
يستعد المؤتمر الشعبي العام -قيادة وقواعد وأنصارًا- ومعهم  
جماهير شعبنا التي هي اليوم أكثر من أي وقت مضى على قناعة 
بصحة نهج هذا التنظيم الوطني اليمني الديمقراطي الرائد لالحتفال بذكرى 
تأسيسه الـ35 في ميدان السبعين يوم 24 أغسطس 2017م التي ستحتشد 
فيها الجماهير اليمنية من كل أرجاء الوطن في هذه الساحة بالعاصمة التاريخية 
 تمسكها بالثورة اليمنية السبتمبرية األكتوبرية 

ً
السياسية لليمن، مؤكدة

وبالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية وبالموقف المدافع عن سيادة 
وحرية واستقالل وطنهم في مواجهة عــدوان التحالف السعودي الوحشي 
المستمر لما يقارب العامين والنصف مستهدفًا وجود شعب حضاري عريق 

وعظيم في الجغرافيا والتاريخ في الحاضر والمستقبل.
وفي هذا تكتسب هذه المناسبة المؤتمرية أهميتها- معنى ومضمونًا، داللة 
وُبْعدًا- ليجّسد حضور أبناء اليمن يوم 24 أغسطس الى ميدان السبعين مكانة 
وحجم المؤتمر والمبادئ والقيم التي انتهجها طوال مسيرة تحمله مسئولية 
مسيرة الثورة اليمنية بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح، متجاوزًا اصعب وأخطر 
فترة مر بها الوطن الى مرحلة األمن واالستقرار والسالم والوحدة والديمقراطية 
والتنمية والبناء المحققة للنهوض الحضاري الشامل.. ومرَّ المؤتمر في هذا 
الطريق بمنعطفات وجابه تحديات وأخطارًا تجاوزها بانفتاحه على كل الرؤى 
واالتجاهات السياسية والفكرية المنسجمة مع روح شعبنا وتطلعاته، مستوعبًا 
نهج التصالح والتسامح والحوار مع كل القوى على اختالف اتجاهاتها وألوان 
طيفها السياسي، واضعًا المؤتمر وقيادته نصب أعينهم مصلحة اليمن التي ال 
يحققها إاّل كافة ابنائه الذين عليهم أن يكونوا أكبر من جراحاتهم وضغائنهم 
وأحقادهم، وأصحاب وعي وإرادة حرة تمكننا من الوقوف على حقيقة أن اليمن 
وطننا جميعًا وليس لنا أرض نعيش عليها إاّل أرضه وليس لنا سماء نستظل 

تحتها إاّل سماؤه.
ومن هنا فإن الجماهير اليمنية التي سوف تجمعها ذكرى تأسيس المؤتمر 
الشعبي الـ35 في 24 أغسطس 2017م، هي في ذات الوقت مناسبة للمصالحة 
الوطنية والتسامح وتوحيد الصف في مواجهة العدوان السعودي الحاقد وتحالفه 
البغيض حتى يذعن لدعوات السالم الذي تحققه الندية والتكافؤ على طاولة 
التفاوض.. والعيب كل العيب بعد كل هذه الفوضى والخراب والدمار والدماء أال 
ندرك حقيقة استغالل العدو السعودي النقساماتنا وضعفنا ليشن علينا حربه 
العدوانية القذرة والشاملة التي يحاول بها النيل من اليمن واليمانيين.. لهذا 
يجب أن تكون ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام مناسبة للمصالحة الوطنية 
وانهاء الفتنة التي طالما أضرم صراعاتها النظام السعودي الذي هو بحق العدو 

التاريخي لليمنيين جميعًا.. فهل ننتصر لحاضرنا وغد أجيالنا؟
.. ليكن »24 أغسطس« موعد انطالقتنا لتحقيق هذه الغاية المعبرة 

ً
خالصة

عن الحكمة اليمانية في أرقى تجليات عظمة شعبنا اليمني الحضاري العريق.

كلمة 

24 أغسطس 
يوم السالم والثبات

الجيش واللجان في معركة الحسم مع العدوان

50 ريااًل 16 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد )1868( 

 31 / 7/ 2017م 
7 / ذو القعدة / 1438هـ 

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..

خالل استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر

الزعيم: سنقدم كل التسهيالت للجنة.. ونطالب األمم المتحدة بتحقيق دولي في اليمن
7 محافظات يمنية تتعرض لحرب إبادة ونتمنى أن تتصدر أولويات الصليب األحمر
المؤتمر على أتم االستعداد لتقديم التسهيالت وتذليل أية صعوبات تعيق عملكم

43 ألف شهيد وجريح أغلبهم أطفال ونساء سقطوا بنيران العدوان
اء الحصار أو تفتك بهم الغازات السامة من لم تقتلهم طائرات وصواريخ العدوان يموتون جوعًا جرَّ

المبعوث الدولي منحاز يستنكر ضرب الصواريخ على السعودية وال يستنكر قتل أطفال ونساء اليمن!
رئيس لجنة الصليب الدولي: قررنا رفع المساعدات إلى 100 مليون دوالر لمواجهة االحتياجات اإلنسانية الكارثية في اليمن

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام  
-الخميس، السيد بيتر ماورر رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر والوفد المرافق له، الذي زار 
بالدنا بهدف االطالع على طبيعة األوضاع اإلنسانية المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني جراء العدوان 
الظالم والهمجي الذي تشنه السعودية والدول المتحالفة معها وبدعم مباشر من ِقبل الواليات المتحدة 
األمريكية وبريطانيا وإسرائيل، إلى جانب التداعيات الكارثية الناجمة عن الحصار المفروض على شعبنا 
-برًا وبحرًا وجوًا- منذ أكثر من ثمانية وعشرين شهرًا ومنع وصول اإلمدادات الغذائية والدوائية وكل 

االحتياجات الضرورية لحياة البشر.
وقد رّحب الزعيم علي عبدالله صالح بالوفد الزائر، معّبرًا عن أمله بأن تكون هذه الزيارة الميدانية 

نت رئيس اللجنة الدولية والوفد المرافق له من االطالع عن كثب على حقيقة األوضاع 
ّ
لبالدنا قد مك

المأساوية التي يعيشها اليمنيون في مختلف المحافظات جراء العدوان والحصار واالقتتال الداخلي 
الذي خططت له وتمّوله بالمال والسالح دول العدوان بقيادة نظام آل سعود، إمعانًا في قتل المزيد من 
اليمنيين وفي المقدمة األطفال والنساء والشباب والشيوخ وجرح اآلالف من المدنيين األبرياء الذين إن 
لم تقتلهم طائرات وصواريخ العدوان فإنهم يفارقون الحياة جوعًا جراء الحصار أو تفتك بهم األمراض 
فها 

ّ
ية جراء الغازات السامة والمواد البيولوجية والمشّبعة باليورانيوم والمواد الفوسفورية التي تخل

ّ
المتفش

صواريخ وقنابل دول العدوان التي تستهدف بها اليمنيين والمحّرم استخدامها دوليًا.. 
تفاصيل ص2

 مؤتمريو إب: مستعدون للمشاركة في 24 أغسطس مؤتمريو حجة: سباقون إلى االحتشاد بميدان السبعين مؤتمريو تعز: المؤتمر سيخرج في هذه المناسبة قويًا شامخًا مؤتمريو الحديدة: جاهزون للمشاركة في ذكرى التأسيس

المنظمات األممية:

ف آثارًا وخيمة على األجيال
ِّ

خل
ُ

الكارثة اإلنسانية في اليمن ت
خلصت زيــارة وفد من االمم المتحدة  

يضم ثالثة رؤساء منظمات انسانية الى 
اليمن الى االعتراف بان البالد على حافة الوقوع 

في مجاعة
وارسلوا نداء استغاثة للمجتمع الدولي من اجل 
مضاعفه الدعم. جاء ذلك في بيان مشترك لمكتب 
اليونيسيف اإلقليمي في عمان عقب زيارة المدير 
التنفيذي لليونيسيف أنثونى ليك والمدير التنفيذي 
لبرنامج األغذية العالمي، ديفيد بيسلي، والمدير 
مة الّصّحة العالمية الدكتور تيدروس 

ّ
العام لمنظ

غيبرييسوس، لليمن خالل األسبوع الماضي.. ودعا 
مديرو الوكاالت األممية الثالث المجتمع الدولي إلى 
مضاعفة الدعم للشعب اليمني.. منبهين من أنه في 
حال فشل ذلك، فإن الكارثة اإلنسانية لن تستمر 
في إزهاق األرواح فقط، بل ستترك آثارًا وخيمة 

على األجيال المقبلة وعلى البلد لسنوات قادمة.
تفاصيل ص13

»الميثاق« تنشر 
حوارات مهمة مع:

الدكتور/ أحمد األصبحي
األستاذ/ يحيى دويد

األستاذ/ سعيد الجناحي
في اطار االستعدادات 

إلشعال الشمعة الـ36 من 
عمر المؤتمر الشعبي العام في 

الـ24 من أغسطس..

العدد القادم

رأس اجتماعًا للقيادات التربوية واألكاديميين

فرسان المؤتمر يستنفرون استعدادًا لمهرجان »24 أغسطس« بميدان السبعين
المؤتمر توجهاته واضحة وعلنية ومهما حاولوا بث الشائعات فلن ينالوا منه

الزوكا: »24 أغسطس« رسالة سالم وصمود وحوار ورفض لالستسالم

تحت شعار »بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفديك يا صنعاء.. نفديك يا عدن«.. تتواصل االستعدادات  
والتحضيرات المؤتمرية على مختلف المستويات لالحتفاء بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 
العام في المهرجان الذي سيقام يوم 24 أغسطس في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تنفيذًا لتوجهات القائد 
المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي شدد على أن 

يكون االحتفال مشرفًا وبما يليق بمكانة المؤتمر الشعبي العام وانجازاته الوطنية والتاريخية.
وبهذا الخصوص رأس االستاذ عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر -السبت- اجتماعًا للقيادات التربوية 

واالكاديمية بحضور حسين حازب وعدد من اعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة.
تفاصيل ص6-3

 حازب: بتأسيس المؤتمر توقفت الصراعات وبدأ بناء الدولة اليمنية الحديثة جليدان: االحتفاء بذكرى التأسيس إحياء لصمود وثبات المؤتمر دفاعًا عن الوطن
 الجندي: المؤتمر رفع شعار التسامح والتصالح وتجنب ازهاق األرواح الخوالني: سنحتفل في »24 أغسطس« بإعالن بداية التعددية السياسية وبمنجزات تاريخية
 الحامدي: سيظل المؤتمر مرتبطًا بالوطن.. في وجه من باعوا اليمن بثمن بخس اآلنسي: نبض الشارع أصبح كله مؤتمر وجماهير الشعب تنحاز للوسطية واالعتدال
ن المؤتمر عهدًا جديدًا لليمن وطوى ماضي التآمرات واإلقصاء والتهميش الجنداري:القيادات التربوية واألكاديمية تعمل بجدية إلنجاح مهرجان »24 أغسطس«

َّ
 يفاعة: دش

مصدر في المؤتمر يسخر من ترهات 
حسين زيد حول السفير أحمد علي

ســخــر  
مصدر 
مسئول بالدائرة 
اإلعــــــالمــــــيــــــة 
للمؤتمر الشعبي 
ـــن  ـــــــــعـــــــــام م ال
ـــتـــّرهـــات الــتــي  ال
تعّود حسين زيد 
بـــن يــحــيــى على 
إطالقها بغرض 
اإلثارة دون أدنى 
إحساس أو شعور 

بالمسئولية، وقــال: نشفق على 
حسين زيد والمستوى الذي وصل 
ر نفسه لخدمة 

ّ
إليه والــذي سخ

القوى التي ال تريد الخير لليمن 
وعكس بذلك حقده وماهو مكنون 
بداخله وتــجــاه الــوطــن والــثــورة 
ـــوحـــدة، وضــد  والــجــمــهــوريــة وال
كل الرموز الوطنية ذات التاريخ 
الوطني الناصع ومنهم السفير 

ــي  أحـــــمـــــد عــل
عبدالله صالح، 
الذي ظل حسن 
ــه  ــال ــث زيــــد وأم
يتحاملون عليه 
بدون أي سبب، 
ويــــخــــيــــفــــون 
اآلخــريــن منه، 
مــــوضــــحــــًا أن 
لسفير أحمد  ا
لله  عــلــي عبدا
صــالــح يخشاه 
ويخاف منه العمالء والمرتزقة 
والــذيــن ارتــهــنــوا ألعـــداء الوطن 
مقابل حفنة من المال المدّنس، 
وكذلك تلك العناصر المتطّرفة 
الماسونية العنصرية، في حين أن 
السفير ليس في تفكيره إخافة 
أحد.. وليس من سلوكه ذلك أبدًا 

كما هي عادته.. 
تفاصيل ص2

البرلمان يستدعي الحكومة 
لمناقشة مصير اإليرادات 

أقــر مجلس الــنــواب -فــي جلسته  
المنعقدة األحــد برئاسة الشيخ 
يحيى علي الراعي رئيس المجلس- توجيه 
رسالة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن حضور 
الحكومة -السبت القادم- لتقديم تقارير حول 
ات تتعلق بمواجهة وباء  ما قامت به من إجراء
الكوليرا، وما اتخذته بشأن تنفيذ قرار العفو 
العام وما تم تنفيذه من توصيات المجلس 
بشأن أوضـــاع السجون والسجناء وتوضيح 
مستوى تنفيذ الحكومة خطة اإليـــرادات 
والنفقات خالل الربع الثاني من العام الجاري، 
باالضافة الى ما نفذته من المحضر المشترك 
بتاريخ 15 مارس بشأن استيراد المشتقات 
النفطية والغاز المنزلي وتوفير الكرينات 
لميناء الحديدة وإنجاز القضايا الضريبية 

وغيرها من القضايا المهمة.

المتغيرات العسكرية التي يصنعها الجيش واللجان ستوقف مذابح العدوان
مصرع وجرح »35« جنديًا إماراتيًا في استهداف بارجة حربية بالمخا
الجيش يرعب العدوان ويضع المنشآت االقتصادية والمصافي أهدافًا عسكرية
ر من خطورة إصرار تحالف العدوان على تحويل البحر إلى مسرح للمواجهات

ّ
اليمن تحذ

14
ص 

ل 
صي

فا
ت

استنكار واسع لصمت المجلس السياسي والحكومة على تعطيل عمل الهيئة

مافيا الفساد تواصل إغالق هيئة 
مكافحة الفساد إلخفاء جرائمها

تواصل عناصر مسلحة لألسبوع الثالث إغالق مبنى الهيئة الوطنية  
العليا لمكافحة الفساد ومنع رئيسها وأعضائها من الدخول لممارسة 
اعمالهم في حماية المال العام ومحاربة الفساد. ولم تستبعد مصادر مطلعة 
أن عملية اقتحام واغالق الهيئة وتعطيل مهامها جاءت للتغطية على قضايا 
فساد مخيفة وملفات نهب للمال العام غير مسبوقة.. وتحفظت المصادر عن 
االشارة الى الجهة المتورطة واكتفت بالقول: إن إغالق الهيئة يشير الى أن هناك 
قضايا فساد بالمليارات وتورط فيها نافذين. وحملت المصادر المجلس السياسي 
وحكومة االنقاذ مسئولية السكوت على جريمة إغالق هيئة مكافحة الفساد، 
وعدم ردع المفسدين وناهبي المال العام.. معتبرين ما حدث بمثابة شرعنة 
لمافيا الفساد لتواصل افسادها ونهب المال العام والعبث بقوت أبناء الشعب ليس 

ل المفسدين وتأثيرهم على صانعي القرار. ذلك فحسب بل يظهر مدى تغوُّ
وكان النائب العام المقال من منصبه قد أقدم على إغالق نيابة األموال العامة قبل 

عدة أشهر واليزال يمارس مهامه رغم صدور حكم قضائي ببطالن قرار تعيينه.
وطالبت المصادر المؤتمر الشعبي العام ومجلسي النواب والشورى والهيئة 
الوزارية بإيضاح موقفهم تجاه استمرار إغالق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

والتدخل في أعمالها..
تفاصيل ص4

د. لبوزة: اتفاق المؤتمر وأنصار الله  جاء 
انطالقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية

أكد نائب رئيس المجلس السياسي األعلى الدكتور   
قاسم لبوزة أن مرور عام على االتفاق السياسي 
بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، 
جــاء انطالقًا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي 
تقتضي مواجهة العدوان البربري الذي يشن على الوطن 

من قبل النظام السعودي ومن تحالف معه.
تفاصيل ص4

تزايد المطالبات العربية بإشراف 
إسالمي على مكة المكرمة والمدينة 

ارتفعت االصوات المطالبة بإشراف اسالمي على المقدسات االسالمية الواقعة تحت قبضة  
منع من اداء مناسك الحج 

ُ
آل سعود خاصة وان  العديد من الشعوب العربية واالسالمية ت

دون وجه حق، فخالفًا للشعب السوري واليمني  والليبي دخل الشعب القطري على قائمة المنع من اداء 
مناسك الحج هذا العام . وفي الوقت الذي قدمت  قطر شكوى  بالسعودية الى االمم المتحدة احتجاجًا 
على العراقيل التي يواجهها القطريون والمقيمون الراغبون بأداء مناسك الحج، في الوقت ذاته  
يحرم آالف اليمنيين من اداء فريضة الحج  للعام الثالث بسبب اصرار آل سعود على تسييس الحج ..
وبهذا الشأن تعتزم  العشرات من وكاالت الحج والعمرة اليمنية ومعها  العديد من منظمات 
المجتمع المدني تقديم شكوى الى  االمم المتحدة  تطالب فيها بالتدخل لوضع حد الستغالل النظام 
السعودي االرهابي  مناسك الحج لتحقيق مكاسب سياسية . ودعت المجلس السياسي وحكومة 
ات  االنقاذ الوطني الى  تبني قضية حرمان  اليمنيين من اداء الشعائر الدينية ضمن قضايا االعتداء

واالنتهاكات التي تطال الشعب اليمني من قبل اسرة آل سعود .  
َر الخاص  عنى بحقوق اإلنسان- خاطبت المقرَّ

ُ
الجدير بالذكر ان قطر -وعبر منظمات  مستقلة ت

باألمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة  حول العراقيل والصعوبات أمام الحجاج القطريين  
والمقيمين، من أداء مناسك الحج.

ويأتي التحرك القطري  المطالب بتدويل اسالمي لالشراف على المقدسات االسالمية في السعودية 
في تطور يؤكد ان ثمة دواًل خليجية وعربية واسالمية ستنضم للدول المطالبة بتحرير مكة المكرمة 
والمدينة المنورة وغيرهما من تسلط عائلة ال سعود وكذلك تسخير عوائد الحج والعمرة لفقراء 
المسلمين بداًل من استحواذ آل سعود على مليارات الــدوالرات التي  يجنونها من الحج والعمرة 

وتبديدها على ملذاتهم وسفرياتهم الفضائحية وتمويل االرهابيين.

وزير الثقافة لـ "الميثاق":

 الزعيم تمّيز بالدعوة إلى المصالحة الحقيقية
قال معالي وزيــر الثقافة عبد الله أحمد الكبسي إن  

المصالحة اليوم باتت حلمًا يراود كل اليمنيين مؤكدًا أن 
دعوة الزعيم علي عبد الله صالح للمصالحة الوطنية المتراكمة في 
الحكم، أوصلته إلى قناعة أنه ال يمكن الحفاظ على اليمن، وال يمكن 
لحاكم أن يحكم اليمن إال من خالل مصالحة وطنية حقيقية مبنية 
على أسس صادقة وعلى مبدأ استراتيجي طويل المدى، وليس 

مصالحة تكتيكية من أجل تحقيق هدف معّين أو غرض معّين.
نص الحوار ص7


