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الحرص الذي يبديه دومًا المؤتمر الشعبي العام بكافة قياداته وقواعده وأنصاره وحلفائه على وحدة الجبهة 
الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الوحشي الغاشم وتحالفه اإلجرامي البغيض، إنما ينطلق من وعي 
وإدراك عميق لخطورة المرحلة ودقتها وحساسيتها التي وضعت اليمن وطنًا وشعبًا أمام طريقين ال ثالث 
لهما.. فإما أن يتوحد جميع أبنائه ويهبوا للدفاع عن وجودهم -تاريخًا وحضارة، حاضرًا ومستقبًال - ليعيشوا 
أحرارًا أعزاء في وطن مستقل يمتلكون فيه قرارهم ويصنعون مصيرهم بإرادتهم دون تدخالت خارجية أو 
ْرك األهواء والنزعات والنعرات المريضة والمصالح األنانية الضيقة تتغلب عليهم وهو 

َ
وصاية من أحد، وإما ت

ما أراده النظام السعودي وعمل عليه منذ أمد بعيد ويريد عبر أدواته -من العمالء والمرتزقة والتنظيمات 
اإلرهابية- استثمارها لتدمير اليمن وإبادة اليمنيين وضرب وحدتهم الوطنية وتمزيق نسيجهم االجتماعي 
وتشظيتهم الى كيانات ضعيفة ومتناحرة في حربه العدوانية القذرة والشاملة المستمرة والتي تقترب من 

عامها الثالث.. خاللها قال اليمانيون كلمتهم «نكون أوال نكون».
مما سبق نخلص الى حقيقة لطالما دعا إليها المؤتمر الشعبي العام وجسدها في أبياته وبرنامجه السياسي 
ك لكل أدبياته وعليهم حل قضاياهم ومشاكلهم عبر الحوار المبني على التفاهم والتسامح 

ْ
وهي أن الوطن ِمل

ن المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
َّ
المنطلق من الثوابت الوطنية، األمر الذي مك

األسبق- من اتخاذ المواقف المبدئية المعبرة عن مصالح اليمن العليا مهما كانت صعوبات الظروف وحجم 
التحديات والمخاطر.

هذا هو سياق ثبات موقفه المبدئي ضد العدوان السعودي وتحالفه.. وكذا موقفه تجاه مبدأ الحفاظ على 
مؤسسات الدولة وإعادة تفعيلها ورفض أي تدخالت في عملها، وكذلك دعوته الى وجوب ضرورة توحيد 
الخطاب اإلعالمي الرسمي المقاوم للعدوان الباغي، والمعّبر عن مختلف القوى الوطنية المتصدية للعدوان 
ووفقًا للدستور والقانون الذي بتطبيقه -بكل تأكيد- سينأى بها عن المكايدات والمهاترات التي بدون شك 
تؤثر على وحدة الصف الوطني الذي على صخرته الصلدة سوف تتحطم المؤامرات وتسقط الرهانات وُيهزم 
تحالف الشر، ويثمر الصمود والثبات االسطوري لشعبنا وجيشه ولجانه الشعبية ومتطوعي قبائله نصرًا 

تاريخيًا لشعٍب عظيم.

اليوم.. جلسة ساخنة للبرلمان والحكومة بشأن المرتبات

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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شعار المؤتمر  الشعبي العام:

للعدوان
لالنفصال
اللإلرهاب

وحدة الجبهة الداخلية

فها العدوان
َّ

في مقال له عن األوضاع المأساوية التي خل

الزعيم: العمالء يقدمون اإلحداثيات للعدوان ويخوضون حربًا شطرية
عاصفة العدوان لم تحزم شيئًا ولم تحقق هدفًا غير المزيد من الدماء والدمار

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن ما سميت بعاصفة الحزم 
لم تحزم شيئًا ولم تحقق هدفًا غير المزيد من قتل وجرح 
عشرات اآلالف من المواطنين األبرياء والمزيد من هدم آالف 
المساكن والمنشآت العامة والخاصة وكل مقدرات الوطن 
االقتصادية والخدمية والصناعية والزراعية والتعليمية 
والثقافية والعسكرية واألمنية وكل مرافق االنتاج بدون 

وجه حق.
وتوعد الخونة ومــن يقدمون خدماتهم الدنيئة لمن 
يسعون لتحقيق االنفصال وتمزيق الوطن باالقتصاص 

والمحاكمة عاجًال أم آجًال.
وقال الزعيم علي عبدالله صالح- في مقال له نشره على 
صفحته في الفيس بوك: أضحى معروفًا من خطط للعدوان 
وموله ومن ينفذه، فالمال السعودي والخليجي والدعم 
واالسناد األمريكي البريطاني االسرائيلي هو العاصفة نفسها، 
وأن العدوان يماَرس على مرأى ومسمع من دول العالم وفي 
المقدمة األمم المتحدة التي أضحت بصمتها ومباركتها 
لكل ممارساته، شريكًا في جرائم الحرب التي ترتكبها 

السعودية وبقية دول العدوان على شعبنا وبالدنا.
تفاصيل ص٢

لسان حال المواطنين الصامدين في وجه العدوان:

ما قالته حكومة االنقاذ أكثر من 
«كذب» وما قدمته أكبر من «مهزلة»!!

«مقبولي» 
و«عطية»
«مقبولي» 
و«عطية»

االتحادات الرياضية تهدد 
بالتصعيد الدولي!!

رفضًا لسياسة الوزيرحسن زيد الذي ابتلع نحو ١٠٠مليون..

حتى ال يكون وزير العدل 
«عقبة» أمام السجناء!!

الشعب سُيفِشل مؤامرة االنفصال المدعومة خليجيًا كما أفشلها في ١٩٩٤م
األمم المتحدة أضحت بصمتها ومباركتها لممارسات العدوان شريكًا في جرائم الحرب التي يرتكبها في بالدنا

خالل ترؤسه اجتماعًا لرؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات

الزوكا: حريصون على وحدة الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان
 نحث قيادات الفروع على البدء بتنفيذ خطة العمل التنظيمي للعام ٢٠١٧م نشدد على ضرورة توحيد الخطاب اإلعالمي الرسمي المقاوم للعدوان

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
اجتماعًا تنظيميًا لــرؤســاء فــروع المؤتمر 
بالمحافظات خصص لمناقشة المستجدات 
لتنظيمي  على الساحة الوطنية والعمل ا

للمؤتمر.
ــي بــدايــة االجــتــمــاع نقل األمــيــن العام  وف
ــقــيــادة السياسية  ل للمجتمعين تــحــيــات ا
للمؤتمر ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام وشــكــره وتــقــديــره لــرؤســاء 
فــروع المؤتمر ومن خاللهم الى كل اعضاء 
وكوادر وانصار المؤتمر في كافة محافظات 

خالل استقباله المدير اإلقليمي للصليب األحمر

األمين العام يقّدم شرحًا عّما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادة وحصار جائر
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف 
عوض الزوكا -أمس- روبرت مرديني المدير االقليمي للشرق 
االوسط واألدنى باللجنة الدولية للصليب االحمر الذي يزور 
اليمن حاليًا، ورئيس بعثة الصليب االحمر الدولية في اليمن 
السيد اليكساندروفت ومسؤول العالقات بالبعثة باسم غانم 

في العاصمة صنعاء .
وفي اللقاء عبر االمين العام عن شكر قيادة المؤتمر 
السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 

في ظل تراٍخ حكومي لوقف تدهور الريال

ارتفاع جنوني ألسعار المواد الغذائية

فرسان المؤتمر يدشنون األنشطة والفعاليات الوطنية بالمحافظات والمديريات
تنفيذًا لتوجيهات الــزعــيــم علي عبدالله صالح 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ عارف عوض 
الزوكا بشأن الشروع بترجمة خطط وبرامج األنشطة 
التنظيمية لعام ٢٠١٧م في سياق تفعيل العمل 
التنظيمي وتعزيز االرتباط بجماهير الشعب اليمني 
العظيم في هذه المرحلة التاريخية التي يواجه فيها 
عدوانًا همجيًا فاجرًا وحصارًا جائرًا واقتتاًال داخليًا، 
أوجــبــت على المؤتمر أن يفعل نشاطه السياسي 
والتنظيمي والجماهيري في سبيل تعزيز الوحدة 
الوطنية وتوجيه كل الجهود لمواجهة العدوان والدفاع 

عن الثوابت الوطنية لشعبنا.
وبهذا الخصوص شهدت العديد من المحافظات 
انطالق الفعاليات واألنشطة المؤتمرية حيث اقامت 
فروع المؤتمرالشعبي العام بمدينة حجة وضواحيها 

ومديريتي المحويت والطويلة بمحافظة المحويت 
وكذلك في محافظة ذمار مهرجانات جماهيرية حاشدة 
جددت فيها العهد والوالء لقيادة المؤتمر واالستعداد 
للدفاع عن الدوافع الوطنية وتوجيه الجهود واالمكانات 

في سبيل مواجهة العدوان والحصار.
هذا وأشاد فرسان المؤتمر في المهرجانات فيه 
بصمود شعبنا اليمني العظيم وتضحيات الجيش 
والــلــجــان الشعبية الــذيــن يــدافــعــون عــن الوطن 
وسيادته وعزة وكرامة الشعب اليمني، وتعهدوا 
بتسخير كل جهودهم لالستقطاب التنظيمي 
والتفاعل مع قضايا جماهير الشعب وبذل الجهود 
للتخفيف من معاناة المواطنين في هذه المرحلة 

الحرجة تحديدًا.
تفاصيل صـ٤

المرتبات.. نقاش مصيري بين البرلمان والحكومة اليوم
تحتدم النقاشات بين البرلمان «اللجنة المالية» والحكومة 
حول تدهور الوضع المالي في البالد، وتوريد االيــرادات، 
وهي القضية التي يثار حولها نقاش منذ عدة أشهر دون 
التوصل الى حلول، بل تزداد األوضاع المعيشية سوءًا وأسعار 
المواد الغذائية األساسية ارتفاعًا، اضافة الى تمرير الحكومة 

جرعة سعرية دون موافقة البرلمان وتتمثل بزيارة أسعار 
المشتقات النفطية. وفي سياق هذه التداعيات، علمت 
«الميثاق» من مصادرها الخاصة أن رئيس حكومة االنقاذ 
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزراء الدفاع والداخلية 
والتجارة والعدل والنفط واالتصاالت والمسئولين في البنك 

المركزي والجهات اإليرادية سيناقشون -اليوم االثنين- 
الوضع المالي وتحديد السلبيات وااليجابيات والخروج بحلول 
ومعالجات عملية للوضع المالي المتدهور وسبب تأخر صرف 

المرتبات.
تفاصيل ص٢

المؤتمر يدين بشدة قصف العدوان مجلس 
عزاء نسائي بأرحب ومنزل الشيخ الغادر

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة جريمتي 
العدوان  التي ارتكبهما طيران العدوان السعودي باستهدافه مجلس عزاء 
نسائي -األربعاء- في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء ما ادى الى سقوط ١٨ 
شهيدة وجريحة.. وكذا استهداف منزل الشيخ الغادر بخوالن محافظة 

صنعاء بعدة غارات..
واكــد المصدر ان ارتكاب جرائم قتل النساء واستهداف مجالس 
وقاعات العزاء واالفراح ومنازل المواطنين ليس بجديد على هذا العدوان 
الهمجي البربري.. حيث بات هذا العدوان يتلذذ بقتل اليمنيين اطفاًال 
ونساء وشيوخًا وشبابًا على مرأى ومسمع العالم الذي يشاهد كل هذا 
االجرام من قبل تحالف العدوان الذي تقوده السعودية دون ان يحرك 

ساكنًا.
تفاصيل ص٢ م كشوفات 

ّ
اتحاد النقابات يسل

الموظفين لألمم المتحدة األربعاء
ــام القادمة  م االتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية خــالل األي

ّ
يسل

كشوفات موظفي الجمهورية الى مكتب األمم المتحدة في العاصمة صنعاء 
لقطع األكاذيب والمبررات التي تستخدمها حكومة مرتزقة الرياض لنهب 
ومصادرة مرتبات الموظفين. وأوضح األستاذ فواز الجرادي -أمين عام 
فرع اتحاد نقابات عمال الجمهورية رئيس النقابة العامة للسلطة المحلية- 
«الميثاق» أن االتحاد سيعقد مؤتمرًا صحفيًا األربعاء أو الخميس أمام مقر  لـ

مكتب األمم المتحدة في العاصمة صنعاء.
حيث سيتم فيه تسليم كشوفات موظفي الدولة لألمم المتحدة بناًء على 

ما تم االتفاق عليه بين مندوب اتحاد العمال ومسئولي األمم المتحدة.
وأوضح الجرادي أن ٣٥ وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية قد سلمت كشوفات 
موظفيها لالتحاد العام للنقابات وأن بقية الجهات ستسلم كشوفات موظفيها 

في الساعات القادمة.
تفاصيل ص

القوة الصاروخية تعلن عن تمكنها من 
تعديل ميزان الردع لصالحها

أعلنت ألوية الصواريخ عن تمكنها، من تعديل ميزان الردع لصالحها 
بعد أن كان لصالح تحالف العدوان السعودي األمريكي. 

وقال مصدر في القوة الصاروخية في تصريح لوكالة (سبأ): "إن القوة 
الصاروخية تمكنت وفي فترة وجيزة وفي ظروف بالغة التعقيد وبعقول 

وطنية من تعديل ميزان الردع لصالحها بعد أن كان لصالح العدو ".
وكشف المصدر عن تمكن القوة الصاروخية من تحييد الجيل الثالث 
من منظومة باتريوت أحدث منظومات االعتراض األمريكية التي زودت 
بها السعودية العام الماضي. وأوضح المصدر أن تحييد منظومة باتريوت 
باك ٣ إنجاز نوعي كبير على صعيد حرب األدمغة المشتعلة بين اليمن 

وقوى العدوان بقيادة السعودية.
وأشار المصدر إلى أن الضربات الباليستية على األهداف السعودية 

شهدت تطورًا نوعيًا في دقة اإلصابة.

نكبـة انتخــــاب هــادي
 ٥ ســنوات دمــاء ودمـوع ودمار وعدوان

هادي يقود مؤامرة انفصالية ويعمل مع العدوان لتدمير انجازات نصف قرن من التنمية

أكثر من ١٠٠ألف شهيد سقطوا نتيجة تشبث هادي بالسلطة

قاد انقالبًا على الديمقراطية والتعددية وشن حربًا شطرية في عدن لضرب الوحدة 

تآمر على الجيش والقوات الجوية وتحالف مع 
اإلرهابيين إلدخال البالد في صراعات دامية

هرب من انتخابات ٢٠١٤م بعرقلة مؤتمر الحوار 
واستقدم العدوان الخارجي لالستمرار في السلطة

ص٣
ل 

صي
تفا

انتصارات أسطورية للجيش واللجان في العمق السعودي

ص٦
ل 

صي
تفا

أوالدالشغالة!!مش معقول يا «عقالن»!! مش معقول يا «عقالن»!!


