
كلمة 

اليمنيون شعب سالم وأمــن واستقرار.. شعب إيمان وحكمة.. شعب تسامح   
وتعايش مع أنفسهم ومع اآلخر في جوارهم ومحيطهم اإلقليمي والعالم..

هكذا كانوا شعبًا مسالمًا طوال تاريخهم الحضاري اإلنساني العريق والعظيم وسيبقون 
في الحاضر والمستقبل ينشدون السالم ويمدون أيديهم له ويسعون من أجل تحقيقه 
ليصبح واقعًا حقيقيًا يعيشونه ومعهم كافة الشعوب العربية واإلسالمية والبشرية كلها.

 وألن الشعب اليمني كذلك فإنه يرفض العدوان والغزو واالحتالل لوطنه وال يقبل أن يضام 
أو يذل أو يستسلم ألي عدوان خارجي، وهذا ما يجسده اليوم في مواجهة الحرب السعودية 
العدوانية الوحشية القذرة والشاملة من الخارج والداخل والتي لم تترك أداة أو وسيلة أو 
اسلوبًا قذرًا إال واستخدمته لقهر وإخضاع الشعب اليمني.. ومع هذا لم يستطع أمام إيمانه 
وصبره وصموده وعجز المعتدين عليه بكل ما يملكون من القوة والمكر والخبث والحقد 
النيل من إرادته في مواجهة العدوان ورغبته في السالم.. يرفع البندقية بيد دفاعًا عن 
وجوده وسيادته ووحدته واستقالله، ويرفع باليد األخرى غصن الزيتون، ملبيًا كل دعوات 
السالم والحوار والتشاور والتفاوض لوقف العدوان الباغي والغاشم ورفع الحصار الجائر 
والظالم عليه منذ األيام واألشهر األولى وحتى بعد مضي ما يقارب العامين على عدوان آل 
سعود الذي قتل وأباد وجرح عشرات اآلالف من أبناء الشعب اليمني األبرياء معظمهم من 

النساء واألطفال، مدمرًا كل شيء على أرض وطنهم.
ومثلما أفشل هذا العدوان الباغي -في المرات السابقة- كل محاوالت جهود السالم في 
جنيف والكويت وعمان، يواصل هو ومرتزقته إفشال خطة ولد الشيخ وخارطة الطريق 
عة برعاية وزير الخارجية األمريكي جون كيري والقوى الوطنية اليمنية المتصدية 

َّ
الموق

للعدوان السعودي في مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة والتي تتضمن وقف العدوان 
الجوي والبري والبحري بدءًا من ١٧ نوفمبر الجاري، على أن يتم تشكيل حكومة وحدة 
وطنية قبل انتهاء العام ٢٠١٦م، وقد تم التوقيع على االتفاقية بعد اطالع طرفي العدوان 
السعودي واإلماراتي على بنودها وموافقتهما عليها، موعزين الى الفار هادي وحكومة 
الفنادق برفضها وتصعيد العمليات العسكرية على كافة الجبهات بصورة غير مسبوقة 
بهدف وأدها قبل أن تولد، ويتحول وقف إطالق النار الى هدنة «٤٨ ساعة» في انقالب على 
االتفاق، فلم يكن من ناطق العدوان العسيري إال إعالن إنهائها قبل أن تبدأ بإدعاء اختراقها 
من ِقَبل قوى الجيش اليمني واللجان الشعبية ومتطوعي القبائل، مصحوبًا كل هذا بتصعيد 
وسائل إعالم العدوان الحمالت التضليلية التي تهدف الى تمرير عملية إفشال جهود السالم 
الدولية األمريكية العمانية، غير مدركة أن فبركاتها وكذبها ودجلها بات مكشوفًا ومفضوحًا 
لها من القائمين عليها ليظهر ذلك بوضوح  لتضيق مساحة ليس فقط تصديقها بل وتقبُّ
في وجه مقدمي نشرات األخبار والبرامج السياسية في الفضائيات التابعة للنظام السعودي 
والمستضافين فيها من مرتزقة الريال السعودي.. يقابل هذا اتساع مساحة الرافضين 
الستمرار الحرب العدوانية القذرة على الشعب اليمني الداعين الى السالم والحل السياسي 
عبر التفاوض والحوار بين القوى الوطنية اليمنية المواجهة للعدوان والمعتدي السعودي 
الذي مازال يراهن على خيار الحرب الذي أفشله وأسقطه صمود اليمانيين المنتصرين 
للسالم، وتتجاوزه على نحٍو متسارع متغيرات األحداث في اليمن والمنطقة والعالم.. وال 

خيار أمام مملكة آل سعود إال السالم التام أو الموت الزؤام.

ؤام
ُّ
السالم التام أو الموت الز

المؤتمر والتحالف يؤكدون التعامل بإيجابية مع اتفاق مسقط
 نقّدر عاليًا الجهود الكبيرة لسلطنة عمان إلنهاء الحرب وتقديم العون إلخوانهم اليمنيين نحرص على سالم شامل وعادل وبما يحفظ وحدة وسيادة واستقالل اليمن

في اجتماع استثنائي برئاسة الزعيم

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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٤٦ عامًا من التحوالت التنموية الشاملة:

أيقونة سالمُعمان.. 

إنهم ال يريدون 
السالم

«دونالد ترامب» واليمن

مأساة ٣ماليين 
نازح تتفاقم

نتمسك بالسالم الذي ال يمس الثوابت الوطنية وال ينتقص من تضحيات وصمود شعبنا اليمني العظيم

نثّمن جهودوزير الخارجية األمريكية ومبادرته مشروع يؤسس التفاق مكتمل الشروط
األمين العام يطلع قيادة المؤتمر والتحالف على محتوى االتصال الذي أجراه معه وزير الخارجية الُعماني

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  
الـــعـــام واحـــــزاب الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الديمقراطي اجتماعًا استثنائيًا برئاسة الزعيم 
/علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- االربعاء، حيث 
وقفت امام المستجدات على الساحة الوطنية 
وما يتعلق بالمشاورات التي جرت في سلطنة 
ُعمان من اجل وقف العدوان ورفع الحصار على 
شعبنا الذي تجاوز أمده اكثر من ٦٠٠ يوم، 
واستمع االجتماع من قيادة المؤتمر على آخر 
التطورات في هذا الشأن بما في ذلك محتوى 
االتصال الهاتفي الذي اجراه معالي يوسف بن 
علوي وزيــر الخارجية العماني مع االخ عارف 
الــزوكــا األمــيــن الــعــام للمؤتمر الشعبي صباح 

االربعاء حول ما تم االتفاق عليه في مسقط..
تفاصيل ص٢

يقف اتفاق مسقط لوقف إلطالق النار في اليمن أمام مفترق طرق، ويضع السالم في 
المنطقة والعالم أمام مخاطر حقيقية اذا لم يتم تجاوز أعداء السالم وتجار الحروب 
والمتشبثين بالسلطة.. وبحسب مراقبين سياسيين فإن االتفاق في مأزق خطير.. 
األمر الذي يفرض على المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس األمن التحرك سريعًا 
وعدم السماح بنسف الجهود التي ُبذلت من أجل التوصل الى هذا االتفاق الذي أكد وزير 

خارجية أمريكا أنه حظي بموافقة الطرف اليمني والسعودية واالمارات كخطوة إليجاد 
حل شامل وعادل لألزمة اليمنية. وعلمت «الميثاق» من مصادر سياسية مطلعة أن 

بذل لتجاوز محاوالت افشال االتفاق على مختلف المستويات.
ُ
هناك جهودًا ت

«الميثاق» عن قلقهم الشديد من تداعيات  إلى ذلك أعرب مراقبون سياسيون لـ
افشال اتفاق مسقط والذي يأتي بعد أن رفض هادي ومن يقف خلفه رفضًا قاطعًا 

خارطة الطريق األممية التي رحب بها الطرف اليمني الممثل بالمؤتمر الشعبي العام 
ها كأرضية قابلة للنقاش باتجاه ايجاد حل شامل لألزمة اليمنية، السيما  وأنصار الله، وعدَّ
وأن األوضاع في اليمن والمنطقة لم تعد تحتمل استمرار األعمال العسكرية، خالفًا عن 

األوضاع االنسانية الكارثية في اليمن الناجمة عن العدوان والحصار.
البقية ص٣

الشعب اليمني يتطلع لقرار أممي ملزم بوقف العدوان على اليمن

- وقف الحرب في اليمن يبدأ 
في ١٧ نوفمبر

- تشكيل حكومة وحدة وطنية 
بحلول نهاية العام الجاري

- العمل على تنفيذ ما 
جاء في الخارطة األممية

االلتزام ببنود ١٠ أبريل الخاصة بوقف 
األعمال القتالية يشترط من الطرف 

اآلخر تنفيذ التزاماته

أن تباشر الحكومة المزمع 
تشكيلها عملها في العاصمة 

صنعاء قبل نهاية ٢٠١٦م

أهم مضامين اتفاق مسقط:
إفشال تحالف العدوان اتفاق مسقط يوجب على المجتمع الدولي التحرك لردع معرقلي السالم في اليمن

 ال جدوى من اتفاقات قادمة إذا لم تلتزم السعودية باتفاق تم التوصل إليه برعاية أمريكية رفض خارطة الطريق األممية واتفاق مسقط يجعل فرص السالم بعيدة

مراقبون سياسيون لـ «الميثاق»:

عوا على االتفاق كخطوة للشروع بحوار يمني-سعودي
َّ

المؤتمر وأنصار الله وق
 ناطق الجيش يعلن االلتزام باتفاق وقف إطالق النار المجلس السياسي يرّحب بالجهود الدولية لوقف إطالق النار ويقف على التصعيد العسكري للعدوان

المبعوث األممي يدعو المجتمع الدولي للضغط على األطراف اليمنية لتنفيذ االتفاق

ألمانيا تطالب بوقف الحرب في اليمن
شددت وزارة الخارجية   

األلــمــانــيــة عــلــى ضـــرورة 
توقف األعمال القتالية في اليمن 
وتــمــكــيــن إيـــصـــال الــمــســاعــدات 
ــشــعــب  ـــة وإمـــــــــداد ال ـــي ـــســـان اإلن
ــمــواد الــغــذائــيــة  ــال الـــذي يــعــانــي ب
ــصــورة ملحة..  الــتــي يحتاجها ب
وصــرح وزيــر الخارجية األلمانية 
شتاينماير- أمــس األحـــد- بشأن 
األوضـــــاع فـــي الــيــمــن «أنــــه رغــم 
اإلعـــــالن عـــن هــدنــة لــمــدة ٤٨ 
ساعة لم تصمت األسلحة إال في 
بعض مناطق اليمن». وأشــار الى 
أن تراجع تكرار إطالق النار ليوم 

األحد يبعث ببعض األمل.

وقال شتاينماير: «يجب أال يترك 
أي جانب تلك الفرصة الصغيرة التي 
تحققت بفضل جهود الوساطة 
األخيرة التي قام بها جون كيري 
دون االستفادة منها لصالح اليمن 

وشعبه الذي يعيش في معاناة».
وطالب جميع األطراف باحترام 
الهدنة، وقال: «فقط عندما تتوقف 
أعمال القتال سيصبح من الممكن 
مجددًا تحقيق تقدم في العملية 
السياسية»، وأضاف: «يجب  على 
الجميع العمل على عودة األطراف 
ــمــفــاوضــات إلجـــراء  ــة ال ـــى طــاول ال
محادثات عن حل سلمي بوساطة 

المبعوث األممي الى اليمن».

ها طيران العدوان خالل الهدنة المزعومة
ّ
«الميثاق» ترصد ١٨٧ غارة شن

الشعب اليمني يقدر مواقفكم الرافضة 
للعدوان وحرصكم على تحقيق السالم

الزعيم صالح في تهنئته للسلطان قابوس بالعيد الوطني الـ٤٦:

فيما الخارجية تنفي االعتذار لهادي

السفارة األمريكية تعاود 
نشاطها بالعاصمة صنعاء

عادت السفارة األمريكية في العاصمة   
صنعاء- السبت- الى مزاولة عملها بطاقم 
محلي وعدد محدود من الموظفين األمريكيين.. 
وكانت السفارة األمريكية في صنعاء دعت عددًا 
من الصحفيين للحضور الى مقر السفارة لترتيب 
مؤتمر صحفي للسفير األمريكي ماثيو تيلور 
والمقيم في الرياض عبر شاشــــة بهدف توضيح 
االتفاق المبرم في مسقط، غير أن السفارة عادت 

واعتذرت. 
البقية ص٣

 الزوكا يجدد المطالبة بتحقيق دولي في جريمة قصف القاعة الكبرى
في أربعينية أم الجرائم..

شارك األستاذ عارف عوض الزوكا- األمين  
العام للمؤتمر الشعبي العام- في فعالية 
تأبينية أقيمت السبت بمناسبة مرور أربعين يومًا على 
مجزرة القاعة الكبرى التي ارتكبها طيران العدوان 
السعودي وحلفائه بقصف قاعة عــزاء آل الرويشان 

والتي راح ضحيتها أكثر من ٧٠٠ شهيد وجريح.
وقــد اقيمت الفعالية بحضور عضوي المجلس 
السياسي جابر عبدالله غالب وسلطان السامعي وعدد 

من أعضاء مجلسي النواب والشورى وأعضاء اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام والشخصيات االجتماعية 
وأسر الشهداء والجرحى. وفي الفعالية جدد األمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام المطالبة بتشكيل لجنة 
دولية للتحقيق في هذه الجريمة، داعيًا في الوقت 
نفسه األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي إلى إصدار 

قرار ملزم بوقف العدوان ورفع الحصار.
تفاصيل ص٩

المؤتمر يدين المجزرة التي ارتكبها مرتزقة العدوان في سوق سوفيتيل

صلب
ُ

سلخ ت
ُ

سحل ت
ُ

تعز.. ت

د مرتزقة العدوان السعودي بمحافظة تعز خسائر فادحة في    تكبَّ
األرواح والعتاد بمختلف الجبهات وخصوصًا في مدينة تعز التي دفع 
تحالف العدوان بتعزيزات عسكرية كبيرة وبميليشيات من حزب االصالح 
والجماعات السلفية المتطرفة وتنظيمي القاعدة وداعش والموالين للفار هادي 
في محاولة لالستيالء الكامل على مدينة تعز اثناء تنفيذ وقف إطالق النار وفقًا 

التفاق مسقط والذي لم يلتزم به تحالف العدوان ومرتزقته، حيث قام المرتزقة 
بتنفيذ أكبر زحوفات على األحياء الشرقية مدينة تعز (ثعبات وحسنات وصالة 
والجحملية والعسكري والكمب وكالبة) بهدف السيطرة على القصر الجمهوري 

وملحقاته ومعسكر األمن المركزي والتباب المطلة على الخط الرئيسي..
تفاصيل ص٢

«الميثاق»: وكيل الصحة لـ

تحالف العدوان يرفض السماح بدخول 
األدوية والمواد اإلغاثية لليمن

أكــد الدكتور ناصر العرجلي- وكيل وزارة الصحة لقطاع   
الطب العالجي- أن تحالف العدوان يواصل منع دخول األدوية 
واألغذية والمساعدات اإلغاثية الى اليمن منذ إعالن بداية وقف إطالق 

النار تنفيذًا التفاق مسقط..
«الميثاق»: إن تحالف العدوان  وقال الدكتور العرجلي في تصريح لـ
مايزال يفرض حصارًا جائرًا على الشعب اليمني ويمارس عقابًا جماعيًا 

على ماليين اليمنيين بدون حق.
موضحًا أن األوضاع اإلنسانية الكارثية توجب على المجتمع الدولي 
وفي المقدمة األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والمنظمات 
اإلنسانية التحرك لتقديم مواد اإلغاثة للشعب اليمني مع بداية 
إعالن وقف إطالق النار، لكن لألسف نقولها بصراحة إن اليمن لم 
 حتى حبة عالج أو مواد إغاثية إلنقاذ اليمنيين الذين يواجهون 

َّ
تتلق

المجاعة.
مؤكدًا أن الوزارة سلمت قوائم باالحتياجات من األدوية والمستلزمات 
الطبية، ومع ذلك مايزال تحالف العدوان يمنع دخول األدوية واألغذية.. 
الى ذلك ناشد وكيل وزارة الصحة المنظمات الدولية اإلنسانية ووسائل 
اإلعالم بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني الذي يتعرض العتداء 
همجي وحصار جوي وبــري وبحري، والعمل على كسر هذا الحصار 

الظالم.
الفتًا الى أن معظم المستشفيات التي لم تتعرض لقصف العدوان 
أصبحت مهددة باإلغالق لعدم توافر األدوية والمستلزمات الطبية.. كما 
أن المختبرات المركزية ستتوقف عن العمل نهائيًا بعد نفاد المحاليل 

والمستلزمات الخاصة بالمختبرات.

محاولة اغتيال الرئيس السيسي في السعودية
أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بياًنا عن تفاصيل  

محاولتين الغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موضحًا من 
خالل التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية الستهدافه 

أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة. 
وأحــال النائب العام المصري «٢٩٢» متشددًا للقضاء العسكري أثبتت 

التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي. 
وقال مصدر: إن المتهمين وهم مصريون نفذوا «١٩» عملية حاول بعضهم 

خالل إحداها اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي أثناء أدائه العمرة، 
كما حاول آخرون اغتياله في مصر.  واعترف المتهم حمد بيومي قائد الخلية 
بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبدالحافظ 
أحمد عبدالحافظ.  وكلفت الخلية المتهم باسم حسين محمد حسين برصد 

"السيسي"، من برج الساعة. 
وأكد النائب العام، أن واقعة محاولة اغتيال السيسي الثانية، كانت عن طريق 
خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها ٦ ضباط 

وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي.
وأشار النائب العام الى أن التحقيقات أكدت اعتراف طبيب األسنان علي 
دعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي 

ُ
إبراهيم حسن، وأن هناك سيدة ت

ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات. 
وقال النائب العام المصري- وفقًا لموقع «إرم نيوز»: إن أحد المتهمين اعترف 
بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات، في الوقت 

الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهداف السيسي. 

بعث رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله  
صالح، برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بمناسبة 
احتفال الشعب الُعماني الشقيق بالعيد الوطني السادس واألربعين، أعرب فيها لجاللته عما 
تشعر به قيادات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، من فخر واعتزاز بالمستوى 
الرائع والمتطّور الذي بلغته سلطنة ُعمان الشقيقة في ظل قيادة جاللته الرشيدة لمسيرة 
العطاء المجّسدة للقيم الحضارية الضاربة جذورها في تاريخ الشعب الُعماني الشقيق، 
والمواكبة لتطورات العصر في ميادين الِعلم والثقافة والسياسة واالقتصاد والبناء والتشييد، 

والتي ستظل شواهد ومعالم بارزة لعظمة ما أنجزه جاللته للشعب الُعماني الشقيق.
ر فيها عن عظيم امتنان وتقدير الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه  كما عبَّ
وأنصاره لجهود جاللة السلطان قابوس التي يبذلها من أجل تحقيق السالم في اليمن، ولما 
قدمه من جهود ومساعدات أخوية كبيرة إلخوانه اليمنيين ورعايته الكريمة للمشاورات 
التي من شأنها تحقيق السالم الشامل والكامل والعادل في وطنه الثاني اليمن، وإيقاف 
العدوان اآلثم على بالدنا.. ورفع الحصار الجائر على سبعة وعشرين مليون يمني، واستئناف 

المشاورات التي من شأنها الوصول إلى تسوية سياسية كاملة إلنهاء األزمة وإحالل السالم.
تفاصيل صـ ٧

«الميثاق»: قيادات حزبية لـ

القبول باتفاق مسقط ال يعني عدم الرد على تصعيد العدوان


