  الى ذلك أكد عدد من الضحايا لـ
تكتض بالمئات من المعتقلين والذين يتعرضون لضرب مبرح 
أودى بحياة العشرات بــإشــراف قــيــادات المحافظة ومنهم 
المدعوان الزبيدي وشالل، كما تمت مداهمة منازلهم واالستيالء 

عليها وكذلك طرد النساء ومصادرة الممتلكات. تفاصيل ص٦

المارينز.. هل سيلعبون الجولف في اليمن؟ مشاورات الكويت تضاعف معاناة الشعب

اليمنيون يردون على انتهاكات «الملكة علياء»  بحملة مقاطعة

ص٦ ص٨

ق مشاوراته بدعوى اقتحام العمالقة ويصفق لدخول المارينز عدن والمكال
ّ

وفد الرياض يعل
يتمسك الوفد الوطني بسلطة تنفيذية توافقية ويرفض حكومة بن دغر
التقى النائب األول لرئيس مجلس  التأكيد على رفع الحصار والقيود على حركة المسافرين في مطار بيشة

ــر الخارجية الكويتي  ـــوزراء ووزي ال
صباح الخالد األحمد الصباح مساء -أمس األحد- 
بالوفد الوطني المشارك في مشاورات الكويت 
والممثل بمكوني المؤتمر الشعبي العام برئاسة 
االستاذ عارف عوض الزوكا وأنصار الله برئاسة 
االستاذ محمد عبدالسالم. وفي اللقاء جدد وزير 
الخارجية الكويتي موقف بالده الداعم والمساند 
للمشاورات والحريص على انجاحها ،مؤكدا ان 
ـــة الــكــويــت ســتــبــذل كــل جــهــدهــا لتذليل  دول

الصعاب وتوفير االحتياجات للجان تثبيت وقف اطالق النار .
كما شــدد الصباح على ان الــوفــود المتفاوضة تتحمل 

مسؤولية ٢٥ مليون يمني وان بإمكانها الوصول الى حلول 
وإنهاء معاناة الشعب اليمني .

من جانبه جدد الوفد الوطني شكره لدولة 
الكويت امــيــرا وحكومة وشعبا على كرم 
الضيافة وحسن االستقبال وحرصهم على 
انجاح المشاورات الرامية الى وقف العدوان 

ورفع الحصار .
واكدد الوفد الوطني ان موقفه سيظل كما 
كان في العمل على انجاح هذه المشاورات 
التي تستضيفها دولــة الكويت،مشددين 
على ضـــرورة تثبيت وقــف اطـــالق النار 
بــصــورة كاملة وشاملة كعنصر اساسي 
إلنجاح الــمــشــاورات وضـــرورة تشكيل سلطة تنفيذية 

توافقية تتولى ادارة شؤون البالد . 

نائب رئيس الوزراء الكويتي:

ندعم المشاورات اليمنية وحريصون على إنجاحها
الوفد الوطني: نجاح المشاورات مرهون بوقف إطالق النار.. والسلطة التنفيذية ضرورة


