
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 

العودة الى الدستور والعمل على سيادة النظام والقانون وتغليب منطق الدولة على  
منطق الحسابات الميليشيوية، هو ما يجب أن تتجه اليه القوى الوطنية التي تصدرت 
الصمود والتصدي اليماني االسطوري لحرب عدوانية إجرامية قذرة وشاملة لم يسبق أن تعرض 
لها شعب آخر بصورة وحشية مستمرة للعام الثالث على التوالي، إْن أرادوا أن يثمر صبر شعبهم 
وتضحيات ابنائه انتصارًا يرقى الى مستوى الوفاء لدماء الشهداء التي روت األرض اليمنية دفاعًا عن 

سيادة الوطن ووحدته وحريته واستقالله.
ومن هنا فإن اليمن -الوطن والشعب- ما كان له أن يصل الى ما وصل اليه لوال العقلية العصبوية 
الضيقة الجهوية والحزبية والمناطقية والطائفية والساللية الضيقة.. واليوم ال يجب السماح 
بالمزيد من الصراعات العبثية العدمية المدمرة بين ابنائه تنحرف بمسار مواجهات تحالف العدوان 
السعودي اإلقليمي والدولي المطلق اليدين في استهدافه لهذا البلد وابنائه ال يردعه دين وال تزجره 
مبادئ أو قيم أخالقية أو إنسانية وال يحتكم ألى اعراف أو قواعد اشتباك، واألسوأ من هذا كله أنه 
بماله النفطي قادر ليس فقط على شراء األسلحة الحديثة األعلى تقنية وفتكًا بما فيها المحرمة دوليًا 
والعمالء والمرتزقة الداخليين والخارجيين، بل والحكومات ونخبها السياسية واالعالمية والمجتمع 
الدولي، وقبل هذا كله التنظيمات اإلرهابية الوهابية التي تعد تجسيدًا حقيقيًا للطبيعة الدموية 
التي يعرف العالم أن النظام السعودي وبعض األنظمة الخليجية مصدرها األساس ولكن ال بأس من 

استخدامها مادامت المصالح التي تحققها أكبر من تطاير شرار شرها عليه.
ما نريد قوله أن اليمن يتعرض لعدوان ال مثيل له في خبثه وحقده.. وأهدافه ال تتوقف عند 
الهيمنة عليه واخضاع شعبه بل محوه من الوجود جغرافيًا وتاريخيًا، حاضرًا ومستقبًال، وهذا 
ما يتجلى بعد أكثر من عامين على عدوانه في المحافظات والمناطق التي استطاع عبر عمالئه 
اعة شرعية الخائن الفار هادي المزورة ذريعة لشن حربه القذرة،  ومرتزقته احتاللها، مستغًال شمَّ
ووقوع أجزاء من المحافظات الجنوبية تحت سيطرة قواته الغازية، ويصبح أول الضحايا أولئك 
الذين بريق المال النفطي السعودي االماراتي أعمى أبصارهم وبصائرهم، إضافة الى أوهام مشاريعه 
الصغيرة االنفصالية المناطقية، ليجدوا أنفسهم اليوم وبعد ما يقارب العامين مجرد عصابات 
مرتزقة وميليشيات متناحرة يستخدمها أسيادهم من المستعمرين الجدد لتدمير وطنهم 
وقتل ابنائه وتصفية حسابات مصالحهم المتعارضة.. وطبعًا عدن وما يجري فيها مثال ساطع 
بما يسودها من فوضى الصراعات واالغتياالت والعمليات اإلرهابية واألوضاع الحياتية والمعيشية 
ون حسابات مصالحهم 

ُّ
المأساوية والتي جميعها تدار من الفار هادي وأطراف االحتالل الذين يصف

المدمرة على حساب دماء اليمنيين.
لهذا كله ال يجب السماح لجرثومة العقلية العصابية للميليشيات أن تنتقل وتستشري لتصيب 
القوى الوطنية التي تقع على عاتقها مسئولية تاريخية عليها أن تستكملها باالنتصار على المعتدي 
وهزيمة مشروعه والى األبد.. وهذا يتطلب وعيًا وطنيًا مدركًا خطورة المرحلة وأهمية استعادة 
مؤسسات الدولة عملها ودورها وترسيخه، ال التمادي في ممارسة األعمال الفوضوية التي ال يعي 

عًا- في محصلتها تخدم أهداف العدوان.
ْ
ط

َ
من يقومون بها عواقبها، وهي -ق

الدولة.. وفوضى العدوان

المؤتمر يحّيي عّمال وعامالت اليمن في عيدهم العالمي 
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ه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق   وجَّ
رئيس المؤتمر الشعبي العام- كلمة مهمة الى جماهير شعبنا 

اليمني األبي وذلك بمناسبة عيد العمال العالمي األول من مايو..
توجه فيها بالتحيات القلبية لعمال وعامالت اليمن، معبرًا عن تقديره 

واعتزازه بهم .
ال وعامالت اليمن  ات عمَّ وقال الزعيم في كلمته: إنه أمام عظمة عطاء
دهم وتحملهم كل 

َ
ونضالهم الدؤوب وصمودهم وثباتهم وصبرهم وَجل

أنواع الصعاب والمشاق والضغوط المادية والنفسية ومعاناتهم الشديدة 
والمريرة جراء العدوان الذي تتعرض له بالدنا الذي قتل البشر ودّمر 
ال وعامالت اليمن أعمالهم ومصادر  الحجر والشجر، والذي بسببه فقد عمَّ
رزقهم وُحرم الكثير منهم من مرتباتهم المستحقة ألكثر من ثمانية 

أشهر متواصلة.
تفاصيل ص٢

رأس اللقاء الموسـع لقيادة مؤتمر ذمار

روا المؤامرات في الجنوب وأشعلوا الحروب في صعدة لعرقلة تطور اليمن المؤتمر ُولد من داخل المجتمع اليمني ولم يستورد أفكاره من الخارج  «االخوان» فجَّ
ر منهم لن نسمح للفاسدين بالعودة إلى تنظيمنا الرائد بعد أن تطهَّ

األمين العام يشيد بالدور النضالي لفرسان المؤتمــر فــي محافظــة ذمــار

رسم فرسان المؤتمر الشعبي العام في محافظة ذمار -السبت- لوحة وطنية عظيمة بذلك الحشد غير المسبوق  
في اللقاء الموسع الذي عقد برئاسة األستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام وبحضور أبرز 
قيادات المؤتمر.. وحرص فرسان مؤتمر ذمار كعادتهم على أن يجسدوا صوت جماهير الشعب ويعبروا بمواقفهم عن إرادة 

كل أبناء الوطن بطرح القضايا التي تتصدر أولويات نضال المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة الحرجة من خالل طرح مسئول 
رت عن وعي وطني كبير بتحديات معركة شعبنا في مواجهة العدوان  في الكلمات التي وردت في أعمال اللقاء الموسع وعبَّ

ومرتزقته، وكذلك في ضرورة التصدي للفساد والمفسدين وتعزيز وحدة الصف الوطني.

هذا وقد عقد اللقاء الموسع للقيادات التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف بمحافظة وجامعة ذمار بحضور 
االستاذ ناصر النصيري عضو المجلس السياسي االعلى عضو القيادة العليا ألحزاب التحالف الوطني وعضو اللجنة العامة رئيس 

دائرة الحكم المحلي بالمؤتمر االستاذ علي محمد المقدشي..

المؤتمر وثمن تحالفه 
مع أنصار الله

في عهد المجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ 

الموظفون  اليمنيون يعملون بالطاقة الشمسية!
مخاوف من عودة نظام «الرهائن»

في أخطر تقرير رسمي:

السجون ال تخضع لوزارة الداخلية

٢٧ أبريل.. يوم خالد في ذاكرة اليمنيين

الزعيم: نجدد العهد والوعد ألبناء شعبنا األبي أننا سنظل صامدين معهم وفي مقدمة صفوفهم

ر من مغبة االعتداء على الحديدة والعاصمة والمؤتمر يشيد بمواقفها
ّ
روسيا تحذ

بعد االعتداء على ٣ وزارات مؤتمرية

مسلحون على أكثر من ١٥ طقمًا يحاصرون وزارة التخطيط
قام مسلحون يستقلون أكثر من ١٥  

طقمًا -صباح األحــد- بمحاصرة وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي في محاولة لمنع الوزير 
المكلف هشام شرف وزير الخارجية من ممارسة 

مهامه في الوزارة.
وعــلــمــت «الــمــيــثــاق» مــن مــصــادر مطلعة أن 
سمى 

ُ
المسلحين يتبعون أحد الوكالء المعينين مما ت

عي أنه على خالف مع  باللجنة الثورية والــذي يدَّ

وزيره ومحاولة افتعال مشكلة كما حدث سابقًا في 
وزارات الصحة والتعليم العالي واألوقاف واإلرشاد 
وما حصل في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 
الســتــمــرار الــدفــاع عــن مصالح شخصية يخشي 
الفاسدون أن يفقدوها بعد تكليف وزير لقيادة 

عمل الوزارة.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن المسلحين مــايــزالــون 
يحاصرون الوزارة حتى مساء أمس األحد وأن الوزير 

هشام شرف الذي أبلغ باقتحام مسلحين للوزارة 
صباح أمس األحد كان في مجلس النواب مع الحكومة 
ل عدم الذهاب للوزارة لتفويت الفرصة على 

َّ
وفض

من يسعون إلى افتعال األزمات وشق الصف الوطني.
وذكــرت المصادر أن رئيس المجلس السياسي 
اطلع على جريمة إقــدام مسلحين على اقتحام 
ومحاصرة وزارة التخطيط، وكذلك األمر بالنسبة 

لنائب وزير الداخلية ومدير أمن أمانة العاصمة.

«الميثاق» تنشر تفاصيل صفقة إعفاء ٧ آالف سيارة تابعة للجان الشعبية من الرسوم الجمركية
كشف تقرير برلماني تفاصيل موضوع اعفاء «٧٠٠٠» سيارة تابعة للجان  

الشعبية من الرسوم الجمركية..
وأورد التقرير المقدم من اللجنة المالية في البرلمان المذكرات والتوجيهات المتعلقة 
بالموضوع والمتمثلة بمذكرة رئيس المجلس السياسي األعلى رقم «٥٥٥» بتاريخ ١ أبريل 
٢٠١٧م الموجهة الى األخ رئيس مجلس الوزراء تتضمن ترسيم السيارات التابعة للجان 
الشعبية وعددها «٧٠٠٠» سيارة وفقًا للمقترح الوارد في مذكرة األخ وزير الداخلية رقم 

«٣٦٥ ص» بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧م.
ومذكرة األخ رئيس مجلس الوزراء رقم «س،خ،٢٥» بتاريخ ١١ أبريل ٢٠١٧م الموجهة 
الى األخوني وزير الداخلية ووزير المالية بتنفيذ توجيهات األخ رئيس المجلس السياسي 

األعلى.
ومذكرة األخ وزير الداخلية برقم «٦٠١،ص،٢٠١٧م» بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٧م الى 
األخ وزير المالية عطفًا على مذكرة األخ رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس المجلس 
السياسي األعلى بشأن مقترح منح السيارات التابعة للجان الشعبية لعدد ٧ آالف سيارة 

ات جمركية. اعفاء
وتوجيه وزير المالية عطفًا على مذكرة وزير الداخلية الى مصلحة الجمارك بتنفيذ 
توجيهات فخامة األخ رئيس المجلس السياسي ودولة رئىس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

بتاريخ ١٦ أبريل ٢٠١٧م.
تفاصيل ص٣

المؤتمر سيظل حامًال هموم وقضايا العمال والعامالت في صدارة أولوياته
 بفضل عطاءات العمال حققت الثورة والجمهورية والوحدة كل المنجزات العظيمة العدوان أفقد عمال وعامالت اليمن أعمالهم ومصادر رزقهم

نشيد بتضحيات أبطال الجيش واللجان والمتطوعين الذائدين عن الوطن والمتصدين لجحافل الغزو
 واعتزازًا لكل العمال والعامالت األوفياء أينما كانوا سنؤازر العمال في مواقفهم ومطالبهم العادلة مهما كان الثمن

ً
 نقف إجالال

«مؤتمر حضرموت» في بيان حدد موقفه من مخرجات مايسمى بـ

ر من المخططات التمزيقية
ّ
كه بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية ويحذ المؤتمر يجدد تمسُّ

غينادي غاتيلوف: ندعو لوقف الحرب المجنونة 
ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء

حــــذرت روســـيـــا دول  
ــف مـــن خــوض  ــحــال ــت ال
مــغــامــرة غــيــر مــقــبــولــة القتحام 
ـــدة.. وقـــــال نــائــب  ـــحـــدي ــاء ال ــن مــي
وزيــر الخارجية الروسي غينادي 
ــحــذر مـــن تصعيد  غــاتــيــلــوف: ن
الكارثة اإلنسانية في اليمن في حال 
اإلقدام على أي مغامرة غير مقبولة 
القتحام ميناء الحديدة وشن هجوم 
الحق على العاصمة صنعاء، مؤكدًا 
ــك أمــر غير مــقــبــول.. وأكــد  أن ذل
أىضـــًا أن أهــم مــا يمكن أن يقوم 
بــه الــمــجــتــمــع واألســـــرة الــدولــيــة 
لليمن رفع الحصار البري والبحري 
والــجــوي وطــرح مــبــادرة لتحسين 
الــوضــع اإلنــســانــي وإيــقــاف الحرب 

على الشعب اليمني.
ــك فــي كلمة نائب وزيــر  جــاء ذل
ــادي  ــن ــــروســــي غــي الـــخـــارجـــيـــة ال
غاتيلوف، التي ألقاها فيما سمي 

بمؤتمر المانحين بجنيف والــذي 
اختتم أعماله األربعاء، مشيرًا الى أن 
أهم ما يمكن أن يقوم به المجتمع 
الدولي لليمن هو وقف الحرب ".. 
واصفًا عــدوان دول التحالف على 
اليمن بـ"الحرب المجنونة".. داعيًا 
إلــى وقــف الحصار وطــرح مبادرة 

لتحسين الوضع اإلنساني.
ـــن غــاتــيــلــوف " أنــــه في  وبـــيَّ
حــال اســتــمــرار الــحــرب فــي اليمن 
ســيــســتــفــيــد تــنــظــيــمــا داعــــش 
والقاعدة وغيرهما من اإلرهابيين 

والمتطرفين".
وجدد دعوته إلى طرح مبادرة 
فورية لتحسين الوضع اإلنساني في 
اليمن وإيقاف كل أشكال الحصار 
البحري والجوي والبري واستئناف 
عمل مطار صنعاء بشكل اعتيادي 
إليصال المساعدات اإلنسانية إلى 

البالد.
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شبح مذابح ١٣ يناير يخّيم على عدن
تفاقم الصراع بين الزمرة والطغمة واألخوان يسحبون مقاتليهم من الجبهات إلى عدن

ولد الشيخ يمدد للعدوان استمرار التصعيد العسكري إلى نهاية مايو
 تحذيرات من تسليم المحافظات الجنوبية لإلرهابيين كما حدث في ليبيا تفّجر الصراع في عدن يثير قلق عواصم تحالف العدوان

القضاء يأمر الداخلية بإخراج 
المسلحين من هيئة التأمينات

ــــزم الــدكــتــور   أل
عبدالعزيز بن 
حــبــتــور -رئـــيـــس مجلس 
ــــوزراء- وزيــر الداخلية  ال
بتمكين رئــيــس الهيئة 
ــات  ــن ــي ــأم ــت ــل الــــعــــامــــة ل
ــمــعــاشــات الــدكــتــور  وال
علي الشعور من مزاولة 

عمله.
جــاء ذلــك في مذكرة 
وجهها رئيس الوزراء بن 

حبتور لوزير الداخلية ألزمه فيها بتنفيذ 
األمــر القضائي الصادر عن المحكمة اإلداريــة باألمانة 
برقم «١٨-١٤٣٨» وتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٧م بشأن 
طلب إلزام رئيس مجلس الوزراء بتمكين األخ علي محمد 
الشعور -رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات- من 
مزاولة عمله وعدم التعرض له أو اعاقته عن أداء عمله.

وشدد بن حبتور على وزير الداخلية التوجيه بتمكين 
رئيس الهيئة من العمل تنفيذًا لألمر القضائي وإخراج أي 
مسلح ال يلتزم بتوجيهات رئيس الهيئة وتوفير الحماية 
الالزمة له وللموظفين.. الجدير بالذكر أن «الميثاق» 
زارت مبنى الهيئة -أمس األحد- ووجدت الحال كما هو 

ولم يتنفذ األمر القضائي.

تفاصيل ص٨-٩


