
كلمة 

النصر األهم
اليمن وطن كل اليمنيين، والذود عن حياضه والدفاع عن سيادته  

ووحدته واستقالله في مواجهة التحالف السعودي العدواني مسئولية 
ينبغي أن نتحملها جميعًا، السيما بعد ما تبين بصورة واضحة وجلية أهداف 
شن بوحشية غير 

ُ
العدوان ومرامي مخططات حربه االجرامية القذرة التي ت

 كافة مكتسبات وانجازات 
ً
 البشر ومدمرة

ً
مسبوقة لما يقارب العامين، مبيدة

ستة عقود من نضال وكفاح شعبنا.. لم تتوقف مؤامرة النظام السعودي وتحالفه 
العدواني طوال تاريخه المعاصر وبعد قيام الثورة اليمنية المجيدة «٢٦ سبتمبر 
و١٤ أكتوبر» لتبلغ ذروتها في ٢٦ مارس ٢٠١٥م المستمر في مسار عدواني 
تصاعدي همجي عسكري وسياسي واقتصادي لم يسبق أن تعرضت له أية أمة 
على هذا النحو وفي وقت واحد.. لكن اليمانيين أثبتوا مجددًا صبرهم وصمودهم 

في هذه المواجهة غير المتكافئة.. حقًا إنه شعب عظيم.
نقول إن االنتصار على العدوان قاب قوسين، ولكن يبقى األهم المتمثل في 
م اليمنيين من خطايا واخطاء ماضيهم القريب والبعيد والوقوف على العوامل 

ُّ
تعل

واألسباب التاريخية واالجتماعية في أبعادها الثقافية والسياسية واالقتصادية 
المؤثرة في أزماتهم وصراعاتهم وحروبهم والتي سهلت نيل أعدائهم منهم 
وصوًال الى العدوان الذي بكل تأكيد تجاوز الهيمنة الى استهداف وجودهم 

البشري والجغرافي وبالتالي حاضر ومستقبل أجيال اليمن.
وهنا البد من إدراك واستيعاب أن نصرنا الحقيقي يكمن في التوقف عن 
استجرار الماضي، وتجاوز النعرات والنزعات المريضة المناطقية والطائفية 
والمذهبية والساللية، والعمل باتجاه النظر الى بعضنا البعض انطالقًا من رؤية 
مؤسسة على شراكة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات واالحتكام 
لدولة النظام والقانون والديمقراطية القوية القادرة والعادلة التي يصبح جميع 
اليمنيين بها مواطنين ينتمون لوطن اسمه اليمن.. جميع ابنائه يطمحون بروح 
ابة لصنع الغد المشرق المفعم باآلمال والتطلعات العراض وتحويلها الى واقع 

َّ
وث

بالجهد والعمل الصادق المنتج الجاد المؤسس على األمن واالستقرار والسالم، 
المبنية مداميكه على ثقافة المحبة والتسامح والوئام.

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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الشيطان
اإلعالم الرسمي إلى أين؟! ال يحكم في أمريكا

«الميثاق»: أكاديميون لـ

التسوية السياسية هل تتخطى العراقيل؟

 عن أي ملف عسكري أو اقتصادي أو سياسي أو أمني
ً
الزعيم: لم أعد مسئوال

يهمني اليوم أن نقف جميعًا وبصالبة صفًا واحدًا أمام صلف العدوان السعودي الغاشم

أكد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق  
رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن علي عبدالله صالح لم يعد 
مسئوًال عن أي ملف.. سواًء أكان عسكريًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو 
 في إطار ما يتحّمله المؤتمر الشعبي العام من دور وطني، 

ّ
أمنيًا، إال

ر عن إرادة  وهو الحزب العريق المجّسد للوسطية واالعتدال، والمعبِّ
وتطلعات اليمنيين ..

وقال الزعيم صالح في مقال له على صفحته الرسمية على موقع 
التواصل االجتماعي (فيس بوك): إن ما يهمني اليوم أن نقف جميعًا 
وبصالبة صفًا واحدًا متماسكًا أمام صلف العدوان السعودي الغاشم 
وجبروته وتعنته الذي يصر على قتل أبناء شعبي وتدمير وطني 

بدون أي وجه حق.
وأضــاف: إنني فخور أن أقف مع رفاقي قيادات وهيئات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار حزبنا الرائد (المؤتمر الشعبي العام)، ورفاقي األوفياء 
من العسكريين واألمنيين الذين تربطني بهم عالقات كفاحية وزمالة 
سالح، وكذلك رجال القبائل الشرفاء، وحكومة اإلنقاذ الوطني وكل 
الشرفاء من أبناء الشعب، أن نقف جميعًا في خندق التصّدي والمواجهة 
لذلك العدوان البربري الغاشم، مساندين للرجال الرجال أبناء القوات 
المسلحة واألمن واللجان الشعبية الذين يذودون عن سيادة الوطن 

واستقالله.
تفاصيل صـ٢

مسئوليتي تأتي في إطار ما يتحمله المؤتمر من دور وطني
 بطرق سلمية

ً
م السلطة طواعية

َّ
َمْن يرمون فشلهم على صالح يتناسون أنه سل

مت السلطة أمام العالم تجسيدًا لمبدأ التداول السلمي
َّ

سل

الوفد الوطني يلتقي اليوم المبعوث الدولي 
لبحث استئناف التسوية السياسية

تزامنًا مع وصول السيد اسماعيل   
ولد الشيخ أحمد المبعوث الدولي 
لليمن إلى العاصمة صنعاء -أمس- شنت 
السعودية أكــثــر مــن ١٠٠ غـــارة على 
العاصمة وعدد من المحافظات، أسفرت 
عن تضرر عشرات المنازل بما في ذلك 
 
ً
مستشفى ٤٨ في جنوب العاصمة، إضافة
إلى نزوح مئات األسر من مساكنهم في 
ــســواد واألحــيــاء القريبة من  منطقة ال

المستشفى.
«الميثاق»  الى ذلك أكد مصدر سياسي لـ
أن الوفد الوطني ممثًال بالمؤتمر الشعبي 
وأنصار الله برئاسة األستاذ عارف الزوكا 
-األمين العام للمؤتمر- واألستاذ محمد 
عبدالسالم -الناطق الرسمي ألنصار الله- 
سيلتقي الــيــوم المبعوث الــدولــي حيث 
سيتم بحث آخر المستجدات المتعلقة 
باستئناف التسوية السياسية وفقًا لخطة 
كيري وفي مقدمة ذلك إيقاف العدوان 
ورفــع الحصار، حيث يتوقع أن تستمر 
زيــارة المبعوث الــدولــي عــدة أيــام يتم 
خاللها بحث القضايا الشائكة التي تعيق 
عملية التسوية السياسية والتي تواجه 
مأزقًا حقيقيًا جــراء استمرار العدوان 
والحصار وإصرار السعودية ومرتزقتها 
على تحقيق تقدم ميداني في اليمن بعد 

هزيمتها في سوريا، اضافة الى استمرار 
ـــاض فـــي وضــع  ـــري ــــادي ومـــرتـــزقـــة ال ه
العراقيل امام الجهود الدولية والتنازالت 
التي يقدمها المؤتمر وأنصار الله إلنهاء 
األزمة وعودة السالم الى ربوع اليمن، عبر 
تشكيل حكومة شراكة وطنية ورحيل 

هادي عن المشهد السياسي اليمني..
ُيذكر أن زيارة المبعوث الدولي لليمن 
تأتي بعد جولة قام بها إلى العديد من 

عواصم تحالف العدوان..
هــذا وكــان وزيــر الخارجية المهندس 
هشام شرف قد أكد- أمس- أن المجلس 
السياسي وحكومة االنقاذ يدعمان كافة 
جهود السالم المشرف الذي يحقق لليمن 
الحفاظ على األمــن واالســتــقــرار وكافة 
حــقــوق الشعب اليمني وســيــادتــه على 
أرضه، وأكد في كلمة له خالل افتتاح دورة 
للمعهد الدبلوماسي- أمس- ان التوجه 
نحو السالم ال يعني االستسالم بل سيكون 
هناك توجه للوقوف بقوة ضد العدوان..

وقال: إن اليمنيين لن يقبلوا بأي شكل 
من أشكال الوصاية على اليمن، الفتًا إلى 
وجود استراتيجية للتعامل مع العدوان 
بكافة أشكاله بالمرونة الدبلوماسية التي 
تمّهد الستكمال مشاورات الحل السياسي 

السلمي..

ب مصلحة الوطن والشعب
ّ
الموقف السياسي للمؤتمر الشعبي وأنصار الله موّحد يغل

ده األجيال
ّ

المؤتمر: تحالفنا مع أنصار الله فرضته المسئولية الوطنية وستخل
نشيد ببطوالت الجيش واللجان في مواجهة تحالف العدوان
كلما طال أمد العدوان وغطرسته زاد تماسك وثبات القوى الوطنية

في اللقاء الموسع ألبناء القطاع الغربي لمحافظة صنعاء

الصماد: صمود شعبنا سوف يزلزل عروش المعتدين

أشاد مصدر مسئول بالدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام  
رها الرجال الرجال من أبناء القوات المسلحة 

ّ
بالبطوالت التي يسط

واللجان الشعبية في كل جبهات الشرف والتضحية في الجبال والسهول 
والوديان والسواحل وعلى الحدود في مواجهة تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية بترساناتهم العسكرية ومرتزقتهم بمن فيهم العناصر 
اإلرهابية لتنظيمي القاعدة وداعش، والتي يدافعون فيها عن كرامة وعزة 
ورفعة شعبنا اليمني وسيادة واستقالل وطننا والتصّدي للغزاة والمحتلين.

مؤكدًا أن تحالف المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، في مواجهة العدوان 
قد فرضته المسئولية الوطنية والدينية وأصبح موقفًا تاريخيًا بطوليًا 
ده األجيال في ذاكرتها، كونه قائمًا على مبدأ الحفاظ على الدولة 

ّ
ستخل

اليمنية واألرض والعرض والكرامة والتاريخ والقيم اليمنية األصيلة، وهي 
مبادئ وقيم ومفاهيم بعيدة عن أولئك المرتزقة الذين باعوا أنفسهم 

ووطنهم. وأضاف المصدر: أنه كلما طال أمد العدوان وغطرسته كلما 
زادت ُعرى التماسك والتالحم والثبات.. مجّددًا التأكيد أنه ال توجد أي 
خالفات بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، فالجميع يقفون صفًا 
واحدًا في مواجهة العدوان.. وأن بعض المتأثرين بمطابخ وغرف عمليات 
العدوان سواء أكانوا محسوبين على المؤتمر أو أنصار الله، والذين يحاولون 
إثارة قضايا جانبية بعيدًا عن مواجهة العدوان، سيصلون في نهاية 
المطاف إلى طريق مسدود وستكون بمثابة هزات ارتدادية يعود أثرها 

على تلك المطابخ والغرف.
وأوضح المصدر أن الموقف السياسي للمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، 
مطالب بإيقاف العدوان والحرب ورفع الحصار، واللجوء إلى الحوار والحلول 

ُ
ال

د وال لبس فيه، ألنه يستلهم تطلعات كل اليمنيين  السياسية موقف موحَّ
ب مصالح الشعب والوطن على أي مصالح ذاتية.

ّ
األحرار والشرفاء ويغل

ــن األســتــاذ صــالــح الصماد -رئيس   ثــمَّ
المجلس السياسي األعــلــى- في اللقاء 
الموسع لمديريات القطاع الغربي لمحافظة 
صنعاء، الدور الذي يقوم به رجال محافظة صنعاء 
في الحفاظ دومًا على النظام الجمهوري والوحدة 
والوضع الداخلي وما يمثلونه من عماد تاريخي 
للنظام الجمهوري وبــنــاء أركــانــه والحفاظ على 
صنعاء ومكانتها. وأشــار إلى أهــداف العدوان من 
وراء حمالته ونشر الدعايات واإلشاعات وتهيئة 
المجتمع لالستسالم .. مؤكدًا أن الصمود الشعبي 
والقبلي والتضحيات جعلت الوضع العام ووضع 

الجبهات متماسكًا وال يمكن أن يتزعزع مهما كانت إمكانات 
العدوان.

ر الصماد عن الثقة بأبناء مناطق اليمن جميعها وأبناء  وعبَّ
محافظة صنعاء خصوصًا وتضحياتهم المادية والمعنوية والبشرية، 
وال يمكن أن يفت في عضدهم إرجاف العدوان وبطشه وتهويله..

وقال: إن العدو واهم أنه وبعد سنتين قدم فيها الشعب اليمني 

خيرة رجاله ونسائه وأطفاله ودمــرت األعيان 
المدنية والممتلكات العامة والخاصة، أن يسمح 
رًا 

ّ
للعدو بتحقيق نصر أو يركع هذا الشعب .. مذك

أنه لو لم يكن أمام العدوان إال أسر الشهداء في 
صنعاء لكانوا كفيلين بزعزعة عروش المعتدين 
وقادرين على االنتقام من العدوان المتغطرس .

وشدد رئيس المجلس السياسي على أن الشعب 
اليمني سيظل رافع الرأس صامدًا ولن ينحني إال 

لله سبحانه وتعالى.
م  ولفت إلــى أن قــوة الــوحــدة الداخلية وتفهُّ
المكونات الداخلية ســـواء مكونات المؤتمر 
الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح أو بقيادة 
أنصار الله ممثلة بالسيد عبد الملك الحوثي وأنهم جميعًا رجال 
يدركون أهمية أن يقف الناس صفًا واحدًا واالبتعاد عن كل ما 
يخدم العدوان، وأن اليمن إلى خير برجاله الصامدين المضحين 
وما تقتضيه األيام القادمة من جهود استثنائية وصوًال إلى النصر 

المؤزر بإذن الله.

أكدت أنها سترد تحت أي ظرف

ر بوارج العدوان من استخدام 
ّ
القوة البحرية تحذ

الممر الدولي لقصف أهداف مدنية يمنية
وجهت القوة البحرية والدفاع الساحلي  

اليمنية تحذيرًا شديد اللهجة إلى السفن 
والزوارق والبوارج الحربية التابعة لتحالف العدوان 
السعودي االمــاراتــي من مغبة استخدام  الممر 
الدولي جنوبي البحر األحمر لقصف اهداف مدنية 

في المدن اليمنية.
وأوضحت القوات البحرية والدفاع الساحلي أن "بوارج 
العدوان تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف 
مدنية مما يشكل خطرًا كبيرًا على المالحة الدولية في 
البحر األحمر".. واكدت جهوزيتها للرد "على أي قصف 

من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف".
تفاصيل ص٣

علي محسن يلّوح باالنشقاق عن الفار هادي

يعاني أكثر من مليون و٢٠٠ ألف موظف للشهر الخامس   
من عدم صرف مرتباتهم، في الوقت الذي يستحوذ هادي 
وحكومة فنادق الرياض على ٢٠٠ مليار  تم طبعها مؤخرًا في روسيا 
إضافة الى مئات المليارات التي يتم تحصيلها كإيرادات من المنافذ 

أو بيع النفط والغاز..
«الميثاق» أن هادي وبن دغر قاما األيام  مصادر مطلعة أكدت لـ
الماضية بشراء عقارات في تركيا ومصر وجيبوتي ودول خليجية بينها 

فنادق وأسواق تجارية وعمارات سكنية بشكل الفت.

هذا فيما أوضح مصدر في فرع البنك المركزي في عدن أن خزينة 
بعت في روسيا ذهبت الى المعاشيق 

ُ
البنك فارغة وأن المبالغ التي ط
وليس الى فرع البنك المركزي.

«الميثاق»: إن الموظفين من أبناء المحافظات الجنوبية  وقال المصدر لـ
لم يستلموا مرتباتهم مثلهم مثل أبناء المحافظات الشمالية، وأن مزاعم 
الكشوفات التي يروج لها بن دغر وغيره هي أكذوبة مفضوحة، وإال لكانوا 

صرفوا ألبناء عدن ولحج والضالع على سبيل المثال.
تفاصيل ص١٧

هادي وبن دغر يشتريان عقارات في تركيا ومصر وجيبوتي
أكثر من مليون موظف بدون مرتبات للشهر الخامس ومصدر في بنك عدن: «الخزينة فارغة»

يتفاقم الصراع بين الفار هادي والجنرال علي محسن يومًا بعد   
يوم وازدادت حدته على المستوى الميداني والسياسي مع إعادة 
تفصيل خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الدولي لحل األزمة في اليمن 
د هادي القضاء على محسن وأتباعه من أي  قبل بضعة أشهر، حيث تعمَّ
تسوية سياسية مستقبلية، ويصر على ذلك بصورة مستميتة، زد على ذلك 
أن الفار هادي منع علي محسن وعددًا من القيادات السياسية والعسكرية 
من دخول عدن، كما اقتصرت قراراته غير الشرعية على عناصر من الزمرة 

في الجوانب السياسية والعسكرية دون العودة الى محسن..
«الميثاق» أن يصدر الفار هادي   هذا ولم تستبعد مصادر سياسية لـ
قرارات تستهدف اإلطاحة بالجنرال علي محسن أو بأبرز أتباعه خالل األيام 
القادمة في سياق المؤامرة التي ينفذها بهذا الشأن.. هذا وكان موقع اخبار 

الساعة االليكتروني نشر السبت خبرًا مفاده ان مصادر عسكرية وسياسية 
مقّربة من اللواء علي محسن، والمقدشي، وعبدالعزيز جباري، وسلطان 
اتهم التي يجرونها مع  العرادة، كشفت أنهم يؤكدون باستمرار في لقاء
أتباعهم، ومع بعض المسئولين التنفيذيين في محافظة مأرب وغيرهم 
من الذين يتوافدون إلى مأرب مندفعين، بهدف االنخراط في أعمال القتال 
التي يشرف عليها ويقودها الفريق علي محسن بمساعدة عدد من القياديين 
المدنيين والعسكريين، أنهم غير مستعدين لالستمرار في خوض القتال 
مع الفار عبدربه منصور هادي من أجل التشطير، وأنهم لن يشاركوا في 
االحتراب الداخلي، ألنهم من الشعب وإلى الشعب، في السّراء والضّراء وفي 

كل الظروف واألحوال.
تفاصيل ص٣

أبلغ الجنرال الجميع أنه لن يسمح باستنزاف القوة في القتال بالمحافظات الشمالية لتمرير مخطط الفار 
محسن يوّجه ميليشياته بالحذر وإسقاط مخطط هادي

«الميثاق» تبحث عن 
إنقاذ لحكومة «اإلنقاذ»

تفاصيل ص٧

السامعي:

هدف العدوان 
إذكاء الصراعات 

الطائفية

أبو حورية:

من يراهن على حكم 
اليمن بالقوة أو 
الوصاية سيفشل

باقزقوز:

لن نذهب ألي 
مفاوضات حتى 

ع الحصار
َ

ُيرف

يتعرض الشعب اليمني لحرب إبادة من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على   
اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م، بدون حق، حيث يستخدم المعتدون األسلحة المحرمة 
دوليًا بما في ذلك القنابل العنقودية، كما يفرضون حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على الشعب اليمني في 
انتهاك صارخ للقوانين الدولية.  ويواصل الطيران السعودي اإلماراتي ارتكاب المذابح بحق األطفال 
والنساء والشيوخ في المدارس والمساكن والمستشفيات والقرى والمدن والطرق، إضافة الى تدمير 
البنى التحتية بسبب الصمت الدولي المريب، وكذلك عدم تحّمل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي  
مسؤولياتهم تجاه شعب يتعرض لحرب إبادة فاشية في وقف العدوان على اليمن كدولة مستقلة 

وذات سيادة وعضو في األمم المتحدة، األمر الذي جعل السعودية تتمادى في ارتكاب المزيد من 
الجرائم بشكل يومي وسط تعتيم إعالمي وتواطؤ عربي ودولي مخجل.

ات المحلية الى ارتفاع ضحايا العدوان من المدنيين الى أكثر  وفي الوقت الذي تشير بعض اإلحصاء
 بمنسق الشؤون اإلنسانية 

ً
من ثمانين ألف شهيد وجريح.. نجد في ذات الوقت أن األمم المتحدة ممثلة

جيمي مكغولدريك يحذر قبل أيام من تدهور الوضع اإلنساني في اليمن مع ارتفاع ضحايا الحرب الى ما 
يقارب ٥٠ ألف قتيل وجريح، إضافة الى حاجة أكثر من ٢١ مليون شخص للتأمين الغذائي، بيد أن هذه 
المأساة تزداد يومًا بعد آخر في ظل التصعيد العسكري لتحالف العدوان ومرتزقته في مختلف الجبهات 

وكذلك القصف الهيستيري لطيران العدوان وبوارجه والذي يتواصل حتى في ظل زيارة المبعوث الدولي 
اسماعيل ولد الشيخ للعاصمة صنعاء، حيث وقد قصفت الطائرات جنوب العاصمة وتعرضت عشرات 
المنازل وكذلك مستشفى ٤٨ ألضرار، وسقوط شهداء وجرحى. هذا واستقبل الشارع اليمني زيارة 
المبعوث الدولي ببرود غير مسبوق، حيث وهناك شعور شبه عام بأن المبعوث الدولي لم يعد بمقدوره 
وقف جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية بحق الشعب اليمني، أو رفع الحصار، وأنه ليس أمام اليمنيين 
إال المزيد من الصمود لمواجهة العدوان واالرهاب، والدفاع عن بالدهم وشعبهم مهما كانت التضحيات.
تفاصيل ص٦

اء استمرار العدوان على اليمن ٥٠ ألف شهيد وجريح جرَّ

الرئيس ترامب يوّجه باجتثاث اإلرهاب.. ومشروع لحظر جماعة «االخوان»


