
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..

كلمة 

في زمن انقالب المفاهيم والمبادئ والقيم رأســًا على عقب.. في زمن  
ازدواجية المعايير يصبح غير مستغرٍب التعامي الدولي عما يتعرض له 
الشعب اليمني من عدوان سعودي إجرامي سافر وغاشم يضم تحالفًا اقليميًا ودوليًا لم 
يكتِف بتدمير اليمن وقتل ابنائه بأقوى واحدث األسلحة المدمرة.. بل وباألسلحة الفتاكة 
المحرمة دوليًا من الجو والبر والبحر طوال أكثر من عامين أحرقت األخضر واليابس 
فت عشرات آالف الضحايا المدنيين قتلى وجرحى معظمهم من االطفال والنساء 

َّ
وخل

والشيوخ الذين ال ذنب لهم سوى أنهم يمنيون يجاورون أسرة أقيم لها ملك اعتمادًا 
على اإلرهاب الوهابي الذي أريد له أن يسيطر على بحر نفط شبه الجزيرة العربية بسفك 

بحور من دماء العرب والمسلمين وعلى رأسهم الشعب اليمني.
خرست وصمت آذانها حتى ال 

ُ
إنها لعنة النفط التي أصابتنا واألمة واإلنسانية كلها التي أ

تتكلم وال تسمع وال ترى جرائم الحرب العدوانية القذرة الشاملة العسكرية والسياسية 
واالقتصادية واإلعالمية التي تستهدف اليمن واليمنيين..

عام ثالث لعدوان وحصار ظالم جائر لم يسبق أن شهد التاريخ مثيًال له، في الوقت 
الذي كان الشعب اليمني ينتظر وقفه ورفع الحصار عنه من المجتمع الدولي منعًا إلبادة 
شعب بأكمله.. إن من استجلبوا العدوان مقابل المال النفطي السعودي المدنس لتبريره 
على من يدعون أنه وطنهم وشعبهم، هم اليوم وتحت يافطة الشرعية يتاجرون بدماء 
ابنائه الذين لم يبقوا لهم شيء إّال ودمروه واستولوا عليه باسم الشرعية الممنوحة لهم 
من النظام السعودي وتحالفه اإلجرامي الدولي الذي شرعن العدوان، واستحوذ أولئك 
الخونة والمرتزقة على أموال الشعب اليمني في الخارج وإيرادات المناطق والمنافذ 
التي يحتلها أسيادهم الغزاة وعلى رأسها إيرادات النفط والغاز والتي يتقاسمونها مع 
قيادات قوات المحتلين الجدد والتنظيمات اإلرهابية الوهابية، اضافة الى المساعدات 
ًال ومتاجرة بمأساة الشعب اليمني التي نتجت عن تآمرهم  التي يحصلون عليها تسوُّ

باة.
ُ
ودورهم في حرب التحالف السعودي العدوانية القذرة على اليمانيين األعزاء األ

ولم يكتفوا بكل هذا، بل استحوذوا على األموال التي تعاقد البنك المركزي في العاصمة 
صنعاء مع شركة روسية لطباعتها بعد تحديد أنها سُتصرف كمرتبات لموظفي الدولة 
المدنيين والعسكريين في كل اليمن، لكنهم نهبوها أيضًا باسم شرعيتهم المزيفة، وذلك 
طبعًا بمساعدة العدوان السعودي ودعم من المجتمع الدولي والتي تبلغ ٤٠٠ مليار ريال، 
ليساهم تسليمها للمرتزقة ليس في صرف المرتبات -كما أعلن الفار هادي من منصة األمم 
المتحدةالتزامه بذلك- ولكن منذ متى كان للخونة عهود، بل ما حصل هو العكس، فلم تؤِد 
تلك األموال إالَّ الى التصعيد وتسعير الجبهات من قبل قوات تحالف العدوان والمرتزقة 

السيما في الساحل الغربي والهدف طبعًا المزيد من حصار وخنق الشعب اليمني.
واليوم يصب اجتماع ما يسمى بالمانحين في جنيف بشأن اليمن في ذات االتجاه، 
والهدف ميناء الحديدة على الساحل الغربي، متزامنًا مع استعداد العدوان ومرتزقته 
لذلك.. وهكذا فإن دعوة مؤتمر جنيف حكومة فنادق الرياض الى حضوره، يعني دعم 
محاولة احتالل مدينة الحديدة  والقضاء على ما تبقى من حياة الشعب اليمني الذي 
سيجعل هذه القضية المصيرية معركته الفاصلة على طريق انتصاره، وسيرتد كيد 
تحالف آل سعود ومرتزقتهم الى نحورهم، ولن يكون ما بعدها إّال نهاية مملكة اإلرهاب 

الوهابية وتحالفها الشرير في المنطقة والعالم.

نهاية تحالف الشر

هزائم السعودية باليمن تفّجر صراعًا في الرياض

فرسان المؤتمر في «البيضاء والحديدة وحجة» يشددون على االلتزام باالتفاقات بين المؤتمر وأنصار الله
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بـاألرقــام واألدلـــة..

ثـــروة الزعيــم

استقبل خريجي دفعة أنصار الزعيم الصالح:

الزعيم: المرتزقة باعوا وطنهم بثمن بخس ولن تنفعهم السعودية
 يظلوا متسكعين في شوارع الرياض

ّ
ون أنفسهم مشائخ أال على َمْن يسمُّ

على خريجي الجامعات ان يكونوا عند مستوى المسؤولية
وا» وجالسين يحلبوا السعودية

ّ
وا» وال «ينش

ّ
أتباع الفار «هادي» ال «يهش

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- خريجي دفعة أنصار الزعيم الصالح في الجبهة 
القانونية ضد العدوان من كلية الشريعة والقانون 

بجامعة صنعاء.
لقيت باسم الــطــالب الخريجين كلمة في 

ُ
وقــد أ

اللقاء عّبروا فيها عن الشكر والتقدير للزعيم القائد 

على إتاحة هذه الفرصة ألبنائه الخريجين لاللتقاء 
به واالستماع إلى توجيهاته القّيمة.. مشيرين إلى 
أن تسمية هذه الدفعة بدفعة الزعيم الصالح تأتي 
تقديرًا ووفــاًء واحترامًا لدور الزعيم علي عبدالله 
صالح صانع اليمن الجديد ومحقق الوحدة ورائــد 

الديمقراطية.
تفاصيل ص٢

األمين العام يستقبل ممثل «منظمة أطباء بال حدود»
استقبل األمين العام للمؤتمر الشعبي العام  

األســتــاذ عــارف عــوض الــزوكــا -األربــعــاء- ممثل 
منظمة أطباء بال حدود في اليمن السيد غسان أبو شار.

وفي اللقاء أشاد األمين العام للمؤتمر بالدور الذي تقوم به 
منظمة أطباء بال حدود في اليمن في ظل األوضاع السياسية 
واالقتصادية الصعبة الناجمة عن استمرار العدوان السعودي 
الغاشم والظالم على بالدنا منذ أكثر من عامين وكذا الحصار 
االقتصادي المفروض على شعبنا والذي ادى الى تدمير البنية 
التحتية وانهيار كامل للخدمات العامة بما فيها القطاع 
الصحي ونفاد مخزون األدويـــة. واستعرض األمين العام 

للمؤتمر األوضاع االنسانية المتفاقمة في بالدنا..
تفاصيل ص٢

هها لألمين العام لألمم المتحدة في رسالة وجَّ

ع اليمن يتطلب إيقاف العدوان وفك الحصار قبل عقد مؤتمر جنيف
ْ

الراعي: َوض
نستغرب عقد اجتماع لتمويل خطة إنسانية في ظل استمرار العدوان
يجب فتح مطار صنعاء وعدم االعتداء على ميناء الحديدة

ه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي رسالة   وجَّ
الى األمين العام للجمعية العامة لألمم المتحدة 
ـــ٢٥ من الشهر  بخصوص االجتماع الــذي سينعقد في ال
الجاري في جنيف تحت عنوان «تمويل خطة االستجابة 

اإلنسانية لليمن للعام ٢٠١٧م».. 
حيث أبدى رئيس مجلس النواب يحيي الراعي استغرابه 
من االجتماع المقرر عقده في مدينة جنيف السويسرية 

غدًا "الثالثاء" لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 
٢٠١٧م والبالغة تكلفتها ٢٫١ مليار دوالر.

وقد عزا الراعي استغرابه الى كون االجتماع سُيعقد في 
الوقت الذي اليزال العدوان السعودي قائمًا والقنابل المحرمة 
دوليًا التزال تسقط على رؤوس االطفال والشيوخ والنساء 

وعامة الناس.
تفاصيل ص٢

مديرة مجموعة األزمات 
الدولية تزور اليمن

تقوم مديرة مجموعة األزمات الدولية أبريل ايلي  
بزيارة الى بالدنا لالطالع على حقيقة األوضــاع 
السياسية  وتداعيات العدوان على اليمن والمنطقة، حيث 
ات مع القيادات  من المتوقع أن تعقد العديد من اللقاء

السياسية اليمنية في العاصمة صنعاء.
هذا وقد التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي 
-السبت- مديرة مجموعة األزمات بحضور نائب رئيس 
المجلس ناصر باجيل وعضو المجلس عبدالله خيرات.. 
وفي اللقاء قدم رئيس مجلس النواب لمديرة مجموعة 
األزمات الدولية شرحًا ضافيًا عن العدوان الذي تقوم به 
دول التحالف بقيادة السعودية ضد بالدنا وما ينتج عن 
الحصار البري والبحري والجوي من آثار كارثية على الوضع 
اإلنساني وخاصة في مجال غياب نقص األغذية واألدوية 

بمختلف أنواعها.
وقال: " إن الشرح وحده ال يكفي فإن ما تشاهده وتلمسه 
على أرض الواقع يؤكد حقيقة طبيعة هذا العدوان الغاشم 
" .. متمنين أن تطلع المنظمة العالم والجهات والمنظمات 
المعنية على الحقائق التي يحاول إعالم العدوان إنكارها 
وتشويهها ومغالطة الرأي العام العالمي ومنظماته الدولية 

واإلقليمية.

فيما حذفت وكالة «سبأ» الخبر

بن حبتور يلتقي رئيس التأمينات ويوّجه بصرف 
مرتبات المتقاعدين لشهر يناير

ـــوزراء الدكتور عبدالعزيز بــن حبتور ، بصرف مرتبات شهر يناير   ــه رئيس ال وجَّ
ات  للمتقاعدين، وتضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء للبنك المركزي سرعة استكمال إجراء
صرف مرتبات المتقاعدين.  وكان رئيس الحكومة الدكتور بن حبتور قد التقى -السبت- برئيس الهيئة 
العامة للتأمينات والمعاشات الدكتور الشعور لبحث صرف رواتب المتقاعدين.. وأكد الشعور استكمال 
ات الالزمة لصرف مرتبات المتقاعدين لشهر يناير ٢٠١٧م.. الفتًا إلى انه وفيما يخص  اإلجــراء

المرتبات المتأخرة لبقية األشهر المنصرمة من العام الحالي فإنه سيتم صرفها في أوقات الحقة".
رئيس الوزراء أشاد من جانبه بجهود الهيئة من أجل توفير وصرف معاشات المتقاعدين المتأخرة 
رغم الظروف االستثنائية والتحديات التي تمر بها حاليًا.. ووجه البنك المركزي بسرعة استكمال 
ات الالزمة لصرف مرتبات شهر يناير الماضي. الجدير بالذكر أن وكالة «سبأ» حذفت خبر  اإلجراء
لقاء رئيس الوزراء برئيس هيئة التأمينات بعد أن نشرته -عصر السبت- في إصرار واضح على عدم 

حيادية اإلعالم الرسمي وتسخيره لطرف حزبي، ورفض قرارات المجلس السياسي والحكومة..
تفاصيل صـ١١

انتصارات الجيش واللجان تفشل رهانات الغزاة في الساحل الغربي

قلبت االنتصارات التاريخية التي  
يسطرها ابطال الجيش واللجان 
والمتطوعون من أبناء القبائل في مختلف 
جبهات القتال وتحديدًا في معركة الساحل 
الغربي، قلبت المعادلة وأربكت مخططات 
تحالف العدوان ومرتزقته الساعية الى غزو 

مدينة الحديدة والسيطرة على الميناء.
وأكـــد خــبــراء عسكريون وسياسيون 
«الميثاق» أن هزائم العدوان ومرتزقته  لـ
في المخا وفشل سيطرتهم على جبال 
كهبوب االستراتيجية شرق باب المندب 
وجــبــل الــنــار ومعسكر خــالــد بــن الوليد 
وغيرها وما تعرضوا له من هزائم نكراء 
وخسائر كبيرة في العدة والعتاد، مثلت 
إنهاكًا لتحالف العدوان ومرتزقته وافشلت 
أي محاوالت للتقدم نحو الحديدة، السيما 
وأن معركة المخا تعد فاصلة، وغــرق 
الــعــدوان ومرتزقته داخلها منذ بداية 

يناير الماضي.
تفاصيل ص٣

مصرع وجرح ١٤١٣ من العدوان ومرتزقته في المخا خالل أيام

محمد سلمان يطيح بالقيادات العسكرية والمدنية الرافضة لسياسته العدوانية
أكد مراقبون سياسيون أن التغييرات العسكرية والمدنية التي  

جــرت داخــل النظام السعودي تعد محاولة لترميم نظام آل 
سعود الذي يزداد ضعفًا وتصدعًا بعد غرقه في مستنقع اليمن. وقالوا -في 
«الميثاق»: إن هزائم السعودية عسكريًا في اليمن تظهر بصورة  تصريحات لـ
واضحة في التغييرات التي طالت القيادات العسكرية والدبلوماسية وغيرها، 
حيث يحاول وزير الدفاع محمد سلمان أن يعوض خسائره في اليمن من خالل 
إيجاد نصر له داخل النظام عبر فرض مثل هذه التغييرات التي تعد األكبر 

في تاريخ األسرة الحاكمة بالسعودية.
وأوضحوا أن التغييرات ستفاقم الخالفات داخل أسرة آل سعود وقد تقود 
الى تفجير صراع أو إحداث انقالب ضد محمد سلمان، حيث إن القرارات التي 
صدرت -السبت- تمثل كارثة على نظام أسرة آل سعود ال تقل خطورتها عن 
خطورة التورط في العدوان على اليمن، خاصة وأن معظم من تم اختيارهم 
من أتباع محمد سلمان وغير جديرين بمواجهة تحديات المرحلة وتجاوز 
المخاطر التي تتهدد المملكة التي تواجه أوضاعًا اقتصادية وأمنية واجتماعية 

صعبة اضافة الى أن األمراء الضعاف الذين نالوا النصيب األكبر في التعيينات 
سيكونون وباًال على النظام السعودي برمته. وكشف المراقبون السياسيون أن 
أغلبية المسئولين الذين تم تغييرهم هم ممن ينتقدون السياسة العدوانية 
التي يتبعها نجل الملك ضد اليمن وبعض الدول العربية، األمر الذي دفعه 
الى التخلص منهم وقمع أي انتقادات لسياسة ملك السعودية ونجله المدلل، 
أو كما يطلق عليه في الشارع السعودي «األمير األبله» أو المهفوف. ولم 
يستبعدوا أن يؤدي هذا االنقالب الذي قاده محمد سلمان ضد محمد نايف الى 
تفجير صراعات بين المحمدين، وأن على أحدهما التخلص من اآلخر، حيث 
بات من المستحيل إيجاد قواسم مشتركة بينهما بعد القرارات التي أصدرها 

قاتل أطفال اليمن- السبت.
ن المراقبون أن محاولة محمد سلمان امتصاص غضب الشارع السعودي  وبيَّ
تجاه سياسته الكارثية بإعادة بعض مستحقاتهم المستقطعة محاولة 
مفضوحة، ولن تؤتي ثمارها، بل إن القرارات مثلت صدمة لكل السعوديين 

العسكريين والمدنيين، وزادت حالة االستياء ضد سلمان ونجله..

وسط توتر في عالقات البلدين

الرئيس المصري يصل إلى الرياض
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي -أمس  

االحد- الى الرياض للقاء الملك السعودي.
وتأتي هذه الزيارة بعد قطيعة بين البلدين دامت عدة 
عتبران من 

ُ
أشهر بسبب جزيرتي تيران وصنافير اللتين ت

 الى اختالفهما حول ملفي 
ً
أعقد األمور بين الطرفين، إضافة

األزمة اليمنية والسورية.
وأشار مراقبون الى أن كل طرف يحمل عددًا من الملفات 
محاوًال كسبها، ففي حين تسعى مصر للحصول على النفط 
والدعم االقتصادي من السعودية، فــإن األخيرة تحاول 
الضغط على مصر للحصول على جزيرتي تيران وصنافير، 
فضًال عن محاولة جر مصر الى اليمن وتحييدها عن أي دور 

إيجابي تجاه سوريا.

تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام في مختلف مديريات ودوائر المحافظات  
اتها التنظيمية الموسعة في إطار تنفيذ الخطة التنظيمية للعام الحالي  عقد لقاء
٢٠١٧م، وتؤكد قيادات وأعضاء المؤتمر بهذه الفعاليات على المزيد من الصمود والتحدي 
في مواجهة العدوان وتفعيل األنشطة التنظيمية والجماهيرية لفروع وتكوينات المؤتمر 

بهدف توحيد الصف الوطني والتصدي ألية محاولة لضرب الوحدة الوطنية..
هذا وقد شددت االجتماعات الموسعة التي عقدت في البيضاء والحديدة وذمار وحجة 
على أهمية رفد الجبهات بالمقاتلين دفاعًا عن الوطن وكذلك لدعم الجبهات.. كما تناقش 
أوضاع أبناء الشعب والمشاكل والصعوبات التي يواجهونها في ظل العدوان والحصار.. ودور 

المؤتمريين في الوقوف الى جانب الشعب في هذه المرحلة الحرجة.
ات التي عقدتها بعض فــروع المؤتمر في عــدد من  «الميثاق» تنشر حصيلة اللقاء

المحافظات:
تفاصيل ص٦

مطالبة الصحة العالمية بالتدخل لعدم استخدامها كسالح بيولوجي

مليارات من جراثيم السل القاتلة 
في قبضة اإلرهابيين بتعز

قضية التأمينات تضع حقوق 
مئات اآلالف من المتقاعدين 

على كف عفريت 

في سابقة خطيرة:

إحالة ١٤ صحفيًا في «الثورة» إلى نيابة األموال العامة

«الميثاق» تنشر التقرير البرلماني حول اعتداء مسلحين على مدرستي «سكينة وطارق بن زياد»


