
تـــظـــهـــر   
ــة  ــب تــركــي
ـــار  ـــف ـــة ال حـــكـــوم
هادي، أنها عبارة 

عـــن مــجــمــوعــة من 
المتاجرين المحترفين 
ـــادئ  ـــب ـــم بـــالـــقـــيـــم وال

والشعارات فجميعهم 
ـــاٍض اســـود فــي سرقة  لــهــم م

الثورات وفي فتح دكاكين للمتاجرة 
بالناصرية والــقــومــيــة واالشــتــراكــيــة 

وباسم االسالم ايضًا لهثًا وراء المال المدنس وعلى حساب 
اليمن والدم اليمني..

تبدو الصورة كاريكاتورية والجميع يشاهد ان من اجتمع في الرياض 
هم الماركسي اللينيني مع االخواني مع الناصري مع السلفي مع القاعدة 

وداعش مع االنفصالي مع المرتزق والخائن والعميل.. الخ.. 
هذا الكوكتيل النشاز جمع من (ال يهشوا وال ينشوا) كما أكد على 
ذلك الزعيم فليس لهم فعًال أي تأثير بين اوساط الشعب اليمني.. 
ومن يتأمل في دوافع قرارات التعيينات التي يصدرها الفار هادي 

وحــكــومــة فــنــادق 
الرياض، يدرك ان 
هـــؤالء لــيــس لهم 
مـــشـــروع وطــنــي 
عــلــى االطــــــالق وال 
تعنيهم مصلحة الشعب 
وال معالجة المشاكل في 
ــهــم ســخــروا  ــالد، وان ــب ال
حياتهم للمتاجرة بكل شيء 
لتحقيق مكاسب شخصية عبر 
اساليب الــدجــل والتضليل والــخــداع 

واالدعاء بأنهم اوصياء على الشعب..
 لكم ان تتصوروا حجم الكارثة لو وصل هؤالء العاهات للحكم 
وما الــذي ستلحقه بالشعب والبالد والشعب..؟ فها هي قراراتهم 
تحصر التعيينات على اوالدهم وبقية افراد عائالتهم فقط، على األقل 
يجعلونها معايير «أقلمة» وليست أسرية، لكن يحدث هذا بكل بجاحة 
وهم ما يزالون يتسولون في شوارع الرياض منتظرين ان تعيدهم 

السعودية الى العاصمة صنعاء على ظهر دبابات ..!!
تفاصيل ص٩

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 

«الميثاق الوطني»

ــُدمــًا فــي مسيرته  
ُ
المؤتمر الشعبي الــعــام يمضي ق

الوطنية الــظــافــرة مستلهمًا مــن روح شعبه الحر 
المستقل المحب للسالم وعظمة تاريخه الحضاري العريق اإلرادة 
والقوة والقدرة على مواجهة تحديات وأخطار الحاضر والمتمثلة 
في التصدي لعدوان التحالف السعودي الوحشي والغاشم والحاقد، 
واالنتصار عليه بما يمكنه من االنطالق لمواصلة مسيرته صوب 
المستقبل وبطاقة دفع يمانية متجددة حيوية ابداعية خالقة 
قادرة ليس فقط على استعادة ما دمرته فوضى ثورات الربيع 
العبري ٢٠١١م وتداعياتها- التي انتهى األمر بأطراف مشعليها 
الى استدعاء العدوان الخارجي ليشن حربًا عدوانية قذرة وشاملة 
على اليمن- بل واالرتقاء به الى المستويات التي يستحقها شعب 
واجه كل هذا التآمر والعدوان الوحشي الذي لم يسبق لشعب آخر 

أن تعرض له وانتصر عليه.
في هذا كله تتجلى مكانة المؤتمر الشعبي العام في عقول 
وقلوب ابناء شعبه، والتي تجسدت في مواقفه ودوره السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي في بناء اليمن الموحد المعاصر 
ودولته الديمقراطية الحديثة المؤسسية دستوريًا على حرية 
الرأي والتعبير والتعددية السياسية والحزبية وفقًا لمبدأ التداول 
السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع في انتخابات تنافسية حرة 

ونزيهة، واحترام حقوق االنسان.
مما سبق نصل الى حقيقة أن قوة المؤتمر الشعبي تكمن في 
أنه انبثق من األرض اليمنية، يحمل في فكره ورؤاه المشروع 
الوطني ليمن موحد ديمقراطي مستقل تجسدت معانيه العميقة 
في الميثاق الوطني الذي هو خالصة جوهر العقل اليمني التاريخي 
الحضاري الحكيم الذي منه يستمد المؤتمر الرؤية الصائبة في 
كل المراحل الصعبة واالوقات العصيبة وبه يتجاوز المحن مهما 
عظمت كما هو اليوم يواجه مع كل القوى الوطنية في الساحة 
اليمنية أخبث وأبشع عدوان، لكن هذا لم يكن على حساب اتصاله 
بجماهير الشعب اليمني التي ازدادت التفافًا حوله كونه التنظيم 
الرائد المجسد لنهج الوسطية واالعتدال الذي ال مكان فيه ألي 
نزعة تمييزية أو عنصرية مناطقية أو فئوية ساللية أو طائفية 
أو مذهبية.. بل واألكثر من هذا أنه كان واليزال يقف على مسافة 
واحدة من كل القوى السياسية على اختالف اتجاهاتها التي ال 
ينظر لها إّال من أفقه الواسع مادامت تشاركه االيمان بالثوابت 
الوطنية وتقف معه اليوم في خندق الدفاع عن الوطن ووحدته 
ونهجه الديمقراطي ضد تحالف العدوان السعودي األمريكي 
الصهيوني ومرتزقته في الداخل أولئك الذين خانوا وطنهم 

وشعبهم.
وبعد هذا فإن اليمنيين جميعًا متساوون أمام الدستور والقانون 
لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، واقدسها الدفاع عن 

الوطن ووحدته وحريته واستقالله.

المؤتمر حزب الشعب

ما يحدث في عدن مسرحية ومخطط لالنفصال

50 رياالً 20 صفحة
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جالل «نجل» الفار هادي
 رئيس ظل لحكومة فنادق 
الرياض ووزيرًا للخارجية. 

ناصر نجل الفار هادي
تم تعيينه  قائدًا لقوات الحماية الرئاسية. 

عبدربه منصور هادي

ياسمين
 (زوجة) احمد بن دغر 

وكيل وزارة الزراعة 

حسين أحمد عبيد بن دغر 
وكيًال لوزارة الشئون القانونية 

عبداهللا أحمد عبيد بن دغر
 سكرتيرًا خاصًا لرئيس الوزراء .

بن دغر

تعيين (حسين) 
الشريف نائبًا لوزير 

المالية 

تعيين (مــجــاهــد )
مبخوت الشريف نائب 

مدير أمن مارب 

ــم  ـــحـــمـــد) ســال ــن (م ــي ــعــي ت
الشريف قريب سيف الشريف 
ـــر نــفــط حــكــومــة مرتزقة  وزي
الرياض وكيًال لوزارة الداخلية 

تـــعـــيـــيـــن (عــــلــــي) 
الشريف وزيرًا مفوضًا 
فــــي ســــفــــارة الــيــمــن 

بالمغرب

تعيين (غمدان) الشريف 
سكرتيرًا صحفيًا لرئيس 

وزراء فنادق الرياض

تعيين (عبدالخالق) 
ــــف مــــديــــرًا  ــــشــــري ال

لألوقاف في مأرب

ــصــر)  تــعــيــيــن (ن
الشريف مدير عام 

الزراعة في مأرب

تعيين (أحمد) الشريف 
مدير عام الشؤون 
القانونية في مارب

تعيين (ناصر) الشريف 
مدير عام الهيئة العامة 

للكتاب في مارب

الشريف

تعيين (أسامة) نجل عبدالملك المخالفي 
سكرتيرًا أوًال في الخارجية .

تعيين (خالد) توفيق 
المخالفي - ابن أخ عبدالملك- 

في قنصلية جدة

تعيين (حسام) عبدالملك 
المخالفي قائدًا للحراسة 
ومرشح وكيًال للداخلية

تعيين (هشام) عبدالملك 
المخالفي وكيًال مساعدًا 

لوزارة التخطيط .

عبدالملك المخالفي

التركيبة العائلية لحكومة فنادق الرياض 

رأس اجتماعًا تنظيميًا للقطاع النسوي للمؤتمر

الزعيم: مستعدون للحوار في الرياض أو خميس مشيط أو مسقط إذا أوقفتم العدوان

استعدادات واسعة لالحتفال بالعيد الوطني الـ٢٧ لقيام الجمهورية اليمنية

هادي وحكومته غير مقبولين وهم عبارة عن شّماعة لتدمير الشعب اليمني
التحية للمرأة اليمنية الصامدة والصابرة في وجه العدوان

 تركت السلطة حرصًا مني على عدم إراقة الدماء التي تسيل اليوم ال يمكن لمن سفكوا دماء اليمنيين أن يعودوا حكامًا

جدد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- دعوته تحالف العدوان بقيادة السعودية الى 

الحوار الندي المباشر مع السعودية في اطار ال ضرر وال ضرار.
وقال: البد من الحوار الندي مع السعودية مهما كانت القوة ومهما كان المال.. 
نحن مالنا هو شعبنا ومالنا هو دماؤنا ووطننا وترابنا وبحرنا وسماؤنا هذا هو مالنا.. 
تعالوا الى الحوار المباشر ولنتفق على تعيين رئيس جديد بدًال من المخلوع 
هادي فهو غير مقبول وال حكومته مقبولة، تعالوا نتفق على ما يجب أن نتفق 

عليه مثلما اتفقنا معكم في عام ١٩٧٠م بعد حرب دامت سبع سنوات..
وأضــاف الزعيم علي عبدالله صالح: أوقفوا العدوان وفكوا الحصار ونحن 
مستعدون للحوار في الرياض أو خميس مشيط أو مسقط.. ما حد يذلنا والحد 
يركنكم أنه يقدر يعمل شيء وأنه يقدر يلوي ذراع اآلخرين وتتعاملوا معه، ما 
حد يقدر ولن تتعاملوا إّال مع الشعب اليمني وممثليه الشرعيين الذين بيقدمون 

قوافل من الشهداء والدماء.
تفاصيل ص٢

الصراع «السعودي-اإلماراتي» يتمدد إلى خارج اليمن
مطالبات بتأجيل رمضان لتخفيف معاناة الشعب من جرعة شعبان األوقاف و«الصرخة» في المساجد

مشادات بين 
«هادي» و«محسن» 

هذه «شرعية» اللصوصية والفساد..

قادة مرتزقة العدوان.. 
فضائح تزكم األنوف!

رأس اللقاء الموسع لقيادات مؤتمر العاصمة

الزوكا: المؤتمر حزب وطني ال يرتبط بالخارج ورئيسه في قلوب الناس
المؤتمر يزداد قوة وال تهزنا الشائعات واألكاذيب اإلعالمية

السفير أحمد علي بنى موسسة عسكرية صلبة تقدم التضحيات دفاعًا عن الوطن والشعب
 المؤتمر يضم كل فئات الشعب وليس مذهبيًا وال مناطقيًا وال عنصريًا عجلة العمل التنظيمي دارت ولن تتوقف

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف  
عــوض الــزوكــا اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر بأمانة 
العاصمة. وفي اللقاء تحدث االمين العام محييًا قيادة المؤتمر 
التنظيمية والتنفيذية بالعاصمة على مستوى فرع المؤتمر 
وعلى مستوى فروع الدوائر والمديريات والمراكز والجماعات 
التنظيمية ، مؤكدًا ان العاصمة صنعاء ستظل قلب اليمن النابض 

التي احتضنت كل ابناء اليمن دون تمييز وعنصرية .
وأشار الزوكا الى ان اللقاء يأتي في اطار برنامج العمل التنظيمي 
للعام ٢٠١٧م، مؤكدا انه ال تنظيم بدون والء تنظيمي وال والء 
ات  تنظيمي بدون عمل تنظيمي، وال عمل تنظيمي، بدون لقاء

واجتماعات تنظيمية .
وقــال :المؤتمر قوي بكم وبقاعدته الشعبية ويــزداد قوة 

وعنفوانًا وال تهزنا الشائعات واألكاذيب االعالمية.
تفاصيل ص٣

المؤتمر القومي العربي يخلع المرتزق 
عبدالملك المخالفي من عضويته

أقر المؤتمر القومي العربي في دورته الثامنة والعشرين المنعقدة في  
بيروت خالل الفترة ١٢-١٣ مايو ٢٠١٧م اعتماد عضوية االستاذ 
يحيى محمد عبدالله صالح وخلع المرتزق عبدالملك المخالفي الذي امتهن االرتزاق 
والتسول باسم الناصرية والقومية العربية.. بعد تمكنه ومجموعته العميلة لجهات 
دولية مشبوهة من السيطرة على ما يسمى بالتنظيم الناصري في اليمن واستطاع 
االستيالء على ماليين الدوالرات المقدمة من معمر القذافي الذي كان يعتبر نفسه 
وريثًا لجمال عبدالناصر وأمينًا لألمة العربية وتتحول تلك األموال الى أرصدة العميل 

عبدالملك المخالفي.
قرار المؤتمر القومي العربي القى ارتياحًا واسعًا ساد الشارع اليمني والعربي 
الذي تطهر من أكثر العناصر تآمرًا ومتاجرة بقضايا األمة العربية طوال عقود من 
الزمن، متخذًا من مسمى الناصرية قناعًا لتنفيذ المخططات التآمرية الصهيونية 
والغربية عبر األنظمة الخليجية الرجعية وعلى رأسها النظام السعودي 

الكهنوتي.
تفاصيل ص١٠

ئ الرئيس الروسي 
ّ
الزعيم صالح يهن

فالديمير بوتين بعيد النصر
بعث رئيس الجمهورية األسبق الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  

الشعبي العام، رسالة تهنئة إلى الرئيس فالديمير بوتين- رئيس جمهورية 
روسيا االتحادية.. رئيس حزب روسيا الموحدة، وذلك بمناسبة احتفال الشعب الروسي 
الصديق بالذكرى الثانية والسبعين لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى.. عبر فيها 
عن عظمة التضحيات التي قدمها شعب روسيا االتحادية وبقية شعوب جمهوريات 
رها المقاتلون الروس 

ّ
االتحاد السوفييتي السابق، والمالحم البطولية النادرة التي سط

وفي مقدمتهم أولئك المحاربون القدامى الذين ضربوا أروع األمثلة في االستبسال 
ة األوطان، والتي ستظل كل شعوب العالم المتطلعة إلى الحرية 

ّ
والتضحية من أجل عز

والسالم والتعايش تنهل منها وتتعلم من دروسها العظيمة.. 
تفاصيل ص٢

«الميثاق»:  وزير الصحة لـ

وفاة ١١٥ وإصابة ٨٥٩٥ بالكوليرا في األمانة و١٤ محافظة
"الميثاق"/توفيق الشرعبي

كارثة بيئية تجتاح العاصمة  
ــاتــت الكوليرا  صــنــعــاء.. وب
تــهــدد بــمــوت قــرابــة ٢ مليون يمني 
هم سكان العاصمة والنازحون إليها.. 
المستشفيات مكتضة بالمرضى.. الخوف 
يمأل المنازل.. انعدام كامل لألدوية.. 
الرعب ينتشر في المدارس في األعمال 
وفــي وسائل النقل العامة حيث يقف 
الموت شاخصًا مستًال خنجره في بلد 
يعيش حصارًا جائرًا للعام الثالث على 

التوالي.. وأنهكته الحرب والحصار والفساد، ويواجه مجاعة ال 
تقل خطورة عن صواريخ العدوان.. الجميع خذلوا الشعب اليمني 
وهو يواجه الموت جوعًا واآلن تحصد «الكوليرا» أرواح المئات من 

أبنائه يوميًا وغيرها من األمراض القاتلة..
لهذا العجب أن تعلن وزارة الصحة حالة الطوارئ في البالد.. 
والعاصمة صنعاء مدينة منكوبة بالكوليرا.. حيث أن إعالنًا كهذا 
يثير الفزع والهلع في البالد.. لكن البد من ذلك ألن كارثة وباء 

الكوليرا اليمكن التستر عليها بعد هذا االنتشار المخيف..
إلى ذلك أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد 
غ 

ّ
سالم بن حفيظ أن إجمالي عدد حاالت الكوليرا المشتبهة المبل

عنها بلغ ٨٥٩٥ حالة، أما الحاالت المؤكدة مخبريًا فبلغ عددها 
٢١٣ حالة، فيما تجاوزت الوفيات ١١٥ حالة وفاة، مشيرًا إلى 

ات سّجلت في أمانة  أن هذه اإلحصاء
العاصمة و١٤ محافظة أخرى حتى 

تاريخ ١٣ مايو.
وقــال وزيــر الصحة في لقاء مع 
ـــوزارة  صحيفة "الــمــيــثــاق": إن ال
ات منذ  خذت الكثير من اإلجــراء

ّ
ات

ـــى لظهور الموجة  اللحظة األول
الثانية مــن الــوبــاء فــي ٢٧ أبريل 

الماضي،
ــك أعلنت وزارة الصحة  ــى ذل إل
العامة والــســكــان حــالــة الــطــوارئ 
الصحية في العاصمة صنعاء كونها أصبحت منكوبة صحيًا وبيئيًا 

وانتشار الكوليرا الذي أصبح يحصد أرواح المواطنين.
كما اعلن امين محلي أمانة العاصمة األستاذ أمين محمد 
جمعان، صنعاء عاصمة منكوبة وفــي حالة طــوارئ صحية 
مؤقتة، داعيًا الــى توحيد الغايات من اجــل مصلحة وطنية 
واحدة وكبح جماح الموت ووقف هذا العدوان الوبائي المهدد 

لصحة المجتمع.
وأطلق امين عام محلي امانة العاصمة، امين محمد جمعان 
نداء استغاثة ، موجه إلى احرار االرض والى الضمير العالمي 
وكافة المنظمات اإلنسانية والدولية، مناشدًا إياهم سرعة 

إسناد الجهد المحلي في مواجهة وباء الكوليرا..
تفاصيل ص٨

العاصمة صنعاء منكوبة بالكوليرا والصحة تعلن الطوارئ

تفاصيل ص٧

المؤتمر يدعو جميع الصحفيين 
اب إلى عدم االنجرار للرد على 

َّ
ت

ُ
والك

األقالم الحاقدة والمريضة
ح مــصــدر مــســؤول بــاالمــانــة   صـــرَّ

الــعــامــة للمؤتمر الشعبي العام 
عن تنبيه قيادة المؤتمر جميع الصحفيين 
والكتاب المنتمين للمؤتمر الشعبي العام 
بضبط النفس واالبتعاد عن ردود االفعال 
وعــدم االنــجــرار للرد على االقــالم المأزومة 
والحاقدة والمريضة أّيًا كان شكلها أو لونها 
او انتماؤها.. والحرص على وحدة الصف مع 

المكونات المواجهة للعدوان.
وتمنى المصدر على المكونات الوطنية 
المواجهة للعدوان وضح حد ألولئك الذين 
يعملون على شق الصف ويخلقون ردود افعال 
من خــالل الترهات والكالم غير المسئول، 
والذي ال يستفيد منه سوى تحالف العدوان 

ومرتزقتهم.

تــتــواصــل االســتــعــدادات  
الـــرســـمـــيـــة والــحــزبــيــة 
والشعبية لالحتفاء بالعيد الوطني 
٢٧ لقيام الجمهورية اليمنية  ــــ ل ا
المنجز األعــظــم فــي تــاريــخ اليمن 
ــــ٢٢ مــن مايو  ـــذي تحقق يــوم ال وال
١٩٩٠م بفضل السياسة الحكيمة 
لموحد اليمن الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئــيــس الجمهورية األسبق 

رئيس الموتمر الشعبي العام.
هذا وعلمت «الميثاق» أن االحتفال 
بــهــذه المناسبة الوطنية المهمة 
يزداد أهمية اليوم أكثر من أي وقت 
مضى، حيث أكدت الحقائق على الواقع 
ـــداد على الوحدة  أن مــحــاوالت االرت
تمثل كــارثــة على كــل ابــنــاء الشعب 
اليمني، وأن أمن واستقرار وسعادة 
اليمن مرتبطة بوحدته وأن المشاريع 

الصغيرة كحقيقة تاريخية ال تخدم 
إّال أعداء اليمن.

وبــهــذا الخصوص عقد المجلس 
السياسي -الجمعة- اجتماعًا استثنائيًا 
برئاسة الدكتور قاسم لبوزة نائب 
رئيس المجلس، ضم الشيخ يحيى علي 
الراعي رئيس مجلس النواب ورئيس 
الحكومة د.عبدالعزيز بن حبتور، 
واستمع االجتماع الــى شــرح موجز 
من رئيس الوزراء عن االستعدادات 
الجارية لالحتفاء بالعيد الوطني الـ٢٧ 
لقيام الجمهورية اليمنية المباركة 
في ٢٢ مايو ١٩٩٠م والتي يحاول 
العدوان وأدواته النيل من هذا المنجز 
العظيم عبر مخططاته الهادفة الى 
تمزيق اليمن وفرض الوصاية عليه 
بعد فشله على الصعيد العسكري 

واالقتصادي.

مناقشة استعدادات االحتفاء بالعيد 
الوطني للوحدة اليمنية

الحلقة ٢

مصدر مسئول في األمانة العامة:

للمؤتمر هيئاته المعبرة عنه وال صلة تربطه بالمفصولين
جدد مصدر مسئول في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام التأكيد بأن من تم فصلهم  

من المؤتمر الشعبي من مرتزقة العدوان السعودي سواء المتواجدون في الرياض أو 
احمد الميسري او غيره لم يعد لهم اية صفة تنظيمية أو صلة تربطهم بالمؤتمر ال من قريب 
وال من بعيد .. وأوضح المصدر أن مواقف المؤتمر الشعبي العام ورؤاه تعبر عنها هيئاته 
طره التنظيمية ممثلة في رئاسة المؤتمر واللجنة العامة واألمانة العامة، وتعلن 

ُ
وأ

عبر وسائله اإلعالمية وبحسب نظامه ولوائحه الداخلية.


