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عامان على الحرب العدوانية التآمرية القذرة التي تشن ضد الشعب اليمني المسالم من تحالف سعودي خليجي 
اقليمي ودولي استطاع- اعتمادًا على امكاناته المالية النفطية وقوته العسكرية ونفوذه السياسي واالقتصادي 
واإلعالمي -شراًء واسكات العالم كله وفي المقدمة منظمة األمم المتحدة ومجلس أمنها الذي غطى ووفر 
الذرائع وبرر استمرار العدوان في تدمير اليمن وإبادة ابنائه مستهدفًا بدرجة رئيسية المدنيين األبرياء دون 
تمييز بين طفل وامرأة وشيخ، غير مباٍل -تحالف الشر األمريكي الصهيوني البريطاني السعودي- بأي حساب 
أو عقاب لجرائمه اإلرهابية، جاعًال اليمن وشعبه العريق مكانًا الستعراض عضالته وممارسة همجيته وحقًال 
لتجريب أسلحته الفتاكة والمحرمة دوليًا.. وبالمقابل وجد المعتدون شعبًا أثبت بصموده وتصديه ومواجهته 
رته لهم أوهامهم بأنه لقمة سائغة يسهل  االسطورية لكل هؤالء الغزاة أنه ليس كما كانوا يتوقعون أو صوَّ
ابتالعها وطحنها خالل أيام أو أسابيع، بل شعبًا قادرًا على افشال مشاريعهم واسقاط رهاناتهم وكشف 

مؤامراتهم وإلحاق الهزائم بهم على طريق النصر األكيد والعظيم.
صحيح أن تحالف العدوان الباغي تمكن بالمال النفطي وقدراته ونفوذه وتأثيره الطاغي دوليًا من أن يجعل 

حربه القذرة والشاملة على اليمن منسية..
ولكن كل ذلك لم ينل من إيمان وإرادة الشعب اليمني الذي عليه أال يراهن إّال على نفسه بالمزيد من التالحم 
والتراص واالصطفاف الوطني في وجه العدوان حتى يكمل طريق السيادة واالستقالل والحرية والكرامة 

والعزة حتى النهاية.
وهذا هو سياق دعوة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- الى وجوب إدراك اليمنيين 
كافة حقيقة هذا العدوان ومراميه الدنيئة والحاقدة التي تستهدفهم في وجودهم التاريخي والجغرافي وفي 
حاضرهم ومستقبلهم.. لهذا عليهم أن يتوحدوا ويوحدوا جبهتهم الداخلية بتعميق قيم التسامح والتصالح 
والوقوف مع أبطال الجيش اليمني الميامين الذين بكل تأكيد سينتصرون على من تآمر عليهم بتلبية نداء 
الزعيم والتوجه الى الجبهات للدفاع عن حياض الوطن ووحدته ونظامه الجمهوري ومكتسبات ثورته اليمنية 
السبتمبرية االكتوبرية، والذين بهم سوف يستكمل شعبنا طريق النصر الذي بات قاب قوسين أو أدنى من 
بلوغه، ووضع حد لهذه الحرب العدوانية القذرة على شعبنا والى األبد.. وبذلك يكون اليمانيون قد صنعوا نصرًا 

ألنفسهم ولألمة العربية واالسالمية والبشرية جمعاء.

 لدعوة الزعيم
ً

دفعة أولى من المقاتلين تصل الحدود تلبية

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

نهاية العدوان

الراتب.. يضع البرلمان والحكومة أمام مفترق طرق
استغالل أزمة 
المرتبات لتمرير 
مشاريع مشبوهة

أوقف «البعثات»
 يا حازب!!

 لدعوة الزعيم
ً

دفعة أولى من المقاتلين تصل الحدود تلبية
 «زلط 

عقبات» 
المحلية!!

وزير «الغدرة» 
والطاقة الشمسية!!

غ «الشامي» لقضية  لو تفرَّ
إغالق المطار!!

الزعيم يدعو أبناء المحافظات إلى رفد جبهات الحدود

ترأس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر وقيادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي -السبت- خصص 
لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وفي المقدمة استمرار عدوان التحالف الذي تقوده 

السعودية منذ قرابة عامين والحصار الظالم المفروض على شعبنا.

وفي االجتماع جدد الزعيم صالح شكره وتقديره للصمود االسطوري ألبناء الشعب اليمني الذين 
يقفون في مواجهة العدوان. مشددًا على أهمية تعزيز وترسيخ الجبهة الداخلية ووحدة الصف 
بين القوى الوطنية المقاومة للعدوان ممثلة بالمؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم.. ودعا 
الزعيم الى الكف عن المهاترات والمكايدات اإلعالمية وتفويت الفرصة على الطابور الخامس 

الذي يبث الشائعات التي تستهدف شق الصف الوطني.
من جهة أخرى حضر الزعيم علي عبدالله صالح- الخميس- اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر 
بمحافظة صنعاء والذي انعقد تحت شعار «من أجل تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان 
وتفعيل العمل التنظيمي» وفي اللقاء تحدث الزعيم بكلمة مستفيضة ومهمة تناول فيها 

عددًا من القضايا الوطنية والتنظيمية، مستعرضًا المستجدات الراهنة ودور المؤتمر في هذه 
المرحلة الخطيرة التي تمر بها بالدنا وتواجه خاللها تحديات كبيرة وفي مقدمتها العدوان 

الخارجي والتآمر الداخلي..
تفاصيل صـ٢-٣

 تماسك التحالف بين المؤتمر وأنصار الله سيفشل رهانات العدوان ومرتزقته ٤٠٠ ألف جندي وضابط ممن هيكلهم هادي عليهم التوجه إلى نجران وعسير وجيزان

 أدعو أعضاء حزب االصالح إلى التحلي بالشجاعة والوقوف مع الوطن وإدانة العدوان لن نتفاوض مع المرتزقة وشعبنا سيغّير المعادلة

ب شعبي ورسمي لما ستسفر عنه جلسة اليوم..
ُّ

وسط ترق

جلسة ساخنة بين البرلمان والحكومة حول الوضع المالي
يعقد البرلمان وبحضور حكومة االنقاذ جلسة مصيرية 
حــول الوضع المالي وعــدم صــرف مرتبات الموظفين 
ومصير االيـــرادات والتحصيل غير القانوني لألموال 

العامة.. ورفض توريدها للخزينة العامة.
وعلمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أن حضور 
حكومة االنقاذ جلسة البرلمان اليوم تأتي بعد نقاشات 
ساخنة  وتأجيل متواصل ونقاشات واجتماعات استمرت 
على مدى  أكثر من شهر، ولم تتوصل اللجان المشتركة 
لة من البرلمان والحكومة الى نتائج، ما دفع البرلمان 

ّ
المشك

الى منح الحكومة فرصة أخيرة تنتهي اليوم إليجاد حلول 
منطقية ألزمة المرتبات.

وتوقعت المصادر أن تقدم حكومة بن حبتور اليوم 
مصفوفة حلول لمشكلة المرتبات ومصير االيرادات تضع 
حدًا لمعاناة ماليين اليمنيين الذين يواجهون الموت 
جوعًا، في الوقت الذي تتداول اخبار ومعلومات عن نهب 
فظيع لألموال العامة وتسخير بعض األوعية المالية 
لتصب عائداتها في جيوب متنفذين، أصبحت لهم نفوذ 
وسطوة تهدد حكومة االنقاذ اذا حاولت استعادة المال 

العام المغتصب من قبلهم.
الى ذلك حذر مراقبون من خطورة استمرار تداعيات 
األزمة المالية والتي يجب التعامل معها بحزم السيما 
وأن الــعــدوان ومرتزقته يسعون الــى االنقضاض على 

«الميثاق»: الصماد والزوكا يزوران العميد طارق صالح ويطمئنان على صحته مصدر عسكري لـ

إرسال دفعة أولى إلى الحدود 
 لدعوة الزعيم

ً
تلبية

«الميثاق» أن دفعة أولى من عشرين  صرح مصدر عسكري لـ
ألف جندي وضابط وصلت الى جبهات الحدود حيث اشتدت 
المعارك وتكبدت قوات العدوان والمرتزقة المزيد من الخسائر 
في األرواح والعتاد وتم اقتحام مواقع جديدة في جبهتي عسير 

وجيزان.
وأشــار المصدر الى أن دعــوة الرئيس األسبق الزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- منتسبي المؤسسة 
العسكرية الى سرعة التوجه للحدود ومساندة اخوانهم في 
الجيش واللجان ومتطوعي القبائل في معركتهم المقدسة دفاعًا 
عن الوطن وتلقين العدو أبلغ دروس االستبسال والتضحية في 
وبلت باستجابة واسعة في صفوف منتسبي الجيش، 

ُ
عقر داره، ق

وقد تم إرسال الدفعة األولى بعد تزويدهم بالتجهيزات الالزمة.
وأكد المصدر أن قيادات الجيش بالجبهات استقبلت عشرات 
اآلالف من المقاتلين الراغبين بالتوجه الى القتال في مناطق 
الحدود تلبية لدعوة الزعيم الصالح الموجهة لألفراد الذين 

ات الهيكلة في عهد الفار هادي. طالتهم إجراء
وأوضح المصدر أن الذين أقصتهم قــرارات الفار هادي الى 
منازلهم -٤٠٠ ألف فرد- يعدون من خيرة رجال الجيش تأهيًال 
وخبرة قتالية.. وأضاف: أن تلبية ربع العدد واجب الوطن والدفاع 
عنه بمقدورهم تغيير معادلة الحرب، األمر الذي يؤكد صحة 

توقعات الزعيم بأن العام ٢٠١٧م سيكون عام النصر.

قام رئيس المجلس السياسي االعلي 
صالح الصماد واالمين العام للمؤتمر 
الشعبي الــعــام االســتــاذ عــارف عوض 
الــزوكــا، بــزيــارة العميد طــارق محمد 
عبدالله صالح الذي يرقد في المستشفى 

بعد تعرضه لوعكة صحية .
ــزوكــا خالل  وقــد اطــمــأن الصماد وال
الزيارة من االطباء على صحة العميد 

طارق صالح .
ر العميد طــارق صالح  من جانبه عبَّ
عــن شكره للرئيس الصماد واالمين 
العام للمؤتمر االســتــاذ عــارف الزوكا 

على زيارتهما له.

«الفار» يبحث عن ملجأ في شرق آسيا بعد طرده من اإلمارات والسعودية

ت عنه ومحمد نايف رفض مقابلته
َّ

مراقبون: دول العدوان تخل
يدفع هادي ثمن توريطه السعودية بالعدوان والسفير األمريكي يدق المسمار األخير في نعشه
 حوار مع الخونة والمرتزقة

َّ
عودة ولد الشيخ إلى المنطقة.. وصنعاء تؤكد أال

أجبرت السعودية الفار هادي على مغادرة الرياض كشخص غير مرغوب البقاء 
فيه على أراضيها بعد أن أعطته مهلة عدة ساعات للتوجه الى أية دولة أخرى.

«الميثاق» أن الفار هادي الذي زار منتصف االسبوع  وذكرت مصادر سياسية لـ
الماضي دولة االمــارات والتي لم تسمح له بالبقاء على أراضيها أكثر من خمس 
ساعات ورفض كبار المسئولين مقابلته، أجبر على التوجه الى الرياض التي أصبح 

غير مرغوب فيها أيضًا حيث فشلت كل محاوالته في اللقاء بأيٍّ من المسئولين 
السعوديين بعد رفض محمد نايف مقابلته رغم طلبه السماح له بالمكوث في 
أحد الفنادق الى أن يعود الملك سلمان، إّال أن طلبه قوبل بالرفض وبتحذير واضح 
أن عليه أن يغادر السعودية، وإن كان يرغب في االلتقاء بالملك فعليه أن يلحق 
به الى شرق آسيا، فأجبر الفار هادي على التوجه الى العاصمة االندونيسية جاكرتا 

على أمل أن يوافق ملك السعودية على اللقاء به.
وقالت المصادر السياسية: إن الفار هادي أصبح يبحث عن وساطة سعودية أو 
إماراتية إليجاد ملجأ له في أي دولة في العالم بعد أن أصبح يشعر بقرب نهايته 

وأنه يواجه نفس المصير الذي واجهه شاه إيران.
تتمة ١٧

طالب حكومة بالده بسحب قواتها المشاركة

الصادق المهدي: تحالف العدوان متورط في 
اليمن ومشاركة السودان خطيئة كبرى

دعا رئيس حزب األمة القومي السوداني الصادق المهدى  
الحكومة السودانية إلــى سحب قواتها المشاركة في 
العدوان على اليمن، ووصف مشاركة السودان في تحالف 
العدوان الذي تقوده السعودية بالخطأ الكبير، وأردف: 
(خطأ كبير جدًا أن يتورط السودان في حرب اليمن)، 
وردد: (السودان وبحكم عالقاته المتينة مع طرفي النزاع 
في اليمن يمكنه التوسط من أجل ايقاف الحرب)، مؤكدًا 

أن الحرب لن تؤدي الى شيء غير تدمير اليمن وشعبه.
تفاصيل ص١٢

اليمن تدين التدخل العسكري األمريكي وانتهاكه السيادة اليمنية
أمريكا تستنزف الخليج في اليمن بدعوى مكافحة اإلرهاب

دان مصدر مسئول بوزارة الخارجية في حكومة االنقاذ الوطني التدخل األمريكي المباشر 
ات عسكرية أحادية الجانب في انتهاك واضح للسيادة  وقيام االدارة األمريكية باتخاذ إجراء
الوطنية.وقال المصدر: إن العملية العسكرية التي قامت بها طائرات أمريكية بدون طيار 
على عناصر إرهابية في محافظات أبين وشبوة والبيضاء- وبحسب ما جاء في بيان وزارة 
الدفاع األمريكية- تمت بالتنسيق مع الرئيس المنتهية واليته دستوريًا والذي يشرف في 
ذات الوقت على توسيع أنشطة العديد من تلك التنظيمات والجماعات المتطرفة ويقوم 

بتمويلها من ِقَبل دول العدوان.
ؤتي ثمارها المرجوة في التخلص من آفة اإلرهاب 

ُ
وأشار المصدر الى أن هذه العمليات لن ت

في ظل غياب التنسيق األمني واالستخباري مع سلطات المناطق غير المحتلة التي تعمل 
على مكافحة تواجد جماعات القاعدة وداعش وأعلنت عن ذلك رسميًا في أكثر من مناسبة.

موضحًا أن الجمهورية اليمنية تعاني من تبعات تصدير تلك الجماعات إليها.
تتمة ص١٦

اللجنة العامة وأحزاب التحالف تناقش المستجدات في الساحة الوطنية في ظل استمرار التصعيد العسكري للعدوان

المشرف


