
عادت عناصر تنظيم القاعدة   
لالنتشار المكثف في عدد من 
شــوارع مدينة تعز مدججين بمختلف 
األسلحة وبعروض تؤكد أن مدينة تعز 

أصبحت مرتعًا لإلرهابيين..
ــصــادر محلية أوضــحــت أن أبــنــاء   م
المدينة الحــظــوا منذ السبت انتشار 
عــدد مــن األطــقــم المسلحة المطلية 
باللون األســـود  عليها شعار تنظيم 
القاعدة تقل ملثمين يرتدون المالبس 

(األفغانية)..
تفاصيل ص١٥

كلمة 

ف الحرب السعودية العدوانية الشاملة على الشعب اليمني بجبهاتها   
ْ
َوق

المتعددة العسكرية واألمنية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية، يستوجب 
فتح الطريق لسالم شامل مؤسس على رؤية جادة وصادقة منبثقة من قناعة وإرادة 
واعية بضرورة الحل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية لدى كافة األطراف اليمنية 
واإلقليمية والدولية، السيما وقد بات واضحًا أن في هذا التوجه مصلحة حقيقية 

للجميع.
وهنا ال نحتاج الى التأكيد على األبعاد التي ستتخذها مسارات استمرار العدوان 
الوحشي غير المبرر على اليمن والذي يقترب من إكمال عامه الثاني وكل ما استطاع 
أن يحققه هو تدمير اليمن وإبادة أبنائه وتسليم المحافظات والمناطق اليمنية التي 
تعرضت للغزو واالحتالل من قبل قوى المعتدي السعودي وتحالفه البغيض الى 
التنظيمات االرهابية التي تعتقد تلك القوى انها مسيطرة عليها عبر إدارتها لصالح 
أجندتها الهادفة الى تركيع وإذالل الشعب اليمني وتقسيمه من خالل إذكاء النزعات 
المناطقية والطائفية والمذهبية في إطار مخططات استعمارية للمنطقة العربية 
ويجري العمل عليها منذ فترة ليست بالقصيرة، وتمثل رأس الحربة في تنفيذها 
السعودية، ولكن صمود الشعب اليمني وتصّديه االسطوري للعدوان السعودي أسهم 
بشكل جوهري في كشف وإفشال هذه المخططات التآمرية بجعل مخاطر استمرارها 
أكبر من فرص نجاحها، معززًا توجهات التسويات السلمية التي تصب في مصلحة 

اليمن ودول المنطقة والعالم.
وهكذا فإن تمسك المؤتمر والقوى المتصدية للعدوان بالحل السياسي الدبلوماسي 
السلمي ومد يدها الى السالم منبثق من تجربة وإدراك أن قضايا الخالفات السياسية 
والصراعات الداخلية ال يحلها إال التفاهم والتفاوض الدبلوماسي السياسي، وقد نجح هذا 
النهج داخليًا في مراحل مختلفة، وعلى الصعيد الخارجي استطاع حل قضايا الحدود 
وخالفات أخرى مع دول الجوار وعلى رأس كل هؤالء مع النظام  السعودي الذي بكل 
تأكيد يأتي عدوانه على اليمن تعبيرًا عن طبيعته الوهابية االرهابية التي جسدها في 
 
ً
حرب اإلبادة البشعة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ ما يقارب العامين مسنودة

بتحالف عربي وتواطؤ وصمت عالمي، األمر الذي جعل هذا العدوان على شعب مسالم 
مظلوم من أقذر الحروب التي عرفها التاريخ اإلنساني.

خالصة القول: إن السالم الذي يريده اليمانيون مبني على خطة واضحة غير قابلة 
ق 

َّ
للتفسيرات والتأويالت التي تسعى الى بلوغ ما عجز عنه العدوان بالحرب ُيحق

بالسياسة عبر مبادرات مطاطية مبهمة وملغومة بأفخاخ يراد فرضها عبر ممارسات 
ضغوط إبادة الشعب اليمني بإسقاط طائرات العدوان المزيد من الصواريخ والقنابل 
على رؤوس أبنائه وعبر تضييق الحصار عليهم وتصعيد الحرب االقتصادية والتي 
بدون شك سوف يذهب اليمنيون الى الدفاع عن أنفسهم ووجودهم َعْبر خيارات 

ستكون نتائجها على أعدائهم قاسية.
وحريٌّ بنا القول إن الشعب اليمني لم يعد لديهم ما يخسره، ومع ذلك لم يرفض 
أي حل يؤدي الى سالم يصون سيادة واستقالل اليمن ويحفظ وحدته ويحقق حرية 

شعبه، أما االستسالم الذي ُيراد فرضه من قوى تحالف العدوان مرفوض.

إرادة السالم

تاريخ من الدم.. والنار
هوامش على العالقات السعودية - اليمنية 

لّبي النفير العام لمواجهة 
ُ

ت
العدوان السعودي أقيال اليمن

نظام آل سعود وحلفاؤه يتخلون عنهم..

هادي ومرتزقته.. 
مصير خونة!!

سالم بشرف أو قتال حتى النصر

50 رياالً 20 صفحة

السنة الثالثون
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ل قاعدة جيدة للمفاوضات
ّ

الزعيم: الخارطة األممية تشك
 سنفشل كل المخططات التي تستهدف سيادة واستقالل ووحدة اليمن على المجتمع الدولي إلزام النظام السعودي بالدخول في مفاوضات مباشرة مع اليمن

سنرغم السعودية على 
احترام إرادة شعبنا 

دول العدوان بقيادة نظام آل سعود تمعن 
بارتكاب مجازر إبادة ترقى إلى جرائم حرب

الشعب في أعلى درجات الجاهزية 
للتصدي الحازم للعدوان

يجب سحب القوات األجنبية وإلغاء العقوبات ورفع اليمن من تحت البند السابع

طرح بهدف وقف العدوان ورفع الحصار
ُ

نرّحب بأي مبادرات ت

أكد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- أن خارطة الطريق 
ل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات 

ّ
االممية تشك

التي يجب أن تستكمل كل الجوانب المرتبطة بوقف 
العدوان وإيقاف العمليات العسكرية التي تقودها 
السعودية ووقــف تمويل المرتزقة والجماعات 

اإلرهابية في مختلف المناطق اليمنية.
وقال : إننا في الوقت الذي نجّدد فيه استعدادنا 
للتعامل اإليجابي مع كل المبادرات الهادفة إلى 
حقن الدم اليمني والحفاظ على سالمة ووحدة وأمن 
واستقرار اليمن وتحقيق السالم الشامل والكامل 
في اليمن وفي المنطقة، نؤكد فيه أنه إذا لم يتوقف 
العدوان ويتراجع عن غّيه وغطرسته فإن شعبنا 
اليمني اليوم أكثر قــدرة وأشــد صالبة وفي أعلى 
درجــات الجاهزية- عسكريًا وشعبيًا- للتصدي 
الحازم للعدوان، منطلقًا من مبدأ "سالم يشّرف 

أو االستمرار في النزال والقتال حتى النصر 
وليس غير النصر".

 ودعــا الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- كل القوى الحية والخيرة 

في المجتمع وكــل ابناء الشعب اليمني الحر الى 
توحيد الجهود وتوجيه كل الطاقات الوطنية 

إلرغام العدوان السعودي على احترام 
ــشــعــب الــيــمــنــي  ارادة ال

ـــالده ،  واســتــقــالل ب
ــهــاء المعاناة  وان
لتي يتجرعها  ا

الشعب ..

 هناك مؤامرة إلطالة أمد العدوان توحيد جهود القوى الحية والخّيرة كفيل بردع العدوان وإنهاء معاناة شعبنا
البد من الضغط على السعودية لوقف عملياتها العسكرية وتمويلها للمرتزقة واإلرهابيين

تفاصيل ص٢

كيري يزور سلطنة عمان 
واإلمارات لبحث التسوية في اليمن

يقوم جون كيري- منتصف الشهر  
الجاري- بزيارة الى سلطنة عمان 
الشقيقة ودولة اإلمارات لبحث التسوية في 
اليمن. وذكرت وزارة الخارجية األمريكية- 
في تغريدة على موقعها- أن الوزير كيري 
سيتوجه الى العاصمة العمانية مسقط في 
١٤ نوفمبر الجاري للقاء السلطان قابوس 
ووزير الخارجية العماني لبحث جهود التوصل 
الى تسوية سياسية باليمن.. وأشارت الى أن 

ــارات لمناقشة التحديات التي تواجه  كيري سيزور أيضًا دولــة اإلم
المنطقة.. وتأتي هذه التحركات عقب المبادرة التي صاغتها اللجنة 
الرباعية لحل األزمة اليمنية، ويعرضها المبعوث الدولي ولد الشيخ 

على األطراف باليمن.

أكد مدير عام مكافحة األمــراض والترّصد الوبائي بــوزارة الصحة  
الدكتور عبدالحكيم الكحالني، أن عدد الوفيات التي تم تسجيلها 
عة على محافظات عدن وإب وصنعاء 

ّ
بسبب مرض الكوليرا بلغ ٨ حاالت، موز

وحجة وعمران. وقال الكحالني في لقاء  مع "الميثاق": إنه تم تسجيل ٧٥ حالة 
عة على محافظات عدن وأمانة العاصمة وإب وتعز 

ّ
كوليرا مؤكدة مخبريًا، موز

والحديدة وصنعاء والبيضاء والضالع وحجة وعمران.
تفاصيل ص١١

«الميثاق»: د. عبدالحكيم الكحالني لـ

٧٥ حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا و٨ وفيات
طائرة سعودية تهبط بمطار عدن وعلى 

متنها جثث عشرات المغرر بهم

هبطت طائرة الشحن العسكرية  
الــســعــوديــة مــن طـــراز "يــوشــن" 
بمطار عدن قادمة من المملكة- السبت- وهي 
تحمل عشرات الجثث لشباب اليمن المغرر 
بهم من أبناء المحافظات الجنوبية -الدفعة 
تلوا في صفوف قوات العدو 

ُ
الثالثة- والذين ق

السعودي والمرتزقة في الجبهات الحدودية..
«الميثاق» أن   وذكــرت مصادر محلية لـ
هذه الدفعة هي الثالثة  التي يجري نقلها 

جوًا من السعودية إلى عدن في ظروف بالغة 
السرية.

ولجأ النظام السعودي مؤخرًا إلى نقل جثث 
شباب اليمن المغرر بهم بــرحــالت جوية 
تحاشيًا لعدم التورط في مسؤوليات قانونية 
بعد التصاعد الكبير لعدد القتلى وفقدان 
جثث الــعــشــرات مــن المغرر فــي المناطق 

الحدودية السعودية الملتهبة.  
التفاصيل ص٩

ر من خطورتها على باب المندب والمالحة الدولية
ّ
مصادر محلية تحذ

«القاعدة» تنتشر في تعز

الراعي يثّمن موقف زعيم حزب العمال 
البريطاني تجاه الشعب اليمني

بعث الشيخ  
يحيى علي 
الراعي -رئيس مجلس 
الــنــواب- رســالــة نقل 
فيها شكره وأعضاء 
ــان والــشــعــب  ــم ــرل ــب ال
اليمني لزعيم حزب 
ــــعــــمــــال بــمــجــلــس  ال
ــعــمــوم الــبــريــطــانــي  ال
جيرمي كوربين الذي 
تبنى وقـــدم مــشــروع 

الــقــرار الخاص بإيقاف العنف وتقديم اإلغاثة 
اإلنسانية لليمن وإدانة قصف المدنيين وتشكيل 
لجنة تحقيق مستقلة بقيادة األمــم المتحدة، 
ومطالبة الحكومة البريطانية بإيقاف الدعم الذي 

تقدمه لقوات التحالف بقيادة السعودية..

ــراعــي الــى  وأشــــار ال
أن المشروع المقدم 
ــــم حــــزب  ــــي مـــــن زع
ــعــمــال الــبــريــطــانــي  ال
أكـــــد أن األشـــخـــاص 
الذين يمثلون الضمير 
اإلنساني الحي ال يمكن 
أن يتغاضوا عن جرائم 
ــرتــكــب بــحــق شعب 

ُ
ت

مسالم لم يعتِد ولم 
يؤِذ من يعتدي عليه 
بعدوان عسكري تحالفت فيه ٢٠ دولة نفطية 

وغير نفطية تدعمها دول كبرى.
وقال الراعي مخاطبًا زعيم حزب العمال: إن هذا 
العمل الذي قمتم به يمثل إنجازًا كبيرًا لدينا ولدى 

الشعب اليمني، 

البرلمان يوّجه رسالة
 إلى البرلمان الباكستاني

يقوم النائب بسام الشاطر -القائم بأعمال رئيس لجنة   
الشؤون الخارجية في مجلس النواب- بإعداد رسالة باسم 
البرلمان، بناًء على تكليف المجلس موجهة الى البرلمان الباكستاني.
وستتضمن الرسالة توضيحًا عما يتعرض له الشعب اليمني 
من عدوان ظالم وحصار جائر، وكذلك إشادة بالموقف التاريخي 
للبرلمان الباكستاني تجاه الشعب اليمني ورفضه المشاركة في 
ات بعدد الضحايا  العدوان على اليمن. إضافة الى تضمين احصاء
اليمنيين والدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية جراء استمرار 
العدوان الذي تقوده السعودية، وكذلك تفنيد األكاذيب التي 
يروجها تحالف العدوان بشأن صاروخ يمني يزعم المعتدون أنه 

استهدف مكة المكرمة.

يتنافس فيها الفيل والحمار

«٤٥» للواليات المتحدة غدًا.. انتخاب الرئيس الـ
تّتجه أنظار الماليين من البشر- يوم غد "الثالثاء" ٨  

نوفمبر- صوب الواليات المتحدة األمريكية لتتابع 
بشغف عملية انتخاب رئيس أقوى دولة في العالم لمدة أربع 
سنوات قادمة.  وتحظى االنتخابات األمريكية التي يتنافس 
حان دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري، وهيالري 

ّ
فيها المرش

كلينتون عن الحزب الديمقراطي، بمتابعة واسعة آلرائهما 
ق بالداخل األمريكي 

ّ
بخصوص العديد من القضايا التي تتعل

وبالعالقات الخارجية األمريكية تجاه باقي دول العالم وفي 
مكافحة اإلرهاب والتعاون مع السعودية وإسرائيل.

وتشهد هذه االنتخابات تقاربًا كبيرًا 
حين اللذين 

ّ
في حظوظ الفوز بين المرش

خاضا ثالث مناظرات قبل يوم "الثالثاء 
الكبير". وشهدت الحمالت االنتخابية لكال 
هامات وفتح قضايا وملفات 

ّ
حين ات

ّ
المرش

همت كلينتون منافسها 
ّ
فضائح، حيث ات

بأنه على عالقة وثيقة بالرئيس الروسي 
فيالديمير بوتين الذي يدعمه..

ز ترامب- 
ّ
همته عّدة نساء بمحاوالت تحّرش، فيما رك

ّ
كما ات

في هجومه على كلينتون- على فضح 
دور الديمقراطيين في ظهور تنظيمي 
ـــاعـــدة" والــتــحــقــيــق  ـــق "داعــــــش" و"ال
الفيدرالي في استخدام كلينتون بريدها 
ــخــاص ولــيــس الــبــريــد الــحــكــومــي في  ال
مراسالتها عندما كانت وزيرة للخارجية، 
ما أّدى إلى تسريب معلومات سرية من 

شأنها تهديد األمن القومي األمريكي.
البقية ص٣

«الميثاق»:  الناطق باسم الجيش لـ

جاهزون لخوض معركة الدفاع حتى النهاية وال 
عالقة إليران بتطوير الصواريخ اليمنية

ـــــد الـــمـــتـــحـــدث الــرســمــي   أك
ــقــوات الــمــســلــحــة  العميد  ــل ل
ــمــان، امــتــالك  ــق الـــركـــن شـــرف غــالــب ل
اليمن مخزونًا استراتيجيًا من قوة الرد 
الصاروخية يمكنها من خوض المعركة 
حتى النهاية ضد تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية. وقــال العميد لقمان 
«الميثاق»: إن "قوة الردع الصاروخية  لـ
للجمهورية اليمنية تم بناؤها وتطويرها 
وفــق استراتيجية عسكرية اعتمدت 
فيها على التنوع في مصادر التسليح من دول أجنبية".. نافيًا أن 
تكون إليران عالقة بتطوير قوة الردع الصاروخي اليمني.. ساخرًا 
من "تكرار تحالف العدوان العزف على اسطوانته المشروخة والتي 
يزعم فيها أن إيران لها يد أو مدت الجيش واللجان بأي صواريخ 
أو أسهمت من قريب أو بعيد بأي خبرات عسكرية فهذا كله يعد 

محض افتراء وال أساس له من الصحة".

البقية ص٣

تفاصيل ص٣

الزعيم صالح يهنئ ميشال عون 
بانتخابه رئيسًا للبنان

بعث رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام  
الزعيم على عبدالله صالح، برقية تهنئة للرئيس اللبناني المنتخب 
العماد ميشال عون، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية من ِقبل مجلس 
النواب اللبناني، واعتبر الزعيم انتخاب البرلمان اللبناني للرئيس عون، انحيازًا 
للمصالح الوطنية العليا للشعب اللبناني ، وتجسيدًا حيًا لمبادئ الوحدة الوطنية 

اللبنانية، وصور التعايش والتوافق، ومدماكًا قويًا للنهج الديمقراطي الُحّر..
تفاصيل ص٢

المالية توّجه ببدء اإلجراءات الالزمة لصرف المرتبات

راتب للجيش ونصف راتب للمتقاعدين 
والموظفين المدنيين

«الميثاق»- فيصل الحزمي 
أعلنت وزارة المالية الــبــدء بــصــرف رواتــب 
الموظفين ابــتــداء مــن هــذا األســبــوع بــصــورة تدريجية، 
للتخفيف من معاناتهم التي تصاعدت حدتها بسبب دفع 
السعودية الفار هادي إلصدار قرار بنقل البنك المركزي 
اليمني إلــى عــدن بعد تعهدات قدمها لألمم المتحدة 
والمنظمات الدولية والدول الراعية للتسوية بصرف مرتبات 
الموظفين في كافة المحافظات، لكن هادي وحكومة فنادق 

الرياض نكثوا بوعودهم ولم يصرفوا الرواتب حتى اليوم..
وأمام تفاقم معاناة الماليين من أبناء الشعب أقدم المجلس 
السياسي والبرلمان على تبّني معالجات للرواتب ومن ذلك 
اتخاذ السلطات الثالث قرارًا بصرف تدريجي للمرتبات خالل 

هذا األسبوع..
وتنفيذًا لذلك الوعد وجهت وزارة المالية تعميمًا  ببدء 

عملية الصرف، حيث أعلنت الـــوزارة أنها ستبدأ بصرف 
مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر أغسطس الماضي، 
وصرف ٥٠ بالمائة من استحقاقات المتقاعدين المدنيين 

والعسكريين واألمنيين لشهر سبتمبر الماضي.
ــــوزارة أنــه سيتم صــرف ٥٠ بالمائة من  وأوضــحــت ال
المرتبات األساسية والبدالت القانونية المرتبطة بالمرتب 
لشهر سبتمبر الماضي فقط للموظفين األساسيين بوحدات 
الخدمة العامة وبما ال يتجاوز ٥٠ بالمائة من االستحقاقات 

الواردة في الكشوفات االسترشادية.
ــــوزارة إلــى أنــه سيتم صــرف ٥٠ بالمائة من  وأشــــارت ال
استحقاقات شهر سبتمبر لإلعاشات واإلعانات الشهرية فقط 
في األمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصلحة شؤون القبائل 
والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء وبما ال يتجاوز ٥٠ بالمائة 

من المصرحات الشهرية في هذه األنواع لهذه الجهات.

حـازب:

 
ً
 القوى المتصدية للعدوان ارتكبت خطأ

تاريخيًا بقبولها الحوار مع َمْن يؤيد المعتدي

القاز:

 الخونة مجرد أدوات يستخدمها 
النظام السعودي وال يملكون القرار

البحر: 

عمالء السعودية  مجرد دمى 
ويجري اآلن  التخلص منهم

الخوالني:

ض المرتزقة خطة المبعوث 
ْ

 َرف
األممي يعّبر عن موقف أسيادهم 

قيادات سياسية تسخر من رفض «هادي» للمبادرة األممية


