
الكويت/ توفيق الشرعبي

دعــا الكاتب الكويتي  
الكبير ورئــيــس مجلة 
العربي السابق الدكتور سليمان 
العسكري كــافــة اليمنيين الى 
رص الــصــفــوف والـــتـــالحـــم مع 
بعضهم البعض لحل مشكلتهم 
ــة بلدهم بأنفسهم.. وقال  وازم
الدكتور العسكري في تصريح 

«الميثاق»: على اليمنيين ان يراهنوا على  لـ
أنفسهم والينتظروا من القوى الخارجية ان 
تحل مشكلتهم.. وأضـــاف: على اليمنيين 
اآلن ان يوقفوا االقتتال مع بعضهم البعض 

ــحــوار وللعمل  ــل ويــحــتــكــمــوا ل
السياسي وان يــعــودوا للعمل 
الجماهيري على أســاس حرية 
الكل.. يجب ان يتمتع الجميع 
بالحرية وان يضمن للجميع ان 
يقول رأيه.. مطلوب من الجميع 
ان يناضلوا سياسيًا وبغير ذلك 
لن يخرج اليمنيون مما يحدث 

ولن تنتهي األزمة اليمنية..
واستطرد بالقول: على اليمنيين ان يتذكروا 
انهم جزء أساسي من االمة العربية وان اليمن 

البوابة الرئيسية لألمة العربية..
تفاصيل ص٢

كلمة 

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..
50 رياالً 20 صفحة
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يهل هالل الشهر الفضيل رمضان المبارك ويستقبل الشعب اليمني  
العربي المسلم أيامه بروح إيمانية نورانية يملؤها الخير وتشع منها 
الثقة بالله ورحمته وغفرانه وعتق عباده الصالحين األوابين المهتدين 
المتصدقين الصادقين الذين ال يحملون في قلوبهم إّال المحبة والتسامح 
والوئام ويبتغون في كل عمل يقومون به رضاه سبحانه وتعالى.. مغتنمين 
أيــام وليالي رمضان المباركة بعبادٍة تطهر أنفسهم من خبائث األحقاد 
والضغائن.. وهكذا يكون اليمانيون قد جسدوا المعاني والمضامين الحقيقية 
التي حملتها رسالة االسالم السماوية واستلهم منها الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- خطابه الى اعضاء المؤتمر الشعبي العام 
وكافة ابناء اليمن بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تحل على شعبنا للعام 
الثاني وهو يتعرض لحرب عدوانية ظالمة وغاشمة وشاملة من دولة جارة 
وبالتحالف مع دول عربية واسالمية وأجنبية دون أي سبب يبرر الوحشية 
والبربرية التي جعلتها تشنها على شعب جار عربي مسلم ومسالم، أبادت 
البشر ودمرت الشجر والحجر وأهلكت الحرث والنسل دون وازع من دين أو 

رادع من اعراف أو قيم أو أخالق أو مسوع قانوني.
إن دافــع نظام آل سعود لهذا العدوان اإلجرامي هو الحقد والرغبة في 
االنتقام من شعب الحكمة واإليمان الذي ال يكن الكراهية وال يحمل الغل 
وال يتآمر على أحد.. فقط ألنه شعب حضاري عربي وعظيم يريد السالم 
ويعشق الحرية ويكره الظلم ويرفض الخنوع واإلذالل واالرتهان ولم يعد 
رض عليه بفعل غطرسة المال وسطوته على عقلية 

ُ
يقبل الخضوع الذي ف

متخلفة أشعرته باالستعالء واالستكبار والتجبر والبغي الذي صمد أمامه 
الشعب اليمني وواجهه بقوة اإليمان وصالبة الحق، مستمدًا الثبات والنصر 

من الله قاهر الجبارين ومذل المستكبرين.
بهذه اللغة اإليمانية اليقينية خاطب الزعيم اليمانيين مغتنمًا مناسبة 
حلول الشهر الكريم للحديث- كما قال: «عن حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي 
العام ودوره الوطني المسئول في هذه المرحلة المهمة من تاريخ شعبنا 

المعاصر».
وفي هذا السياق عبر عن فخره واعتزازه بمواقف المؤتمريين والمؤتمريات 
الصامدة المتصدية للعدوان السعودي الهمجي، مخرسين كل أصوات الفتنة 
ودعاة الحرب، مسقطين كافة رهانات شياطين وذئاب االرتزاق والفوضى 
في شق الصف الوطني الواقف في وجه العدوان وفي مقدمته المؤتمر الشعبي 
العام وأنصار الله المدافعون باستبسال عن وحدة الوطن وسيادته واستقالله.
لقد دعا الزعيم في ختام خطابه الى الثبات والصبر المحقق للنصر المؤزر 
الذي يصنعه أبناء شعبنا وأبطال قواته المسلحة واللجان الشعبية الميامين 

على قوى البغي والعدوان السعودي  ومرتزقتهم في هذا الشهر الفضيل.

خطاب اإليمان والعزة

هنأ جماهير الشعب بمناسبة الشهر الفضيل

الزعيم يدعو إلى مصالحة وطنية شاملة ال تستثني أحدًا

باألرقام.. السعودية قاتلة أطفال اليمن

ارتياح يمني وعربي واسع  إلدراج األمم المتحدة السعودية في القائمة السوداء لقتلها أطفال اليمن 

نضع باألرقام حقائق الجرائم التي ارتكبتها    
السعودية بحق أطفال اليمن والتي تكشف 

بشاعة الحقد السعودي ضد الشعب اليمني.
وهذه األرقام التي تنشرها «الميثاق» ليست نهائية 

ولكنها أولية تبين حجم معاناة أطفال اليمن.
إن إدراج األمم المتحدة السعودية وتحالف العدوان 
في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق األطفال 
ــاٍف، واألولـــى أن يحال المسؤولون  يعد إجــراء غير ك
السعوديون وتحالف العدوان الى محكمة الجنايات 
الدولية  الرتكابهم  جرائم بحق المدنيين في اليمن 

وفي مقدمتهم االطفال.
األرقام التي تنشرها «الميثاق» صادرة عن منظمات 
دولية محايدة وجهات رسمية معنية بصحة وتعليم 

األطفال في اليمن.
-  ١٥٦٠ حالة من االنتهاكات الجسيمة تعرض لها 

األطفال في اليمن.. 
تل أكثر من ٩٠٠ طفل وأصيب أكثر من ١٣٠٠ 

ُ
- ق

آخرين بجراح خالل عام واحد.
- يقتل أو يصاب ستة أطفال يوميًا منذ العام الماضي، 
 
ً
وتعتبر هذه األرقام أعلى بحوالي سبعة أضعاف مقارنة

قت خالل عام ٢٠١٤م.
ّ
مع الحاالت التي وث

- تعّرض أكثر من ٥٠ مدرسة لالعتداء وقد قتل 
بعض األطفال وهم في داخل  المدرسة أو في الطريق 

من وإلى المدرسة.
- ٥١ حالة اعتداء على المدارس في العام الماضي.

- ٨٤٨ حالة تجنيد ألطفال تحققت اليونيسيف منها 
خالل عام واحد من قبل أطراف النزاع .
- ٦٣ مرفقًا صحيًا تعرضت للهجوم.

 قرابة ١٠ آالف طفل دون سن الخامسة لقوا حتفهم 
العام الماضي بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها، 

نتيجة لتدهور الخدمات الصحية األساسية بما في ذلك 
التلقيح  وعالج اإلسهال وااللتهابات الرئوية. 

- ٤٠ ألف طفل يتعرضون للموت سنويًا في اليمن 
قبل بلوغهم سن الخامسة.

- ١٠ ماليين طفل أو ٨٠٪ من أطفال البالد بحاجة 
إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

- أكثر من مليوني طفل يواجهون خطر اإلصابة 
بأمراض اإلسهال..

- ٣٢٠ ألف طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحاد 
الوخيم.

- ٦٠٪ من وفيات واصابات اطفال اليمن العام 
الماضي بسبب العدوان والذي ألحق العديد من المشاكل 
النفسية بأطفال اليمن حيث ظهرت في إطار التعبير 
عن ردود أفعالهم اليومية أبــرزهــا الخوف والقلق، 

واالنفعاالت غير الطبيعية..

«الميثاق»: وكيل وزارة الصنـاعة لـ «الميثاق»:  القائم بأعمال وزارة األوقـاف واإلرشاد لـ

سنردع أي تاجر يتالعب 
بقوت المواطن

السعودية تمنع اليمنيين من أداء فريضة الحج والعمرة
أكثر من ٦٠٠ مسجد دمرها العدوان السعودي وخسائرنا ال تقدر 9-
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ت
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ماليين طفل بحاجة إلى ١٠ 
مدرسة تعرضت للقصف و٦٣ مرفقًا ٥٠ مساعدات إنسانية عاجلة

طفل قتلوا وأصيبوا ٢٢٠٠ صحيًا هوجمت من طيران العدوان
ستشهدوا جراء ١٦٠٦ خالل العام الماضي

ُ
أطفال ا

العدوان السعودي

األمين العام:نائب رئيس المؤتمر:

المهلة التي منحها المؤتمر لمن هم خارج الوطن شارفت على االنتهاء
١٢مليونًا أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر وأنصار الله حلفاء في مواجهة العدوان وال نقر بكل ممارساتهم في إدارة شئون البالد

لن نفرط بوطننا وقيمنا واليمكن تجزئة الحلول
نواجه وضعًا معقدًا في مشاورات الكويت ووفد الرياض اليملك القرار
من خططوا ونفذوا الجريمة اإلرهابية في مسجد دار الرئاسة لن يفلتوا من العقاب

أوضح الشيخ/ صادق أمين أبوراس نائب رئيس المؤتمر الشعبي  
العام أن الوحدة اليمنية راسخة في قلوب اليمنيين رغم ما 
تعرضت له من مكائد ومؤامرات داخلية وخارجية.. وقــال: إن هناك 
اشخاصًا تضررت مصالحهم الخاصة من الوحدة فحملوا معاول الهدم 
الستهدافها.. مؤكدًا: ان الدليل النظري للمؤتمر «الميثاق الوطني» هو 

الصامد اليوم في الوقت الذي سقطت فيه كل األيديولوجيات..
ه وأن هذا تجلى  وأشار إلى أن أنصار المؤتمر من خارجه يفوقون أعضاء
في حشود ميدان السبعين التي اجتمعت في الـ٢٦ من مارس الماضي، 

وبعثت برسالة قوية مفادها أن المؤتمر هو حزب الشعب..
وأكد نائب رئيس المؤتمر أن النظام الداخلي للمؤتمر سيطبق على 
الجميع ممن هم خارج الوطن، محذرًا إياهم بأن المهلة التي أعطيت لهم 

للمراجعة شارفت على االنتهاء.
تفاصيل ص٣

صنعاء- "الميثاق" 
جــدد االستاذ عــارف الــزوكــا- األمين 
العام للمؤتمر- التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي 
العام على إنجاح مشاورات السالم بالكويت، متمنيًا 
التوفيق فيها إذا ما صدقت النوايا لدى الطرف 
اآلخر الذي ال يوجد لديه الرؤية الواضحة لما يريد 

واليمتلك قراره بيده.
وقـــال: "إن  جميع القضايا مــازالــت مطروحة 
للبحث ولم نتوّصل بعد إلى اتفاقات معّينة أو قضايا 
محّددة، كل القضايا مطروحة للنقاش وللبحث، 
وبالتأكيد في مقّدمة مثل هذه القضايا جميعها 
نحن نطرح ضـــرورة الــخــروج بسلطة تنفيذية 

توافقية لتكون مقّدمة الحلول والمدخل الحقيقي 
للحل، وهذا هو بيت القصيد الذي لم نصل فيه بعد 

إلى اتفاق".
ق بما يــتــرّدد عن ضغوطات على 

ّ
وفيما يتعل

المؤتمر إلبعاد الزعيم علي عبد الله صالح عن 
المشهد السياسي، أجاب األستاذ عارف الزوكا "لم 
ُيخلق ولن ُيخلق بعد من يضغط علينا بمثل هذا 
األمر، علي عبدالله صالح محميٌّ بشعبه وهو رمز من 
رموز هذا الوطن، وأنا في إحدى جلسات المفاوضات 
أو المشاورات قلت على الطاولة وبوضوح تام ان 

علي عبدالله صالح يستحق جائزة نوبل للسالم".
تفاصيل ص٤

«الميثاق»: المفكر العربي الكويتي د. سليمان العسكري رئيس تحرير مجلة العربي السابق لـ

اليمن البوابة الرئيسية لألمة العربية وعلى اليمنيين وقف تدمير وطنهم

المحاقري نائبًا لرئيس دائرة اإلدارة والخدمات
صدر قرار االمين العام للمؤتمر الشعبي العام، االستاذ عارف عوض  

الزوكا، رقم (٥) وبتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٦م بتعيين نائب لرئيس دائرة 
االدارة والخدمات باالمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام..

ونص القرار في مادته االولى بتعيين األخ/ معين هاشم المحاقري نائبًا لرئيس 
دائرة االدارة والخدمات، فيما نصت المادة الثانية منه العمل به من تاريخ صدوره.

أكدت مصادر سياسية ان مشاورات الكويت تقف في مفترق طرق وقد تصل الى  
نفس النهايات الدراماتيكية لحوارات (جنيف١ و جنيف ٢).

«الميثاق»: ان مشاورات الكويت التي تجري بين الوفد الوطني  وقالت المصادر في تصريحات لـ
ووفد الرياض خيبت آمال وتطلعات اليمنيين الذين يستقبلون شهر رمضان المبارك في ظل 
القصف والحصار.. وارجعت المصادر اسباب انسداد هذه المشاورات بشكل نهائي الى قرار 

ادراج السعودية وتحالف العدوان في القائمة السوداء لمنتهكي حقوق االطفال في اليمن.. 
حيث اثار القرار غضب السعودية بشكل كبير لتبدأ فورًا بشن حملة اعالمية ضد األمين 

العام لألمم المتحدة شخصيًا..

واوضحت المصادر ان الفار هادي استغل ردود االفعال السعودية الغاضبة والهيستيرية 
ليوجه فورًا وفد الرياض بنسف المشاورات بالكامل، واعتبر هادي ذلك فرصة للعودة الى 
الواجهة بعد ان كانت مشاورات الكويت قد قطعت شوطًا في طي صفحته من الحياة السياسية.. 
وبينت المصادر ان هادي وبقية تجار الحروب اليريدون على االطالق نجاح المشاورات، وما 
مسارعة حكومة الرياض لعقد اجتماع استثنائي في أحد فنادق الرياض وإعرابها عن االنزعاج 
الشديد إلدراج السعودية ودول تحالف العدوان ضمن القائمة السوداء النتهاكات حقوق 

الطفولة اال تأكيد على اتجاه السعودية إلى مزيد من التصعيد الفشال المشاورات.
تفاصيل ص٥

اليمنيون يستقبلون رمضان تحت القصف والحصار ومشاورات الكويت تخّيب آمالهم
مراقبون: إدراج السعودية في القائمة السوداء المنتهكة لحقوق الطفولة صفعة قوية 

«هادي» استغل هيستيريا السعودية 
ه وفد الرياض بنسف المشاورات ووجَّ

حكومة الرياض ترفض تشكيل لجنة 
تحقيق دولية في مذبحة تعز

السعودية تهاجم األمم المتحدة 
و(المطاوعة) يستنفرون

هّنأ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- األخوة واألخوات أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
وأنصاره بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ووّجه من خاللهم التهنئة الصادقة 
 عليهم هذا الشهر الفضيل للسنة الثانية 

ّ
لكل أبناء شعبنا اليمني األوفياء الذين يحل

وهم يعانون أشّد المعاناة جّراء ما يتعّرضون له من عدوان ظالم وبربري, تشّنه 

دولة جارة وشقيقة بالتحالف مع عدد من الدول العربية واإلسالمية واألجنبية. وقال 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق- في كلمة إلى أبناء الشعب 
اليمني بمناسبة حلول شهر رمضان: إن العدوان استهدف قتل البشر وتدمير 
الحجر وإهالك الشجر, بدون أي سبب أو أي مسّوغ قانوني أو أخالقي سوى رغبة 
في إفراغ تلك الشحنات المليئة بالحقد ونزعة االنتقام من يمن الحكمة واإليمان, 

وموطن العرب األول, وتنكيًال بشعبنا اليمني الذي ال يحمل الحقد على أحد، وال 
يتآمر على غيره، وال يعتدي على جيرانه, وإنما يكّن لهم جميعًا كل المحبة 
والتقدير واالحترام, ألنه شعب يحترم حق الجوار, ويعتز بعروبته وتاريخه 

العريق, وبقيمه وأخالقه، رافضًا كل أنواع الخنوع واإلذالل واالرتهان.
نص الكلمة ص٢

ً
٣٢٠ ألف طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحادإعاقة ١٦٥٠ طفال إصابة ١٠٫٠٠٠ طفل بأمراض كان يمكن عالجها
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 ٣١٪ من االطفال يعانون أعراضًا جسدية متعلقة بالحالة آ

النفسية مثل الصداع وآالم في الصدر والبطن والتعب.
 ٩٫٣١٪ من االطفال يعانون أكثر من مرض جسدي غير 

معروفة لها ارتباطات بالحالة النفسية.
 ٥٪ من األطفال يعانون من التبول الالإرادي.

 ٢٪ من األطفال يعانون من التلعثم في الكالم.
 ٤٧٪ من األطفال يعانون من اضطرابات النوم.
 ٢٧٪ من األطفال يعانون من صعوبة التركيز.

 ١٧٪ من األطفال يعانون من نوبات الهلع.

الشعب اليمني لن يخضع لغطرسة المال وجبروت القوة وعقلية االستكبار والشعور بالعظمة
نتعرض لعدوان دون مسوغ قانوني سوى نزعة االنتقام من يمن الحكمة واإليمان

محى من ذاكرة األجيال
ُ

 نرفض الخنوع واالرتهان واإلذالل وحشية العدوان السعودي على بالدنا اليمكن أن ت

 خابت أماني المراهنون على شق الصف الوطني بين المؤتمر وأنصار الله فريضة الصوم توجب علينا إشاعة روح التسامح والمحبة والقبول باآلخر
د شياطين االرتزاق والفوضى

َّ
صمود المؤتمريين أخرس أصوات دعاة الفتنة وصف

ره من الفاسدين والخونة والمتلونين المؤتمر أكثر قوة وصالبة بعد تطهُّ

نائب رئيس المؤتمر واألمين العام 
يهنئان الزعيم بمناسبة شهر رمضان

بعث األخوان االستاذ صادق  
أمين أبو راس- نائب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، واألخ االستاذ 
عارف الزوكا- األمين العام للمؤتمر 
ـــعـــام.. بــرقــيــات تهاني  الــشــعــبــي ال
باسمهما شخصيًا ونيابة عن األمناء 
العامين المساعدين ورؤســاء دوائر 
األمانة العامة وجميع قياديي وكوادر 

األمانة العامة الى فخامة الزعيم/
علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام
كما بعثا ببرقيات تهاني الى األخوة 
اعــضــاء اللجنة الــعــامــة والـــى جميع 
قياديي وكوادر القطاعات التنظيمية 
بالمحافظات والمديريات ورؤســاء 
لتنفيذية  ا و لتنظيمية  ا لهيئات  ا
وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات 
ـــاء وقـــيـــاديـــي األحـــــزاب  ـــن ـــــى أم وال

والتنظيمات السياسية والمنظمات 
الجماهيرية والشخصيات الوطنية 

واالجتماعية.
معبرين فيها عن تهانيهما الحارة 
ومباركتهما لهم بمناسبة قــدوم 
شهر رمضان المبارك، متمنيين لهم 
دوام الصحة والعافية وليمننا وشعبنا 
الغالي األمن واالستقرار واستعادة 
السير على طريق التقدم والرخاء 

واالزدهار.
كما بعث األخ رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية واألخــوة األمناء العامون 
المساعدون تهاني مماثلة عبروا 
فيها عن التهاني باسمهم شخصيًا 
ونيابة عن األخــوة أعضاء وقياديي 
هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش 

المالي بهذه المناسبة.
وكل عام وأنتم بخير..


