
اته التشاورية وامسياته التي   المؤتمر الشعبي العام اثبت في لقاء
شملت كل هيئاته وتكويناته وفروعه انه تنظيم الوطن الرائد 
وحزب الشعب المتجدد ..وان الصعوبات والتحديات لم تزده اال خبرة 

وصقاًل لتجربته السياسية الوطنية الوحدوية الديمقراطية ..
تجسد هذا في انتصاره لليمن وابنائه في مواجهة المؤامرات التي حيكت 
ضده واالخطار التي احدقت به في الماضي واليوم، والفرق ان كان في 
السلطة او خارجها ، مادام يجسد االرادة اليمانية الصادقة والحكيمة 
المستلهمة من روح شعبه الحضاري العظيم بتاريخه وصبره وصموده 
وبسالته في مواجهة الشدائد والمحن مهما بلغت ..وهذا يتجلى اليوم 
في تصديه االسطوري لتحالف العدوان السعودي واالقليمي والدولي 
الذي لم يسبق ان تعرض له شعب آخر من قبل ، وعلى هذا النحو من 
الهمجية والتوحش المسنود بتواطؤ وصمت عالمي، ليوصف ما يتعرض 
له بالحرب العدوانية االجرامية القذرة والمنسية والتي كان فيها المؤتمر 
الشعبي العام في طليعة القوى الوطنية الصامدة والمتصدية لهذا العدوان 
البغيض الحاقد والجبان ، مدافعًا عن حق شعبه في الوجود موحدًا حرًا 

مستقاًل عزيزًا على ارض وطنه .
وحتى نضع االمور في نصابها والمعاني في سياقها وعلى ذلك النحو 
المعبر عنه في هذه الفعاليات المؤتمرية وما خرجت به من قرارات 
وتوصيات تضمنها  تقرير االمين العام والبيان الختامي ، لتمثل موجهات 
ألداء المؤتمر ونشاطه خالل المرحلة القادمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس 
المؤتمر ، والتي تعد خالصة القضايا والهموم والمتطلبات لمواجهة 
االستحقاقات الوطنية في ه��ذه المرحلة الدقيقة والحساسة بالغة 
الخطورة التي يمر بها اليمن- الوطن والشعب- والناجمة عن العدوان 
الغاشم والحصار الجائر الذي يفرضه النظام السعودي في اطار حرب 
االبادة التي يشنها منذ اكثر من عامين متجردًا من كل المبادئ والقيم 

واالخالق الدينية واالنسانية.
وهكذا فإن المؤتمر الشعبي العام لم يكن في هذه الفعاليات في صدارة 
نقاشاته فقط كيفية التصدي للعدوان المستمر على الشعب اليمني للعام 
الثالث وانما في قلب هموم وقضايا شعبه، التي وان كان معظمها تسبب 
بها المعتدي الذي عمل مع سابق االص��رار والترصد لجعلها مأساوية 
وكارثية ، اال ان هذا اليعفي القوى واالطراف الداخلية من المسؤولية سواء 
اولئك الذين أعمى بصرهم وبصيرتهم الحقد والكراهية أو بريق المال 
النفطي السعودي المدنس، أو اولئك الذين دفعهم جهلهم وشغفهم 
بالسلطة فأعماهم بريقها، إلى عدم القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم 
تجاه شعبهم وانشغلوا بمفاسدها ومغرياتها غير مستوعبين طبيعة 
المرحلة التاريخية الخطرة التي يمر بها الوطن والظروف واالوضاع التي 
يعيشها الشعب في ظل العدوان السعودي البربري الذي لم يدع وسيلة 
او اسلوبًا عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واعالميًا اال واستخدمه إلخضاع 

الشعب اليمني لمشروعه االرهابي الدموي .
ووحده المؤتمر الشعبي العام والمؤتمريون ارتقوا بنضالهم ومواقفهم 
إلى مستوى متطلبات شعبهم يتقدمون صفوفه في معارك الدفاع عن 
سيادته وثورته ووحدته وحريته واستقالله، وفي معارك التنمية والبناء 
والتطور الشامل .. هكذا كان المؤتمريون وهكذا سيظلون في الحاضر 

والمستقبل.

كلمة 

حزب الوطن والشعب

قطر ترفض.. وتهدد السعودية بتركيا
اإلعدام قصاصًا لقاتل الطفلة »رنا«

صدر حكم قضائي من رئيس محكمة جنوب شرق االمانة القاضي أنيس القيسي في جلسته 
المنعقدة امس االحد 2 يوليو 2017م قضى بادانة المتهم محمد مجاهد سعد المغربي 
)40 عامًا( بقتل واغتصاب الطفلة رنا يحيى المطري.. كما قضى الحكم في فقرته الثانية باعدام 
المتهم المذكور قصاصًا وتعزيرًا في مكان عام وجمهرة من المواطنين وبحضور وتغطية من 

وسائل االعالم.
جدير بالذكر ان المتهم كان قد استدرج الطفلة رنا يحيى المطري )3 سنوات( في ثاني ايام عيد 
الفطر المبارك الى المحل الذي يقيم فيه بحي بيت معياد بالعاصمة صنعاء بصنعاء وقام بقتلها 
واغتصابها ثم الذ بالفرار الى محافظة ذمار حيث تم القبض عليه واعادته الى العاصمة صنعاء 

بحسب البالغات والتوجيهات القضائية من النيابة العامة.
هذا ومن المقرر ان تقوم النيابة العامة بارسال الملف الى محكمة االستئناف في حال قدم المتهم 
ات تنفيذ الحكم  او محاميه طعنًا في الحكم الصادر، ما لم فستقوم النيابة العامة بالسير في اجراء

فور انتهاء مدة الطعن وفقًا للقانون.
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من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

برئاسة رئيس المؤتمر

توصيات اللقاءات التنظيمية والتشاورية:

اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف تقف أمام المستجدات على الساحة الوطنية

الزوكا: المؤتمر ينتهج الحوار ويدعو إلى السالم ويحرص على الشراكة الوطنية
العواضي: عقد المؤتمر العام الثامن عقب توقف العدوان الغاشم

رأس ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه ص��ال��ح- رئيس  
لعام  لجمهورية لعامة للمؤتمر الشعبي ا ا
وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خصص 
لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والتنظيمية.
وفي االجتماع ثمن الزعيم ما قامت به األمانة العامة 
للمؤتمر وقيادة الفروع في المحافظات والمديريات 
وال��دوائ��ر م��ن نشاط تنظيمي ممتاز جسد التواصل 
المؤتمري بين القيادات والقواعد واالط��الع على كل 
هموم المؤتمريين  والمؤتمريات ومن خاللهم تلمس 

معاناة كل أبناء الوطن.
ودعا رئيس المؤتمر إلى استمرار التواصل المؤتمري 

والنشاط التنظيمي وأن اليكون موسميًا أو حالة فعل ورد فعل .. 
مهنئًا كل المؤتمريين والمؤتمريات ارتباطهم بوطنهم والدفاع 

عنه والصمود في وجه العدوان الغاشم.
وق��ال الزعيم علي عبدالله صالح : ما عدفيش خ��وف على 
المؤتمر .. أصبحت آمنًا أن المؤتمر اعتمد على نفسه ويواجه 
الكوارث وينزل إلى الميدان بكل ثقله وبكل قواه وبكل إمكاناته 
لمساعدة المحتاجين والمساهمة في معالجة معاناة االطفال 

والنساء واالرامل وأسر الشهداء والجرحى.

مؤكدًا أن المؤتمر طهر نفسه من اولئك المندسين في صفوفه 
وسيستمر بالتطهير.. 

وفي االجتماع قدم األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ 
عارف عوض الزوكا تقريرًا استعرض فيه النشاط التنظيمي 
للمؤتمر وفروعه على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات 
وفروع الدوائر والمديريات ، والخطوات التنفيذية التي قامت 
بها األم��ان��ة العامة لتنفيذ توجيهات الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

الخاصة بتفعيل وتنشيط العمل التنظيمي 
للمؤتمر على مستوى فروع المؤتمر في أمانة 
العاصمة والمحافظات والدوائر وبرامج األمسيات 
الرمضانية وم��ا عكسه ذل��ك النشاط من زخم 
شعبي وجماهيري أكد شعبية الزعيم والمؤتمر.
وف��ي االج��ت��م��اع ت��ال األم��ي��ن ال��ع��ام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام األستاذ ياسر العواضي 
ات التنظيمية والتشاورية  البيان الصادر عن اللقاء
واألم��س��ي��ات الرمضانية ل��ف��روع المؤتمر في 
المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر 
الذي تم إق��راره من قبل اجتماع اللجنة العامة 

وقيادات أحزاب التحالف الوطني.
وتضمن البيان أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن النقاشات 
ات التنظيمية والتشاورية  والمداوالت التي تمت خالل اللقاء
واألمسيات الرمضانية لفروع المؤتمر خالل الفترة الماضية 
وذلك على المستوى الوطني والسياسي من جهة وعلى المستوى 

التنظيمي من جهة أخرى.

تفاصيل ص 4-3-2

اختفاء المئات وممارسات التعذيب تعود للقرون الوسطى
مطالب دولية بالتحقيق في السجون السرية لإلمارات

قدمت منظمات حقوقية دولية ووكاالت أنباء  
االدلة القاطعة على أن اإلم��ارات تسيطر على 
عشرات السجون السرية باليمن ويتعرض المعتقلون 
داخلها لحاالت تعذيب وحشية تصل إلى حد »الشواء« 

بالنار.
وكانت لجنة القوات المسلحة في الكونجرس األمريكي 
طالبت وزير الدفاع باجراء تحقيق فوري بشأن تورط 
عسكريين أمريكيين في عمليات االستجواب واالعتقال 
والتعذيب التي تمت بحق يمنيين اعتقلوا في سجون 
سرية تديرها االم��ارات بدعم وإش��راف أمريكي وفقًا 
لتحقيق نشرته وكالة »أسبوشيتد برس« األمريكية 
وثق ما اليقل عن 18 سجنًا سريًا وتحققت من حوادث 
الختفاء مئات االشخاص بعد اعتقالهم بشكل تعسفي.

وأوضحت الوكالة أن هذه السجون توجد داخل قواعد 

عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة بل حتى في مبان 
سكنية.. وقبل ذلك كانت منظمة سام للحقوق والحريات 
كشفت عن سجون سرية في عدن والمكال وسقطرى 
وحضرموت ت��دار خ��ارج القانون من قبل تشكيالت 

عسكرية تشرف عليها قوات إماراتية.
وطالبت المنظمات الدولية بتحقيق عاجل في سجون 
االمارات.. مشيرة إلى أن على أمريكا االستفادة والتعلم 

من الدروس المكلفة الدارة بوش في العراق .
ودع��ت منظمة العفو ال��دول��ي��ة إل��ى وق��ف عمليات 
نقل األسلحة إلى االم��ارات فمن المرجح تمامًا إمكان 
استعمالها ف��ي تسهيل عمليات االخ��ت��ف��اء القسري 
والتعذيب أو سواها من االنتهاكات الخطيرة للقانون 

الدولي واالنساني .
تفاصيل ص 10

دول الخليج على صفيح ساخن

تعيش دول الخليج العربي  على صفيح س���اخن وتخيم    
ف���ي االجواء نذر حرب مدمرة س���تقلب المنطقة  رأس���ًا 
عل���ى عق���ب بانتهاء الي���وم  - االثنين - المهل���ة التي منحتها 
الس���عودية واإلمارات والبحرين ومصر ف���ي 22يونيو ، عبر 
الكوي���ت، إلى قطر لتنفيذ المطالب  ال� 13 إلعادة العالقات 

معه���ا، وأمهلتها 10 أي���ام لتنفيذها ، وقبي���ل انتهاء المدة 
بساعات اعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن 
آل ثاني  رفض بالده لقائمة المطالب العربية، وانها لن تقبل 

بأي شيء ينتهك سيادتها.
البقية ص 11

مباحثات عمانيه أمريكية بشأن اليمن وقطر
قال بيان ص���ادر عن وزارة الخارجية  

العمانية- الس���بت- ان وزير الش���ؤون 
الخارجية العمانية، يوسف بن علوي، تلقى 
اتصااًل هاتفيًا من وزير الخارجية االمريكي 
ريكس تيلرسون حول التطورات في ازمة 

الخليج الحالية والوضع في اليمن.
وبحسب ما نقلته صحيفة »تايمز اوف 
ع��م��ان«، ج��دد ال��وزي��ران دعمهما لجهود 

أمير الكويت، الحتواء أزمة الخليج الحالية.
 وأض��اف البيان: »ان ال���وزراء اعربوا عن 
املهم في ان تحظى ه��ذه الجهود بدعم 
جميع االط��راف من اجل الحفاظ على امن 
واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.. 
كما تم التأكيد على دور عمان لدعم جهود 
المجتمع الدولي واألمم المتحدة إليجاد حل 

لألزمة في اليمن..

انتهاء المهلة التي  منحتها السعودية واالمارات ومصر 
والبحرين  لقطر يضع المنطقة أمام خيارات مخيفة 

 الدوحة ترفض مطالب الدول االربع 
وتعلن االستعداد لمواجهة التداعيات 

أمريكا تتدخل بطرح مبادرة دولية من 5 نقاط تحول قطر لحديقة خليفة 

الزعيـم: الخـوف عـلى المـؤتمـــــر بعــد اليوم
ــام عملية التدافع الكبير للمواطنين   فتح أبـــواب المؤتمر الشعبي الــعــام أم
لمؤتمر ا ــى صفوف  ل ا لالنضمام  ومستوياتهم  االجتماعية  بمختلف شرائحهم 

ــي تنشيط الــعــمــل التنظيمي وتــفــعــيــل اإلتــصــال  ــجــهــود ف ــن ال ــمــزيــد م  ال
العليا والدنيا التنظيمية  المؤتمر  لــتــواصــل بين مختلف هيئات وتكوينات  وا

ــري وتــثــقــيــفــي لــنــشــر ثــقــافــة ومــضــامــيــن الميثاق  ــوي ــن ــج  ت ــام ــرن  تنفيذ ب
ـــاط المؤتمريين وعــامــة الشعب الــوطــنــي ،وبــرنــامــج العمل السياسي فــي أوس
 تفعيل األداء السياسي واإلعالمي للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه خالل المرحلة القادمة
ــه للوطن والشعب  ت ات التنظيمية بحق كــل مــن تثبت إســاء ــــراء  اتــخــاذ اإلج
وللمؤتمر ومخالفته لمنهجه وِفــكــره ونظامه الداخلي واللوائح المتفّرعة عنه
ــعــقــد الــمــؤتــمــر  ــة ل ــئ ــهــي ــت ــات الــــالزمــــة لــلــتــحــضــيــر وال ــب ــي ــرت ــت  إجــــــراء ال
ــم ــاش ــغ ـــف الــــعــــدوان ال ـــوق ــي عــقــب ت ــب ــع ــش ــر ال ــم ــؤت ــم ــل ـــثـــامـــن ل الـــعـــام ال
ـــاالت  ـــج ـــاق الــــوطــــنــــي فـــــي م ـــث ـــي ـــم  تـــفـــعـــيـــل دور مـــعـــهـــد ال
ــمــؤتــمــر ــــكــــوادر ال ـــب والـــتـــأهـــيـــل وتـــطـــويـــر الـــمـــهـــارات ل ـــدري ـــت ال
 تفعيل كــافــة تــكــويــنــات الــمــؤتــمــر لــالضــطــالع بمسئولياتها وواجــبــاتــهــا 
ــن الــمــســتــويــات الــعــلــيــا حــتــى أدنـــى مــســتــوى تنظيمي التنظيمية إبـــتـــداًء م

 مرتزفة العدوان يتكبدون مزيدًا من الهزائم الساحقة في تعز
واص��ل أب��ط��ال الجيش المسنودون بالمقاتلين من 
اللجان الشعبية في جبهات محافظة تعز والمناطق 
المحاذية لها بمحافظة لحج تكبيد مرتزقة تحالف 
العدوان السعودي المزيد من الهزائم الساحقة والخسائر 
الفادحة في األرواح والعتاد العسكري حيث استمرت 
المواجهات العنيفة خالل إجازة عيد الفطر المبارك بين 
أبطال الجيش مسنودين بالمقاتلين من اللجان الشعبية 
وبين الميليشيات المسلحة التابعة لمرتزقة العدوان  
من مختلف الفصائل اإلخوانية والسلفية وتنظيمي 
القاعدة وداعش في جبهات مدينة تعز ووادي الضباب 
ومديريات الصلو والمسراخ وصبر الموادم والمخا وموزع 

ومناطق حمير بمديرية مقبنة والكدحة بمديرية 
المعافر والعمري بمديرية ذوباب وأطراف مديريات 
جبل حبشي والوازعية وحيفان بمحافظة تعز ومناطق 
كهبوب بمديرية المضاربة وكرش بمديرية القبيطة 
التابعتين لمحافظة لحج ورغم التعزيزات العسكرية 
للمرتزقة واإلسناد الجوي والبحري المكثف من قبل 
ال��ب��وارج والسفن الحربية ومقاتالت ال���F16وب��دون 
طيار ومروحيات األباتشي التي شنت عشرات الغارات 
مستخدمة في عدد منها القنابل العنقودية المحرمة 
دوليا اال أن ذلك لم يمكن المرتزقة من تحقيق أي تقدم 
ميداني فقد باءت جميع زحوفاتهم ومحاوالتهم بالفشل 

في جميع الجبهات حيث كان أبطال الجيش واللجان 
لهم بالمرصاد وكبدوهم المزيد من الهزائم الساحقة 

والخسائر الفادحة في العتاد واألرواح .
وفي إطار الصراعات المحتدمة بين قيادات مرتزقة 
العدوان بمحافظة تعز ازدادت حدة الخالفات فيما 
بينهم خ��الل األس��ب��وع الماضي على خلفية التالعب 
بكشوفات توزيع مرتبات تلك الميليشيات والقوات 
الموالية للعدوان حيث تم إسقاط أسماء الكثيرين 
وإضافة أسماء وهمية .. واتهم ناشطون موالون للعدوان 
على صفحات مواقع التواصل اإلجتماعي قيادة محور 
تعز المعينة من تحالف العدوان بالسطو على مبلغ 

“416,860,000”ري����ال من المرتبات المعتمدة 
لمنتسبي المحور -بحسب المذكرة المرفوعة للفار 
هادي من رئيس لجنة الصرف المرتزق  أحمد الميسري 
المعين وزير الزراعة في حكومة فنادق الرياض بتاريخ 
9مايو الماضي والمعمدة من المرتزق علي المعمري 
المعين من الفار ه��ادي محافظًا لتعز ..كما تضمنت 
االتهامات لقيادة محور تعز الموالية للعدوان أنه تم 
ترقيم )40،000( مجند دون أي معايير عسكرية 
وإسقاط أسماء الشرطة النسائية السيما المجندات مؤخرًا 
ومايقارب  )100( شهيد و)500( جريح من كشوفات 

المرتبات رغم أنهم استلموا مرتباتهم سابقًا.

عدد وفيات الكوليرا 
يتجاوز 1500

قال نيفيو زاجاريا ممثل منظمة الصحة 
العالمية في اليمن إن عدد الوفيات بسبب 
تفشي الكوليرا في اليمن ارتفع إلى 1500 
حالة.. ودعا خالل مؤتمر صحفي مشترك 
مع ممثلي منظمة األمم المتحدة للطفولة 
)يونيسيف( والبنك الدولي إلى تقديم مزيد 
من المساعدات للقضاء على الوباء، بحسب 
ما نقلته وكالة أنباء رويترز.. وأشار إلى أن 
عدد الحاالت المشتبه بإصابتها حتى يوم 

30 يونيو بلغ نحو 246 ألفًا.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إنها بدأت 
ات الطارئة لمواجهة المرض في الحد  اإلجراء
من التفشي بعد شهرين من بدايته، وأكدت 
على أنها  تتطلع إلى انحسار تفش كبير 
للكوليرا في اليمن بعد تسجيل 218798 
حالة إصابة.. وانهار القسم األكبر من منشآت 
البنية التحتية الصحية في اليمن ولم يتقاض 
العاملون في مجال الرعاية الصحية رواتبهم 
منذ ما يربو على ستة أشهر وتدفع منظمة 
الصحة العالمية حوافز لألطباء والممرضات 
وع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة والمسعفين لتوفير 

العاملين لشبكة طوارئ مكافحة الكوليرا.
مصدر ب��وزارة الصحة أكد ل�«الميثاق« أن 
الرقم قد تجاوز )5000( إحالة وفاة بعد أن 
توفى بعض المصابين خالل اليومين الفائتين.

اتسعت رقعة الحرب في المنطقة  ولم تعد االراضي اليمنية ارضًا لتلك 
المعارك القذرة التي يشنها تحالف العدوان  الذي تقوده السعودية ضد 
اليمن ، بل لقد اصبحت كل دول المنطقة مفتوحة لمعارك عسكرية 

ضارية قد تتحول الى حرب كونية ..
ومنذ مطلع يونيو الماضي  بدأت الحرب العدوانية على اليمن تأخذ 
منحى خطيرًا السيما بعد التداعيات التي تشهدها دول تحالف العدوان 
فيما بينها وبروز االطماع السعودية اللتهام قطر بشكل واضح اكد صحة 
التوقعات التي حذر منها مراقبون سياسيون من ان السعودية تسعى 
من وراء عدوانها على اليمن الى  تنفيذ  مخطط البتالع  دول الجزيرة 

العربية واخضاعها للرياض..
وفي الوقت الذي االنظار مشدودة الى قطر والمصير الذي ينتظرها 
تسعى دول خليجية واقليمية الى اغراق السعودية في اليمن  اتقاء من 
شرورها ، حيث ت��درك االم��ارات والكويت ، اضافة الى تركيا وغيرها 

خطورة االطماع السعودية على المنطقة والعالم بشكل عام ..
وب��ه��ذا ال��خ��ص��وص كشف خ��ب��راء عسكريون وم��راق��ب��ون سياسيون 
ل�«الميثاق« ان  تركيا وعبر جماعة االخ���وان  دخلت ف��ي  ح��رب غير 
مباشرة ضد السعودية واالمارات  في المحافظات اليمنية المحتلة ، كما 
تتلقى  االمارات  طعنات  سعودية قاتلة  في ذات المحافظات ،حيث بات 
واضحا على ارض الواقع ان الرياض ال تخوض حربًا ضد قطر وانما الحرب 
الحقيقية تشن  ضد دولة  االمارات من خالل القضاء على أي نفوذ لها في 
اليمن من جهة ومن جهة ثانية استهداف الجيش االماراتي والتخلص منه 
في ارض اليمن .واعتبر المراقبون السياسيون ان تحالف العدوان  دخل  
غرفة االنعاش  بفضل  صمود الشعب اليمني  بوجه العدوان للعام الثالث 
وباالنتصارات التاريخية  التي  حققها الجيش اليمني واللجان  والمتطوعون 

من ابناء القبائل في مختلف الجبهات وتحديدًا في ...
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تحالف العدوان  يتفكك والمعارك  تزداد ضراوة بالعمق السعودي
اإلمارات تتلقى طعنات سعودية قاتلة  في اليمن.. وتركيا تعود للمنطقة عسكريًا وتستنفر االخوان ضد الرياض


