
أجرى األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ  
عارف عوض الزوكا اتصاًال هاتفيًا- الخميس- 
بسفير الصين لدى الجمهورية اليمنية السيد تيان تشي 
نقل خالله تهاني قيادة المؤتمر الشعبي العام السياسية 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمرالشعبي الــعــام- وكــافــة قيادات 
وقواعد المؤتمر الى القيادة الصينية والحزب الشيوعي 
(٦٧) الستقالل  الصيني والشعب الصيني بمناسبة الذكرى الـ
جمهورية الصين الشعبية . وثمن الزوكا مواقف جمهورية 
الصين الشعبية تجاه اليمن في مختلف المراحل ،وما تقدمه 
من دعم ومساندة للشعب اليمني ،مؤكدًا ان عالقة الشعبين 
والبلدين الصديقين ستظل متينة وقوية ،مشيرًا الى ان 
المؤتمر الشعبي العام حريص على الدفع بعالقاته مع 

ُدمًا خالل الفترة القادمة .
ُ
الحزب الشيوعي الصيني ق

واستعرض االمين العام مع السفير التصعيد العسكري 
االخير للعدوان وما يرتكبه من مجازر بحق االطفال والنساء 
والشيوخ والحظر الجوي على مطار صنعاء والمعاناة االنسانية 
الناجمة عن ذلك بالنسبة للعالقين من المرضى خارج اليمن 
وما يخلفه الحصار من كارثة على ماليين اليمنيين الذين باتوا 

يفتقرون ألبسط مقومات الحياة المعيشية .
تفاصيل ص٣

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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تكليف الدكتور عبدالعزيز بن حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني
التقى القائم بأعمال السفارة الروسية

الزعيم: نثّمن جهود روسيا لوقف العدوان.. وعالقاتنا مرتبطة بمعاهدات عسكرية وسياسية واقتصادية
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق  

رئيس المؤتمر الشعبي العام- القائم بأعمال السفارة الروسية 
السيد اولند ريموف لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله .

وخالل اللقاء أشاد الزعيم علي عبدالله صالح بالعالقات التاريخية التي 
تربط بين الجمهورية اليمنية وجمهورية روسيا االتحادية في مختلف 
المجاالت والتي شملتها معاهدات اقتصادية وعسكرية وسياسية وثقافية.. 
وبمواقف القيادة الروسية من أجل إيقاف العدوان على اليمن ورفع الحصار 

برًا وبحرًا وجوًا .
وحّمل الزعيم السيد اولند ريموف نقل تحياته للقيادة الروسية ممثلة 
بالرئيس فالديمير بوتين، متمنيًا له التوفيق في مهامه الدبلوماسية 

المستقبلية .
وقد عبر القائم بأعمال السفارة الروسية عن شكره وتقديره للزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادة المؤتمر لما قدموه من 

تعاون وتسهيالت أسهمت في نجاح مهامه خالل فترة عمله .
حضر اللقاء رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام طارق احمد 

الشامي.

ف بن حبتور 
ّ

المجلس السياسي يكل
بتشكيل الحكومة

صـــدر- أمــس األحـــد- قــرار  
رئــيــس المجلس السياسي 
األعــلــى رقــم" ١٨" لسنة ٢٠١٦م 
بتكليف الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.. 

فيما يلي نص القرار:
رئيس المجلس السياسي األعلى:

ـــور  ـــى دســـت ـــل ـــعـــد اإلطـــــــــالع ع ب
الجمهورية اليمنية وعلى اإلتفاق 
المعلن بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١٦م 
بإنشاء المجلس السياسي األعلى وعلى 
قرار رئيس المجلس السياسي األعلى 
رقـــم " ١ " لسنة ٢٠١٦م بشأن 
تحديد مهام المجلس واختصاصاته..
وبعد موافقة المجلس السياسي 

األعلى .
قــــرر

ــدكــتــور  ــــادة " ١ " : يــكــلــف ال م
عبدالعزيز صالح بن حبتور بتشكيل 

حكومة إنقاذ وطني .
مادة " ٢ ": ُيعمل بهذا القرار من 
تاريخ صــدوره وُينشر في الجريدة 

الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بــتــاريــخ األول مــن مــحــرم ١٤٣٨ 
هجرية

الموافق ٢ أكتوبر  ٢٠١٦م .
 صالح علي الصماد
رئيس المجلس السياسي األعلى

سيرة ذاتية ص٦

ىء القيادة والشعب الصيني بعيد االستقالل.. 
ّ
أمين عام المؤتمر يهن

ُدمًا خالل المرحلة المقبلة
ُ

الزوكا: المؤتمر حريص على تعزيز عالقاته مع الحزب الشيوعي الصيني والدفع بها ق

فرار رئيس هيئة أركان السودان من العند

ــيــس هــيــئــة أركـــــان الـــســـودان    فـــر رئ
المشاركة في تحالف العدوان على بالدنا 
العماد مصطفى عدوي من قاعدة العند بلحج- 
السبت- والوفد العسكري المرافق له وذلك بعد 
يهم معلومات بإغراق السفينة العسكرية 

ّ
تلق

اإلماراتية التي أوكلت لها مهمة إنــزال قوات 
عسكرية معظمهم سودانيون الحتالل المخا.

وأوضحت مصادر مطلعة أن رئيس أركان السودان هرب من العند 
ورفض اللقاء بالقيادات العسكرية التابعة للتحالف في عدن.. كما 
رفض االستجابة التصال الفار هادي الذي فشل في إقناعه بالبقاء 

لساعات في العند.

أبناء المهرة يرفضون أقاليم (هادي)

أعلن أبناء محافظة المهرة- في مهرجان جماهيري حاشد،  
أمس األول- رفضهم بشكل قاطع لمخطط األقاليم الذي 
حاول الفار هادي فرضه على الشعب اليمني بالقوة.. واعتبروا محاولة 
دمج المهرة بمحافظة حضرموت أمرًا ال يمكن القبول به.. داعين إلى 

إنشاء أقليم سابع يضم المهرة وسقطرى..
إلى ذلك اعتبر مراقبون سياسيون اثارة هذه القضية في هذا 
التوقيت عمًال مدبرًا لزج أبناء المهرة في أعمال عنف وفوضى 
ضمن مخطط سعودي يستهدف أمن واستقرار سلطنة عمان 

الشقيقة..

منع الفار جباري من دخول عدن

فشلت كــل الــمــحــاوالت فــي إقناع  
الحراك االنفصالي بالسماح للمرتزق 
عبدالعزيز جباري من دخول مدينة عدن، 
والذي يتنقل متخفيًا بين مارب وشبوة منذ 

أيام.
وذكرت مصادر مطلعة أن المرتزق بن دغر 
يرد على كل الوساطات حول جباري بالقول: يا 
الله بالكاد أتحرك مع معمر االرياني بعدن.. في رفض مباشر للمرتزق 

جباري الذي يعتبره بن دغر جاسوس هادي.

أكثر من ٤٥  ألف جريح استقبلتهم 
«أطباء بال حدود» خالل العدوان

قالت منظمة «أطباء بال حــدود» العاملة في اليمن إنها   
استقبلت أكثر من ٤٥ ألف جريح منذ بدء الحرب في اليمن 

قبل أكثر من عام.
وأكدت المنظمة- في بيان لها الخميس- أن فرقها الطبية سجلت 
خالل الفترة من مارس ٢٠١٥م وحتى بداية سبتمبر الماضي أكثر 

من ٤٩ ألف جريح.
وتأتي تصريحات منظمة أطباء بال حدود لتؤكد أن هناك تالعبًا في 
أرقام الضحايا من قبل بعض المنظمات في تنسيٍق مع تحالف العدوان 

الذي تقوده السعودية.

«الميثاق»: مصادر سياسية لـ

 بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن 
ّ
ال حوار إال

الحل مرهون بحوار يمني-سعودي.. ووفد الرياض وولد الشيخ ال حول لهم وال قوة
 إدخال صواريخ «صمود» للخدمة رسالة لتحالف العدوان إيقاف إطالق الصواريخ اليمنية مقابل وقف الغارات على بالدنا

أكدت مصادر سياسية أن موقف المجلس السياسي   
األعلى والمؤتمر الشعبي العام وكل القوى السياسية 
اليمنية المتصدية للعدوان السعودي اصبح واضحًا بأنه ال 
حوار إّال بوقف العدوان على بالدنا ورفع الحصار الجائر على 
بذل 

ُ
«الميثاق»: إن أية جهود ت شعبنا.. وقالت المصادر لـ

لوقف العدوان فالجميع يرحب بها وما عدا ذلك ال يمكن 
المشاركة بأي حــوار ألنه سيكون بمثابة تغطية لجرائم 

العدوان السعودي بحق شعبنا..
وأوضحت المصادر أن جولة المبعوث الدولي اسماعيل ولد 
، وأنه اصبح مثل وفد الرياض ال يمتلك 

ًَ
الشيخ ال تحمل جديدا

قرارًا وال حول له وال قوة، األمر الذي يجعل التفكير بخوض 
أي جولة جديدة من الحوار بمثابة صفقة قذرة على حساب 

دماء أبناء الشعب اليمني..
وقالت المصادر: إذا كان المبعوث الدولي قد فشل في 
ضمان عــودة الوفد الوطني إلــى العاصمة صنعاء أو تبّني 

موقف أممي لتخفيف معاناة عشرات اآلالف من العالقين في 
مطارات العالم من المرضى والطالب، فكيف يمكن لمثل هذا 
المبعوث ان يلزم تحالف العدوان بوقف الغارات على المدن 

والقرى اليمنية أو تطبيق هدنة مزعومة..؟!
ولفتت المصادر إلى أن إجــراء حــوار يمني- سعودي هو 
الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب وتداعياتها الخطرة التي 
تتزايد يومًا بعد يوم وتهدد أمن واستقرار دول المنطقة 

والمالحة الدولية..
مشيرة إلى أن التصعيد العسكري السعودي واستمرار 
اغــراق اليمن باألسلحة والمرتزقة واستهداف المنشآت 
المدنية اليمنية واغــالق مطار صنعاء الدولي واستمرار 
ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين بشكل يومي، ونقل البنك 
المركزي من قبل الفار هادي إضافة إلى ذلك صمت المبعوث 
الدولي، كل هذا يؤكد أنه ليس هناك جدية للحوار وال رغبة 

في تحقيق تسوية سياسية سلمية في اليمن.

الجدير بالذكر ان المبعوث الدولي الذي يزور الرياض 
حاليًا يتحدث عن هدنة لمدة ٧٢ ساعة وال يحمل أي رؤى 
لحلحلة األزمة، ويسعى لمحاولة وقف المعارك داخل العمق 
السعودي ووقف اطالق الصواريخ اليمنية دون االلتفات لما 

يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وحصار جائر..
هذا وكان الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- قد 
أكد األسبوع الماضي على أن ايقاف اطالق الصواريخ اليمنية 
وكذلك التصنيع مرهون بوقف السعودية العدوان على اليمن 
وكذلك تحليق طائرات تحالف العدوان في األجواء اليمنية..
«َرّد الصاع  ـــ محذرًا من أن استمرار العدوان سيواَجه ب

صاعين»..
وفي رسالة واضحة بهذا الشأن فقد أعلن التصنيع الحربي 
اليمني األيام الماضية دخول صاروخ «صمود» إلى الخدمة..

ما يعني أن ثمة مفاجآت مرتقبة في المواجهات العسكرية 
على الحدود.

كلمة 

تكليف المجلس السياسي األعلى الدكتور عبدالعزيز بن   
حبتور بتشكيل حكومة انقاذ وطني قرار انتظره الشعب 
اليمني طويًال واستقبلوه بفرح وترحاب واستبشار كونه الرد 
الطبيعي على استمرار العدوان السعودي وتصعيد حربه القذرة 
الشاملة المتواصلة ألكثر من عام ونصف ضد الشعب اليمني، 
األمر الذي يؤكد اإلصــرار الغريب والعجيب على رفض النظام 
السعودي أي توجه نحو الحلول السياسية السلمية سواء عبر حوار 
مع العناصر المرتزقة التي يحتضنها ويستخدمها ذريعة لتبرير 
استمرار تدميره لليمن وقتل أبنائه بصورة إجرامية ليتصدر قائمة 
الضحايا منهم األطفال والنساء والشيوخ التي تجاوزت عشرات 
آالف الشهداء والجرحى، واألرقام ترتفع مع كل يوم جديد من هذا 
العدوان البربري الوحشي.. أو من خالل مفاوضات مباشرة بين آل 
سعود والشعب اليمني ممثًال بقواه الوطنية التي تتقدم صفوف 
الدفاع عن سيادته ووحدته واستقالله ألنها صاحبة الشرعية 
الحقيقية المجسدة إلرادتــه والمعبرة عن آماله وتطلعاته في 

الحياة الحرة الكريمة.
إن إمعان المعتدي السعودي وتحالفه اإلقليمي والدولي في 
حربهم العبثية اإلجرامية االرهابية الظالمة على شعب حضاري 
-كان على مدى تاريخه العريق ومازال وسيظل مصدر خير وعامل 
أمن واستقرار لجيرانه وأشقائه واإلنسانية كلها- ما كان لها ان 
تستمر لوال التواطؤ والمشاركة الدولية والتي لم تنعكس فقط 
على تعاطي وممارسة األمم المتحدة والمؤسسة الدولية صانعة 
القرار فيها - مجلس األمــن- وبعض المنظمات التابعة لها بل 
في سلوكيات المبعوث الدولي الذي يقوم بدور توفير التغطية 
السياسية والدبلوماسية إلخفاء طبيعة هذه الحرب العدوانية 
والتي تشن منذ ١٨ شهرًا خارج المواثيق والقوانين الدولية، 

وبالتالي تغييب وحشية جرائمها عن الرأي العام العالمي.

بقية ص ٦

اعتبر مصدر مسئول في الدائرة السياسية  حكومة السالم والحرب
ــعــام، إقـــرار مجلسي  للمؤتمر الشعبي ال
الشيوخ والنواب االمريكي بأغلبية ساحقة تشريعًا 
قانونيًا يتيح ألسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات 
عام ٢٠٠١م في نيويورك مقاضاة نظام آل سعود 
االرهابي- اعتبر إقرار القانون- انتصارًا الرادة الشعب 

االمريكي، معتبرًا كذلك إقرار القانون المسمى "العدالة 
ضد داعمي االرهـــاب" ُيمثل انتصارًا لقيم العدالة 
ودماء األبرياء من المدنيين الذين سقطوا في الهجوم 
االرهابي الذي طال برجي التجارة العالمي في الـ ١١ من 

سبتمبر٢٠٠١م..
تفاصيل ص٣

المؤتمر: قانون «جاستا» لمقاضاة السعودية انتصار لقيم العدالة
ندعو الكونجرس إلى سرعة إصدار قرار بوقف بيع األسلحة للسعودية

رئيس المؤتمر يعّين د. حنان رئيسًا لدائرة 
المرأة للتخطيط والتدريب

أصدر الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- قرارًا تنظيميًا 

برقم (٢) بتاريخ بتاريخ ٢٤-٩-٢٠١٦م.
  قضى بتعيين الدكتورة حنان حسين علي عباس 

رئيسًا لدائرة المرأة لشؤون التخطيط والتدريب..
 وقضت الــمــادة (٢) من الــقــرار بالعمل به من 
تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه 

كًال فيما يخصه.

النظام السعودي يحفر قبره بيده
  رئيس التحرير

 إال تحرك   
َ

يحفر النظام السعودي قبره بيده ولم يتبق
شعبي وعربي لدفنه ومواراته التراب الى األبد، وتخليص 

البشرية من شره.
فخالل االسبوع الماضي توهم النظام السعودي الكهنوتي 
االرهابي أنه بفرض سياسة تجويع شعب نجد والحجاز بتخفيض 
الرواتب وإلغاء البدالت والعالوات وفرض رسوم جديدة يمكن 
أن يمدد من عمره للهروب من الخسائر الفادحة التي يتكبدها 
جراء عدوانه على اليمن، لكنه ما أن التفت حوله حتى وجد الشعب 
األمريكي يغرس خنجره في قلب هذا الغول المتوحش بإقرار 
قانون «جاستا» الذي ُيعد بمثابة كارثة سوف تطيح بنظام أسرة 

آل سعود عاجًال أم آجًال..

الضربات التي يوجهها الشعب اليمني ضد النظام السعودي 
زلزلت أركانه وأسقطت هــذا البعبع، لهذا ســارع االمريكيون 
لمصادرة تركة هذا النظام الشرير الذي لم يعد اال مجرد هيكل 
فقد مصدر الحياة وديمومتها.. وعلى شعب نجد والحجاز، وعلى 
الشعوب العربية التي عانت كثيرًا من هذا النظام اإلرهابي أن 

تتحرك إلسقاطه وتحرير البشرية واالسالم من شروره.
الجدير بالذكر أنه وعقب صــدور إقــرار قانون "جاستا"حول 
مقاضاة السعودية كدولة داعمة لالرهاب رفعت استيفاني روس 
أرملة أحد ضحايا هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١م دعوى قضائية 
في واشنطن ضد السعودية -بعد يومين فقط من إقراره- تطالب 
بمقاضاتها للحصول على التعويض، لمقتل زوجها الضابط البحري 
باتريك دون والذي لقي  حتفه في الهجمات، كما أن هناك قرابة 
ّدمت ضد السعودية أمام القضاء األمريكي.

ُ
٦٠٠ دعوى مماثلة ق

وبإصدار هذا القانون تمكنت الواليات المتحدة من وضع يدها 
على أكثر من ٧٥٠ مليار دوالر اضافة الى أصول واستثمارات 
أخــرى.. هذا وتقدر بعض المصادر التعويضات بمبلغ ١١٦ 
تريليون دوالر ما يعني أن عائدات نفط السعودية لعدة سنوات 

لن تكفي لتعويض أمريكا.
ال مــالذ آمــن أمــام السعودية، ولهذا نجد أن السلطة الدينية 
«الوهابية» المتشددة تدفع بآل سعود إلى الموت الحتمي، حيث 
خرج المتشدد عوض القرني- بطريقته التكفيرية بتحريض 
آل سعود للرد على الكونغرس وقانون «جاستا».. مقترحًا في 
تغريدات له بتويتر أن "مواجهة هذه المؤامرة وما سيتلوها من 
كيد صليبي صهيوني صفوي، تستوجب مضاعفة الجهد إلنجاز 
ما اسماه أهــداف عاصفة الحزم في اليمن ولدعم من وصفهم 

بثوار سوريا".

القوة الصاروخية تدّمر سفينة حربية إماراتية قبالة سواحل المخا
تمكنت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان  

الشعبية من تدمير سفينة حربية تابعة لتحالف  
العدوان السعودي- فجر السبت- قبالة سواحل المخا غرب 
محافظة تعز. وأعلن مصدر عسكري أن السفينة الحربية 
التي تم استهدافها من قبل صاروخية الجيش قبالة سواحل 
المخا تابعة لبحرية دويلة اإلمارات ومن طراز "سويفت" أثناء 

محاولتها التقدم باتجاه سواحل مديرية المخا.

واكد المصدر أنه تم تدمير السفينة الحربية بشكل كامل في 
وهدت النيران تشتعل فيها .

ُ
الضربة الصاروخية الموجهة وش

موضحًا أن السفينة الحربية (سويفت) اللوجيستية فائقة 
السرعة من طراز "٢ (إتش إس في-٢)" تؤدي عدة وظائف، 
مثل االستكشاف، ونقل القوات والمعدات، وتحديد مواقع 
األلغام، والسيطرة على العمليات العسكرية، وكانت في السابق 

 للبحرية األمريكية.
ً
تابعة

هذا ما صنعه وأنتجه النظام السعودي..

وانقلب السحر 
على الساحر!!

هل تستطيع 
الصواريخ اليمنية أن 

تفرض السالم..؟

صفعة مذلة لحكومة بن دغر.. 
وهادي سُيطرد من الرياض قريبًا

ي مرتزقتهاالمساومة حول السالح اليمني
ّ

لمواجهة العفو العام.. السعودية تصف

لماذا يخذل مجلس حقوق 
اإلنسان الشعب اليمني 
للمرة الثانية؟!

الصواريخ اليمنية تغّير معادلة المعركة.. و(٤٤٢) غارة هيستيرية لطيران العدو السعودي على المدن اليمنية

ويبحث مع سفير ألمانيا التصعيد العسكري لتحالف العدوان
إلى ذلك التقى األمين العام للمؤتمر ومعه  

الدكتور عبدالله ابو حورية نائب رئيس الدائرة 
الفنية عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر -الثالثاء- في العاصمة 
العمانية مسقط بسفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى 
اليمن الّسيد اندريا كاندر. وفي اللقاء استعرض األمين 
العام التصعيد االخير الذي يمارسه العدوان السعودي 
ومرتزقته فــي الــجــانــب العسكري مــن خــالل المذابح 

والجرائم التي ترتكب بشكل يومي بحق المدنيين في 
مختلف المحافظات والتي راح ضحيتها مئات الشهداء 
من االطفال والنساء ،وكذا تشديد الحصار المفروض على 
الشعب اليمني خاصة الحظر الجوي المفروض على مطار 
صنعاء والذي حرم اآلالف من المواطنين من العودة الى 

وطنهم خاصة كبار السن والمرضى .
تفاصيل ص٣

تفاصيل ص٤


