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الالءات المؤتمرية الثالث
ات ثالث يرفعها المؤتمر الشعبي العام في    ال للعدوان.. ال لالنفصال.. ال لإلرهاب.. الء

وجه العدو السعودي الوهابي الوحشي وكل من يريدون تدمير اليمن وإبادة أبنائه 
وتقسيمه بضرب وحدته أرضًا وإنسانًا وتمزيق نسيجه االجتماعي الى كيانات مناطقية وطائفية 
ومذهبية متناحرة بصراعات وحروب عبثية تتحكم فيها التنظيمات االرهابية على اختالف 
مسمياتها - القاعدة وداعش وطالبان «االخوان»- كل هؤالء يمثلون األداة األساسية الذين بهم 
يمارس العدوان غله وحقده الدفين وتتضح صوره البشعة في أعمال القتل والذبح والسحل 
والسلخ واالغتياالت والتي لم تقتصر على الرافضين للعدوان بل امتدت لشركائهم من عناصر 
االرتزاق وصوًال الى تصفيات بعضهم بعضًا، غير مكترثين أنهم الورقة الرابحة لتأجيج نار 

الفتنة والصراعات العبثية الدموية لخلق فوضى ال تنتهي.
وبالطبع تقف معهم عصابات العمالة واالرتزاق على اختالف مشاريعها الصغيرة والحقيرة 
والتي يستخدمونها لتغرير البسطاء من أبناء اليمن وجعلهم وقودًا الستمرار شالل الدم 
اليمني مقابل استمرار تدفق أموال مملكة االرهاب على قيادة الخيانة وتجار الحروب وفي 
مقدمتهم الخائن هادي والذين أثبتوا أنهم األكثر انحطاطًا وإجرامًا بالنسبة ألمثالهم في 

تاريخ األمم والشعوب.
وهكذا فإن ال للعدوان.. ال لالنفصال.. ال لإلرهاب، هو ليس مجرد شعار مرحلي ُيرفع بل 
هو نهج مؤتمري ثابت يعبر عن إرادة الشعب اليمني المجسدة لروحه الوطنية ووعيه 
الحضاري اإلنساني.. وهذا هو سياق رفضه للعدوان السعودي وصموده في وجه بربريته 
ووحشيته وتصديه له طوال ما يقارب العامين وبإمكاناته المحدودة التي ال يمكن مقارنتها 
بما يمتلكه معتٍد حاقد وغاشم ومعه تحالف دولي وإقليمي معزز بصمت وتواطؤ عالمي 
غير مسبوق.. ومع ذلك واجهه شعبنا العظيم بإيمانه بقوة الحق والعدل، ملحقًا به الهزائم، 
مفشًال مخططاته، مسقطًا رهانات مشاريعه المستهدفة لليمن واليمانيين في وجودهم 

وحاضرهم ومستقبلهم.
إن الصيغة المكملة للشعار الموقف والنهج الوطني المبدئي للمؤتمر الشعبي العام هي نعم 
للسالم.. نعم للوحدة والديمقراطية والتعددية.. نعم لالعتدال والتسامح والحوار على صعيد 
حل الخالفات الداخلية والتي مهما تعقدت مشاكلها وقضاياها فإن الحوار وحده القادر على 

حلها وقد ثبت ذلك في مختلف المراحل والمنعطفات الصعبة من تاريخ اليمن المعاصر..
ونفس الشيء ينطبق على حل الخالفات الخارجية الناجمة عن أسباب حقيقية أو الناتجة 
عن سوء فهم أو التباس مصدره بعض المخاوف لدى بعض دول الجوار أو أية دولة شقيقة أو 
صديقة فيكون عبر التفاوض الجاد والمسؤول الهادف الى إيجاد حلول سياسية سلمية ترسخ 

األمن واالستقرار في المنطقة وتعزز السالم في العالم.
وهذه المعاني والمضامين التي يجسدها المؤتمر الشعبي العام في الشعار الموقف «ال 

للعدوان.. ال لالنفصال.. ال لالرهاب»..

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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مبادرة يمنية إلحياء مجلس التعاون العربي
يضم الدول التي استهدفها الربيع العبري واإلرهاب

كشفت مصادر سياسية رفيعة عن مشاورات تجري حاليًا على أعلى المستويات  
بين قوى سياسية يمنية فاعلة وعربية إلعادة إحياء مجلس التعاون العربي الذي 
أسس بين اليمن والعراق ومصر واألردن في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس 
صدام حسين والملك حسين بن طالل والرئيس علي عبدالله صالح والرئيس حسني مبارك، 
استجابة لدعوة ومبادرة من القوى القومية العربية األصيلة من وطن أصل العرب ومنبعها 

اليمن، بهدف انقاذ األمة من االنهيار والسقوط بإعادة إحياء التضامن العربي الذي يتعرض 
ألخطر مؤامرة.. وأكدت المصادر لصحيفة «الميثاق» أن المشاورات تتواصل إلحياء هذا 
المجلس وفق رؤى جديدة تعبر عن منظومة قومية عربية قادرة على مواجهة التحديات 
واالخطار المحدقة باألمة وفي المقدمة مواجهة االرهاب والتدخالت الخارجية والتي باتت 

تشكل تهديدًا وجوديًا على الصعيد القطري والقومي.

وقالت: إن مبادرة إحياء هذا التكتل العربي الذي نتطلع أن يضم مصر واليمن والعراق 
وسوريا ولبنان وليبيا والجزائر وتونس، تفرضه ضرورات ملحة النقاذ ما يمكن انقاذه من 
أمتنا التي أصبحت مهددة باالنقراض.. مشيرة الى أن الدعوة أو المبادرة اليمنية اشترطت 
عدم مشاركة أية دولة من الدول االعضاء في المجلس في أي تحالف أو تكتل ضد أي دولة 
عربية أخرى.وأكدت المصادر أن هذه الدول اذا توحدت تحت تكتل كهذا يمكن أن تشكل 

اساسًا لمشروع نهضوي عربي كونها األكثر إدراكًا ألهمية قيام نظام عربي واحد انطالقًا 
من أن اليمن تتعرض لعدوان وحشي من النظام السعودي وتحالفه البغيض الذي أباد البشر 
والشجر والحجر ودمر كل شيء فيها، وقبلها تعرضت لذلك العراق وسوريا وليبيا، أما مصر 

ولبنان والجزائر وتونس فاألخطار محدقة بها من كل االتجاهات.. 
تفاصيل ص٣

شعار المؤتمر  الشعبي العام

ال للعدوان.. ال لالنفصال.. ال لإلرهاب

«حسن زيد» كارثة 
الشباب والرياضة !!

ما وراء الدكتوراة لحازب!! السياحة والثقافة.. دّوروا لي عن وزير!!وزير «الهاشتاجات» والتشعيبة الغريبة!!

لتها   الى   مترس   وساحة   للقتل   والنهب   واللصوصية بعد   أن   حوَّ

أحزاب  « تكتل   العدوان » 
 تتباكى   على   مدينة   تعز ! 

البرلمان يعقد اجتماعًا له السبت القادم في العاصمة صنعاء

مصادر سياسية: الهدف من وراء اجتماع عدن تشكيل برلمان انفصالي
نواب الشعب يسّجلون موقفًا تاريخيًا ويسقطون مؤامرة «هادي» لشق البرلمان

ثمنت مصادر سياسية تثمينًا عاليًا المواقف الوطنية  
والوحدوية الشجاعة ألعضاء مجلس النواب الذين جسدوا 
خالل هذه الفترة الحرجة من تاريخ شعبنا مواقف تاريخية، بحفاظهم 
على وحــدة المؤسسة التشريعية ورفــض انجرارهم الــى مشاريع 
تتعارض مع الثوابت الوطنية المقدسة لشعبنا اليمني. وأكدت المصادر 
أن الخائن هادي يمارس سياسة انتقامية من الشعب والوطن وطالت 

تآمراته كل المؤسسات الدستورية، بل إنه سعى الى تمزيق الجيش 
واألمن كخطوة لتمزيق الوطن بدعوى األقلمة، واستهدف أيضًا البنك 
المركزي، وها هو اليوم يحاول استهداف أهم مؤسسة دستورية 
منتخبة من الشعب، انتقامًا وحقدًا قبيل مغادرته المشهد السياسي 
«الميثاق» أن محاوالت بذلها  اليمني الى األبد. وأكدت مصادر برلمانية لـ
الفار هادي طوال الفترة الماضية إلقناع عدد من اعضاء مجلس النواب 

ت بالفشل. وقالت المصادر: إن  بعقد اجتماع لهم في عدن، قد باء
هادي وبن دغر والشدادي حاولوا اقناع عدد من اعضاء مجلس النواب 
للمشاركة في اجتماع أعدوا لعقده في القاعدة العسكرية السعودية 
اته  االماراتية في عدن بهدف شق البرلمان والتشكيك في شعرية إجراء
الدستورية كخطوة لتأسيس برلمان شطري عبر مخطط تكريس 

الممارسات االنفصالية على الواقع.

في حفل تدشين أنشطة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء

األمين العام: المؤتمر سيظل في مقدمة المدافعين عن الوطن والتصدي للعدوان
نشدد على ضرورة االلتزام بالدستور والقانون في كل مؤسسات الدولة
ون بفلذات أكبادهم من أجل الوطن والشعب قيادات المؤتمر يضحُّ
أحّيي أعضاء البرلمان الذين تحدوا طائرات العدوان ومنحوا الثقة للمجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ
يجب تصحيح أوضاع التعليم والنأي به عن المماحكات الحزبية

دشــن االســتــاذ عــارف عــوض الــزوكــا األمين  
العام للمؤتمر وبحضور الشيخ يحيى الراعي 
االمين العام المساعد رئيس مجلس النواب وعدد من 
اعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة واللجنة الدائمة 
حفل تدشين األنشطة التنظيمية للعام ٢٠١٧م 

لفرع المؤتمر بجامعة صنعاء وفروع الكليات وتكريم 
القيادات الناشطة واإلبداعية للعام ٢٠١٦م.

وفي الحفل ألقى االمين العام للمؤتمر كلمة رحب في 
مستهلها بقيادات فرع المؤتمر بجامعة صنعاء وفروع 

الكليات ناقًال اليهم تحيات قيادة المؤتمر السياسية 

ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد االمين العام بمواقف قيادات واعضاء المؤتمر 
في جامعة صنعاء.. 

تفاصيل ص٢

مجلس األمن يطالب ألول مرة بدخول الصحفيين إلى المناطق المنكوبة في اليمن
دعـــا مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي جميع   

األطراف المعنية الى السماح بوصول 
سريع آمن للمساعدات اإلنسانية في اليمن 
ــذي ينذر  تــداركــًا النتشار ســوء التغذية ال

بتفشي مجاعة..
وقــال رئيس الــدورة الحالية لمجلس األمن 
ألوف سكوغ في تصريحات صحفية -الخميس- 
حسب وكالة (كونا): إن مجلس األمن عقد جلسة 
حول األزمة اليمنية طالب فيها كذلك بدخول 
الصحفيين مختلف المناطق المنكوبة في اليمن 

للوقوف على االوضاع فيها.

وأضــاف سكوغ: ان مجلس االمــن اعــرب عن 
قلقه العميق ازاء األثر الكارثي الذي خلفته ازمة 
اليمن على شعبه وخطورة استمرار تدهور 

الوضع االنساني في غياب اتفاق سالم.
وأوضــح ان المجلس ناشد اطــراف النزاع في 
اليمن تجديد التزامها بوقف الهجمات المسلحة 
ــاء الــى لجنة تعمل على  واالنــضــمــام بشكل بــنَّ

تنسيق وتهدئة الوضع.
ـــ١٥ دعمهم  وجــدد أعضاء مجلس االمــن ال
ــى اليمن  لمبعوث االمـــم المتحدة الــخــاص ال

اسماعيل ولد الشيخ احمد.

«الميثاق»: وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى لـ

قرار الفار هادي نقل البرلمان باطل 
هدفه عرقلة التسوية السياسية

«الميثاق»: األستاذ يحيى صالح لـ

المؤتمر التنظيم األجدر للحفاظ على الجمهورية والوحدة وقائد التحوالت الوطنية
على المعتدين أن يدركوا جيدًا أن دماء اليمنيين لن تذهب هدرًا

تحالف المؤتمر وأنصار الله فرضته المسئولية الوطنية أكد الدكتور علي أبو حليقة -وزير الدولة لشؤون   
مجلسي النواب والشورى ورئيس اللجنة الدستورية 
والقانونية في مجلس النواب- أن قرار الفار هادي الخاص بنقل 
مجلس النواب الى عدن قرار باطل على اإلطالق وهو تصرف 
منعدم دستوريًا وقانونيًا.  وقال الوزير أبو حليقة في تصريح 
أدلى به لصحيفة «الميثاق»: إن أحكام دستور الجمهورية 
اليمنية والئحة مجلس النواب تخالف ذلك التصرف تمامًا، وما 

أقدم عليه هادي يعتبر خرقًا للدستور والقوانين النافذة..
تفاصيل ص٣

أكــد األســتــاذ يحيى محمد  
عبدالله صالح -عضو اللجنة 
العامة- أن انضمامه للمؤتمر جاء بعد 
تفكير عميق وبعد تطهير المؤتمر 
من العناصر المدسوسة والرجعية 
والعميلة واالنتهازية 
ــــــــن أصــــبــــح  ــــــــذي وال

معظمهم في الرياض وكذا لقناعته 
بــأن المؤتمر هــو الــحــزب الــقــادر على 

الحفاظ على الثوابت الوطنية..
 وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــثـــورة والــنــهــج 
الجمهوري والوحدة اليمنية وقيادة 

التحوالت الديمقراطية.
تفاصيل ص٤

المارينز يهاجم بـ٣ طائرات آباتشي قرية «يكال» في قيفة البيضاء
 بينهم قيادات في القاعدة وأطفال ونساء

ً
 سقوط أكثر من ٥٧ قتيال

هاجمت ثالث طائرات أباتشي أمريكية -تقل عددًا من    
قوات المارينز إضافة الى طائرة بدون طيار فجر أمس 
األحد- قرية يكال في قيفة محافظة البيضاء، حيث استخدمت مختلف 
األسلحة لتنفيذ عملية عسكرية تعد األولى من نوعها يتعرض لها 
يمنيون بهذه الطريقة والتي تشبه نفس العملية التي استهدفت 

تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن الدن.
هذا ودانت حكومة االنقاذ الوطني الجريمة الكبرى التي ارتكبتها 
قوات المارينز األمريكية. وأكد مصدر في الحكومة أن هذا الفعل 
يعد صورة من صور إرهاب الدولة الذي تمارسه أمريكا تحت ذريعة 
مكافحة اإلرهاب. وحمل المصدر المدعو هادي وما تسمى حكومته 
مسئولية استمرار انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية ، وإعطاء الضوء 
األخضر للعدوان االعرابي وللواليات المتحدة االمريكية في اإلمعان 

في ارتكاب المجازر اليومية بحق ابناء الشعب اليمني .
وجدد المصدر التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بتعهداتها 
في مكافحة االرهاب باعتبارها من الدول التي عانت من هذه اآلفة 
في الماضي وفي هذه اللحظة التي تشهد استمرارًا في استقدام 
االرهابيين من عدد من دول المنطقة وتقديم الدعم الالزم لهم 

لقتل ابناء الشعب اليمني. مصادر متعددة أفادت أن قوات المارينز 
األمريكية هاجمت منزل الشيخ عبدالرؤوف الذهب الذي ُيتهم بأنه 
من قيادات تنظيم القاعدة، واشتبكوا مع حراسة المنزل ألكثر من 
ربع ساعة، وبعد أن شعر المهاجمون بالخطر عقب تداعي سكان 
القرية صعد عناصر المارينز الى الطائرات التي ما أن حلقت في الجو 
حتى قامت بإطالق عدة صواريخ على منزل الذهب ودمرته بالكامل.
 وأوضحت المصادر أن عدد القتلى والجرحى تجاوز أكثر من ٥٧ 
شخصًا بينهم عبدالرؤوف الذهب والشيخ سيف النمس من الجوف، 
إضافة الى مقتل أكثر من ١٦ طفًال وامرأة في هذه العملية، وماتزال 

الضحايا تحت األنقاض.
الجدير بالذكر أن قيادات القاعدة الذين تم استهدافهم في قيفة 
كانوا قد عادوا من مأرب، حيث يشاركون في القتال الى جانب قوات 
تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، وكانوا يستعدون لفتح جبهة 
مواجهة جديدة في قيفة لدعم تحالف العدوان وتم تزويدهم بثالث 

كتائب ومختلف األسلحة.
من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقًال عن وزارة الدفاع األمريكية 

تل في العملية وأصيب ثالثة آخرين.
ُ
أن جنديًا أمريكيًا ق

مجلس األمن يخذل الشعب اليمني مجددًا

 مراقبون: التحرك الدولي لحل األزمة محاولة إلنقاذ السعودية 
ودول خليجية من ثورات داخلية بعد فشلها في اليمن

صمود الشعب اليمني أسقط المرجعيات الكاثيولوكية للعدوان ومرتزقته
ولد الشيخ يبلغ مجلس األمن بأن «هادي» يجهض الحل السلمي لألزمة
م لألطراف األسبوع القادم

ّ
برنامج أممي مزّمن لوقف إطالق النار سُيسل

خيب مجلس األمن الدولي مجددًا آمال  
الشعب اليمني والذي يواصل تخليه عن 
تحمل مسئولياته اإلنسانية واألخالقية تجاه شعب 
يتعرض لحرب إبادة وحصار جائر من قبل تحالف 
العدوان الذي تقوده السعودية في انتهاك صارخ 
لميثاق األمم المتحدة والعهود الدولية، حيث لم 
يتخذ مجلس األمن أي قرار رغم ما عرضه وكيل 
األمم المتحدة للشئون اإلنسانية من مآٍس وباألرقام 
يواجهها الشعب اليمني جــراء استمرار العدوان 
والحصار، اضافة الى ما تضمنته إحاطة المبعوث 
الدولي من تأكيدات على كارثية استمرار العدوان 

والحصار على اليمن، اضافة الى مطالبة مندوب 
األوروجــــواي بالتحقيق الــدولــي فــي الجرائم التي 
يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق 
الشعب اليمني.. بيد أن مجلس األمن رفع الجلسة ولم 
تصدر عنه أية قرارات أو توصيات، في تأكيد على 
ان المجلس يعطي اشارة خضراء لتحالف العدوان 
الستمرار إبادة الشعب اليمني، وهذا ما انعكس في 
التصعيد العسكري الهيستيري للعدوان جوًا وبرًا 
وبحرًا ونسف وتدمير المنازل والمنشآت المدنية 

وارتكاب جرائم حرب يوميًا.. 
تفاصيل ص٤

السعودية تحتجز ٤ رافعات مقدمة من األمم المتحدة لميناء الحديدة
تواصل القوات السعودية واإلماراتية   

ــــع رافـــعـــات قــدمــتــهــا األمـــم  حــجــز أرب
المتحدة ممثلة بالبرنامج الغذائي إلعادة تشغيل 
ميناء الحديدة بهدف إيصال المساعدات للشعب 
اليمني بعد قصف السعودية الميناء وتدمير كل 

الرافعات في اغسطس الماضي.
 وأكد وزير الخارجية هشام شرف أن ما تقوم 
به دول العدوان من احتجاز للرافعات يقع تحت 

طائلة اإلضــرار بالشعب اليمني وتعمد اإلضــرار 
بسمعة المنظمات الدولية.

ودعا هشام شرف المبعوث الدولي الى التدخل 
السريع والفوري لإلفراج عن الرافعات كون األمر 
ر لتشغيل الميناء والتخفيف 

َّ
إنسانيًا بحتًا وتسخ

من الكارثة اإلنسانية.. وطالب اإلدارة األمريكية 
باتخاذ موقف واضح إزاء العدوان الذي ال يخدم 

الدول المحبة للسالم وال المنظمات اإلنسانية.

خبراء باألمم المتحدة: العدوان ارتكب جريمة حرب في ٨ غارات من بين ١٠ تم التحقق منها
رفع مراقبو العقوبات التابعون لألمم المتحدة تقريرًا لمجلس األمن الدولي ذكروا  

فيه أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية نفذ هجمات في اليمن "قد تصل 
إلى حد جرائم الحرب" محذرين الدول المشاركة في هذا التحالف ومن بينها الواليات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا من تجاهل التزامها باحترام القانون اإلنساني الدولي.
«رويترز» التي أطلعت السبت على التقرير السنوي الذي يعده خبراء يراقبون  ووفقًا لـ
العقوبات والصراع في اليمن والذي حقق في عشر ضربات جوية نفذها التحالف في الفترة من 
مارس وحتى أكتوبر وقتل فيها ٢٩٢ مدنيا على األقل من بينهم نحو ١٠٠ امرأة وطفل.
وقال الخبراء في التقرير المؤلف من ٦٣ صفحة ورفع لمجلس األمن الدولي الجمعة "لم 

تجد لجنة الخبراء أي دليل على أن الضربات الجوية أصابت أهدافا عسكرية مشروعة في 
ثماني غارات من الغارات العشر التي شملها التحقيق."

وأضاف التقرير "في كل التحقيقات العشر ترى اللجنة أن من شبه المؤكد أن التحالف لم 
يف بمعايير القانون اإلنساني الدولي فيما يخص تناسب قوة الهجوم واالحتياطات الواجب 

أخذها في االعتبار.. تعتبر اللجنة أن بعض الهجمات قد تصل إلى حد جرائم الحرب."
وتابع التقرير "اللجنة خلصت إلى أن االنتهاكات المرتبطة بتنفيذ الحملة الجوية واسعة 
ة أو سياسة أوسع لالستنزاف  النطاق بما يكفي لتعكس إما عملية استهداف تفتقر إلى الكفاء

المتعمد للبنية التحتية المدنية." 

خدعة المرتبات

بن دغر يصرف لـ٥٪ 
من موظفي التربية

تفاصيل ص٣

الحكومة تحّمل هادي مسئولية استمرار أمريكا ودول العدوان في انتهاك األراضي اليمنية


