
المؤتمر: البركاني يرفض تقسيم 
ج دس رخيص البرلمان.. وما روَّ

ب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام  
َّ
ك��ذ

التسريبات التي نشرتها بعض المواقع االليكترونية 
حول الشيخ سلطان البركاني -األمين العام المساعد رئيس 

الكتلة البرلمانية للمؤتمر.
واكد المصدر ان موقف الشيخ سلطان البركاني واضح في 
رفضه دعوات التشطير ومحاوالت تقسيم مجلس النواب او 
الدعوة لعقد جلسة لبعض البرلمانيين خارج مقر المجلس في 
العاصمة صنعاء، وهو موقف يجسد االلتزام بنصوص دستور 

الجمهورية اليمنية.
ه جهات  واعتبر المصدر التسريبات التي ُنشرت محاولة للدس الرخيص الذي تقف وراء

وأشخاص باتت اهدافهم المشبوهة مفضوحة للجميع.

وص��ل��ت إل����ى ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء  
-األح����د- رئيسة بعثة االت��ح��اد 
األوروب��ي لدى اليمن ماريا انتونا في زيارة 
تستغرق عدة أيام والتي تعد األولى لمسئول 

أوروبي رفيع الى اليمن منذ بداية العدوان.
ووصف مراقبون سياسيون هذه الزيارة 
بالمهمة حيث إن االتحاد األوروبي يسعى الى 
لعب دور يعكس حجم أوروبا في حل األزمة 
اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار على 
الشعب اليمني، السيما وأن العالقات اليمنية 
األوروب��ي��ة متميزة وثمة مصالح مشتركة 
تستدعي من االتحاد األوروب��ي أن يتحرك 

لوقف العدوان على اليمن.. وتوقعوا دورًا 
أوروبيًا مميزًا بهذا الشأن.

وعلمت »الميثاق« من مصادر مطلعة 
أن رئيسة البعث األوروبية ستجري خالل 
ات مهمة مع قيادة المؤتمر  الزيارة عدة لقاء
الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح والمجلسالسياسي والحكومة وقيادات 
حزبية ومنظمات مدنية سيتم فيها بحث 

تداعيات العدوان على بالدنا.
ه��ذا ورح��ب وزي��ر الخارجية المهندس 
هشام شرف، بزيارة رئيسة البعثة، مشيرًا 
إلى أن االتحاد األوروب��ي أصبح أكثر ارتباطًا 

بالوضع في اليمن، والحالة اإلنسانية التي تعد 
األسوأ في العالم نتيجة العدوان السعودي 
وتحالفه والحصار الشامل برًا وبحرًا وجوًا، 
وما نجم عنه من معاناة معيشية واقتصادية 
أدت إل��ى س��وء تغذية لماليين المواطنين 
والنازحين ومن تقطعت بهم السبل بعد 
قصف مساكنهم وأماكن أعمالهم مما خلق 
وضعًا مالئمًا النتشار األوبئة مثل الكوليرا 
ه إل��ى أن المجلس  وال��ت��ه��اب السحايا. ون���وَّ
السياسي األعلى وحكومة اإلنقاذ أك��دا في 
العديد من المناسبات مد يد السالم العادل 

والُمشرف للشعب اليمني..

الفارس السبتمبري..  
وقصة ميالد

 المؤتمر

االحتشاد الجماهيري من كافة المحافظات اليمنية الشمالية  
والجنوبية والشرقية والغربية احتفااًل بذكرى تأسيس المؤتمر 
الشعبي العام ال�35 في ميدان السبعين بالعاصمة السياسية والتاريخية 
صنعاء يوم 24 أغسطس 2017م يكتسب أهمية كبرى ليس فقط من 
أبناء شعبنا المنتمين لهذا التنظيم الوطني الرائد الذي تتعاظم شعبيته 
باستمرار بعد فشل مخططات ربيع الفوضى واإلرهاب العربي وافتضاح 
أدواته الداخلية وتآمرها مع القوى الخارجية المعادية لليمن الحاقدة على 
شعبه الطامعة في ثرواته وموقعه الجيوسياسي االستراتيجي وعلى 
رأسها مملكة آل سعود وبعض المشيخات الخليجية والتي تشن عليه 
حربًا عدوانية قذرة وشاملة للعام الثالث ال مثيل إلجرامها ووحشيتها..
ورغم وسائل الدمار والخراب واالبادة التي تعرض لها اليمن وشعبه 
العظيم واألساليب السياسية واالقتصادية واالعالمية الماكرة والغادرة 
والمضللة -واألسوأ أن كل هذا يجري بتواطؤ وصمت دولي جعل من هذا 
العدوان البشع حربًا منسية- رغم كل ذلك لم يستطيعوا النيل من 
عزيمة اليمانيين في الدفاع عن سيادة وطنهم ووحدته واستقالله 
ملحقين الهزائم النكراء بكل تلك القوى الغاشمة المعتدية بفضل 
صمودهم وثباتهم االسطوري وفي طليعة صفوفهم المؤتمر الشعبي 
العام رمز الصمود بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح الذي جسد عظمة 

الروح اليمانية الحضارية الشجاعة والحكيمة في أرقى معانيها.
ه��ذا هو سياق السيل المؤتمري الشعبي ال��ذي ستتدفق حشوده 
الهادرة الى العاصمة صنعاء مكّونًا بحر اليمانيين البشري العظيم يوم 
 رسائل 

ً
24 أغسطس احتفااًل بميالد حزب الوطن الكبير، موجهة

لتحالف أعداء اليمن ومرتزقتهم وللمجتمع الدولي والعالم كله أن الشعب 
اليمني ال ُيهزم ألنه ال يكره وال يحقد وال يطمع بأرض أحد، يحب السالم 
حتل أرضه من أيٍّ كان.. ويعي َعْبر خبرته 

ُ
وال يقبل أن ُيعتدى عليه أو ت

التاريخية الممتدة آلالف السنين أن االنتصار للسالم الذي يصون السيادة 
واالستقالل والحرية والكرامة يتطلب استعدادًا للحرب السيما في عالم 

اليوم الذي تسيدت فيه قوى الشر..
وتبقى الرسالة األهم التي سيوجهها اليمانيون من ميدان السبعين 
وهي أن أي��ادي الشعب اليمني ممدودة للمصالحة الوطنية والسالم 
مع المعتدي السعودي الذي عليه أن يوقف عدوانه ويرفع حصاره 
ويتفاوض نديًا مع شعبنا.. أما االستسالم فمستحيل وهيهات له ذلك.. 
وعلى أعداء اليمن والمجتمع الدولي أن يقرأوا رسالة اليمانيين ويعوها 
جيدًا، فعناد النظام السعودي ومرتزقته ليس في صالحهم، وأمامهم 
فرصة جديدة يمنحها الشعب اليمني حرصًا على الدماء واستعادة 
األمن واالستقرار والسالم لليمن والمنطقة والعالم.. فهل سيعون 

ويستوعبون؟

كلمة 

رسائل 24 أغسطس

المؤتمر يدين المذبحة المروعة التي ارتكبها النظام السعودي في صعدة

50 ريااًل 16 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد )1869( 
 7 / 8/ 2017م 

14/ ذو القعدة / 1438هـ 

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..

تحت شعار »بالروح بالدم نفديك يايمن.. نفديك ياصنعاء.. نفديك ياعدن«

العاصمة صنعاء تستعد للعرس المؤتمري

ألبناء الصبيحة:

هل تدركون من مغزى ذبح 
األسرى ودفنهم أحياء؟

أزمة الخليج تعّري حقارتهم 
عزرائيل أقرب وقبحهم في اليمن..

من الرواتب

الزعيم يدعو المشاركين في مهرجان السبعين لرفع صور الشهداء
ص���ّرح م��ص��در مسئول بمكتب رئ��ي��س المؤتمر  

الشعبي العام بأن الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- يدعو كل 
أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين سيشاركون في الحشد 
الجماهيري الذي سيقام يوم الخميس 24 أغسطس الجاري 
في ميدان السبعين بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وإقرار الميثاق الوطني،الى أن 
يرفعوا صور الشهداء األبرار من قادة وضباط وأفراد القوات 
المسلحة واألمن واللجان الشعبية والمتطّوعين من أبناء القبائل 
هم ف��داًء للوطن في  الشرفاء، الذين قّدموا أرواحهم ودماء
جبهات القتال على الحدود وفي ساحة معارك الشرف والكرامة، 
إلى جانب صور الشهداء وكل ضحايا الغارات الجوية من األطفال 
والنساء والشباب وكبار السن، مؤكدًا أن الشهداء هم األكرم منا 
جميعًا، وأنه لوال تضحياتهم لما استطاع شعبنا االستمرار في 

الصمود والثبات ومواجهة العدوان بكل استبسال.

بعد ذبح األسرى ودفنهم أحياء:

رئيس المؤتمر يوّجه برفع شعار »النصر أو الشهادة« في مواجهة العدوان والمرتزقة
قال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر  

الشعبي العام: إن العدوان الغاشم والهمجي الذي تتعّرض له بالدنا أرضًا 
وإنسانًا، وما نتج عنه من كوارث ومآٍس، وآالم وأح��زان، تفرض على كل يمني ُحّر 
شريف، وعلى وجه الخصوص أبناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية، المزيد 
من الصمود والتصّدي لهذا العدوان البربري المتجّرد من كل الِقيم الدينية واألخالقية 
ته.. وأن 

ّ
واإلنسانية، وأن ال يتهاونوا في الدفاع عن وطنهم وكرامة شعبهم وعز

يكون شعارهم النصر أو الشهادة، وأن ال يستسلموا لقوات العدوان الغازية والمرتزقة 

والعمالء الذين يريدون تدنيس أرض الوطن الطاهرة وتمكين الغزاة والطامعين 
من احتالل الوطن وانتهاك سيادته واستقالله.

داعيًا -في مقال له نشره على صفحته -الشعب اليمني العظيم واألبي - بكل فئاته 
وشرائحه - الى أن يقتص من أولئك القتلة السفاحين الذين يتلذذون بقتل إخوانهم 
اليمنيين إرضاًء لشهواتهم ونزعتهم للسلطة ولو على جماجم وأشالء اليمنيين سواًء 

من الرجال والنساء أو األطفال وكبار السن. 
تفاصيل ص2

الحجري: نتطلع لحضور مميز ألبناء إب 
في ذكرى التأسيس كما عهدناهم

أبو حليقة: سيرسم فرسان المؤتمر 
لوحة رائعة في 24 أغسطس

الخوالني: لقاءات متواصلة في العاصمة 
استعدادًا لذكرى التأسيس

الكاهلي: في الـ24 من أغسطس يتوحد 
اليمنيون بالوسطية واالعتدال

تنفيذًا لتوجيهات القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- تواصل األمانة العامة ممثلة باألستاذ عارف عوض الزوكا -األمين العام 
للمؤتمر- واألمناء العامين المساعدين واعضاء اللجنة العامة واألمانة العامة ورؤساء الفروع بالمحافظات 
والجامعات ورؤساء وأعضاء اللجان اجتماعاتها بشكل يومي لتنفيذ المهام الموكلة إليها والمتمثلة بالتحضير 
واإلعداد للمهرجان الكبير الذي سيقام تحت شعار »بالروح بالدم نفديك يا يمن.. نفيديك يا صنعاء.. نفديك 
يا عدن« في 24 أغسطس بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي 

العام، حيث تشهد األمانة العامة وفروع المؤتمر بالمحافظات والمديريات اجتماعات مكثفة استعدادًا لهذه 
»الميثاق« أن االستعدادات والتحضيرات  المناسبة الوطنية والتنظيمية المهمة. وأكدت مصادر تنظيمية ل�

تسير بوتيرة عالية وأن اللجان أنجزت وبشكل كبير العديد من المهام الموكلة إليها..
كما أكدت أن المهرجان المزمع من حيث اإلعداد والتفاعل المؤتمري الكبير على مستوى الجمهورية 
سيكون استثنائىًا ومتميزًا استجابة لدعوة الزعيم القائد المؤسس الذي شدد على أن يكون االحتفال بهذه 
المناسبة متميزًا وبما يليق بمكانة وحجم المؤتمر الشعبي العام. وأوضحت المصادر أن مهرجان أغسطس 

د فيه العهد بالحفاظ على مكتسبات ثورة  سيجّسد التالحم المصيري بين كل القوى المناهضة للعدوان وسيجدَّ
»ال�26 من سبتمبر وال�14 من أكتوبر وال�30 من نوفمبر وال�22 من مايو«. كما سيبعث فرسان المؤتمر رسائل 
وفاء لتضحيات أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل الذين يسطرون أروع المالحم البطولية 
في مواجهة العدوان الغاشم واإلرهاب والوصاية والتبعية. اضافة الى التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية 
وتعزيز قيم الحوار إلخراج البالد من األزمة وإحالل السالم في ربوع اليمن. هذا وبدأت شوارع العاصمة صنعاء 
تزدان بالمظاهر الفرائحية استعدادًا لهذا العرس المؤتمري الذي سيقام رغم استمرار العدوان والحصار، في 

تأكيد على مواقف المؤتمر المبدئية وتمسكه بالثوابت الوطنية. وأوضحت المصادر أن المهرجان سيحظى 
بتغطية إعالمية لمختلف وسائل اإلعالم الداخلية والخارجية بما في ذلك بث أعمال المهرجان عبر قنوات 
فضائية مباشرة. وتوقعت المصادر تدفق الماليين من أعضاء وأنصار المؤتمر الى العاصمة صنعاء مع بداية 
األسبوع القادم الذي ستدشن فيه الفعاليات االحتفالية. يذكر أن ميدان السبعين سيشهد قريبًا أمسيات 
احتفالية بمناسبة تأسيس المؤتمر سيحييها عدد من الفنانين، كما سيتم عرض عدد من األوبريتات عن 

المسيرة الوطنية للمؤتمر واالنجازات الكبيرة التي تحققت لشعبنا في عهد الزعيم الصالح.

 توفيق الشرعبي

أك���د األس���ت���اذ يحيى  
دوي��د -عضو اللجنة 
ال��ع��ام��ة للمؤتمر عضو الوفد 
الوطني- أن المؤتمر الشعبي 
العام لم يّدخر جهدًا في تقديم 
التضحيات والتنازالت والجهود 
ف��ي سبيل ال��خ��روج م��ن األزم��ة 
المفتعلة منذ ع��ام 2011م 

وما تالها الحقًا في مواجهة العدوان ومحاولة 
إيقافه ورف��ع الحصار الشامل والجائر على 

بالدنا، ومازالت هذه الجهود 
م���س���ت���م���ّرة ح���ت���ى ال��ل��ح��ظ��ة 
وستستمّر ف��ي ق���ادم األي��ام 
طالما استمّرت هذه الظروف، 
منّوهًا إلى أن "األي��ام القادمة 
ستكون كفيلة بكشف ذلك 
وتخليد هذه الجهود في سفر 
المجد الوطني للمؤتمر وللقوى 
السياسية ال��ت��ي ان��ح��ازت إلى 

جانب الوطن وأبناء الشعب اليمني".
نص الحوار ص3

أك������د ال���دك���ت���ور  
أح�����م�����د م��ح��م��د 
األص���ب���ح���ي -ع���ض���و مجلس 
الشورى- أن المؤتمر الشعبي 
العام ال��ذي يحتفل بالذكرى 
ال���35 لتأسيسه وهب اليمن 
ت��ج��رب��ة م��ت��م��ي��زة تتمثل 
بالمصالحة الوطنية والحوار 
واألمن واالستقرار والتنمية 
وال���وح���دة وال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
وبناء مؤسسات الدولة وبسط 

نفوذها على مستوى التراب 
ال���وط���ن���ي. وق�����ال ال��دك��ت��ور 

األص���ب���ح���ي -ف����ي ح�����وار مع 
»الميثاق«: إن القائد المؤسس 
علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األس��ب��ق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- قادته 
األق��دار ال��ى تحمل مسئولية 
ال��ب��الد التي كانت تعاني من 
ص����راع داٍم ع��ل��ى السلطة 
ووط���ن م��م��زق ال��ى شطرين 

وانتشار كبير لألمية.. 
تفاصيل اللقاء ص7

المؤتمر لن يدخر جهدًا لوقف 
العدوان وحل األزمة

األصبحي: المؤتمر وهب الشعب األمن واالستقرار 
والوحدة وسيخرج اليمن من الحرب بخير

»الميثاق«: »الميثاق«:يحيى دويد لـ أحمد األصبحي لـ

»الميثاق«: سعيد الجناحي لـ

نادمون على فترة حكم الرئيس صالح
أكد األستاذ سعيد الجناحي أن إقرار الميثاق  

الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام يعد 
انجازًا وطنيًا وتاريخيًا قاده الزعيم علي عبدالله صالح 
لردم الفجوة السياسية التي كانت موجودة في البالد بعد 
أن أخرج األحزاب الساسية من العمل السري لتنطلق الى 

حوار وطني مشهود.
وقال اإلعالمي والمؤرخ المناضل سعيد الجناحي -في 
حوار مع صحيفة »الميثاق«: لقد جاء المؤتمر كضرورة 

وطنية إلعادة تحقيق الوحدة اليمنية وكان بمثابة مظلة 
انخرطت تحتها المكونات السياسية، في الساحة الوطنية، 
وأصبح المؤتمر يشكل جبهة وطنية عريضة لوال تعصب 
االخوان المسلمين. مشيرًا الى أنه في ظل المؤتمر ذابت 
ات وأصبح الجميع يلتف حول فكرة بناء  التعددية والوالء
الوطن وانهاء االنقسامات وانتهت التوترات واالقتتال في 

المناطق الوسطى وكل اليمن..
نص اللقاء ص4

االتحاد األوروبي يتحرك بجدية لوقف العدوان والحصار على اليمن

رئيسة البعث ستلتقي بقيادة المؤتمر والمجلس السياسي والحكومة

األمم المتحدة تؤكد 
ي مرض "التهاب 

ّ
تفش

السحايا" في اليمن

أك���دت األم���م المتحدة تفشي  
مرض التهاب السحايا إضافة إلى 
وباء الكوليرا في اليمن، الذي يعيش تدهورًا 
مستمرًا للوضع اإلنساني جراء استراتيجية 
تحالف ال��ع��دوان المتمثلة ف��ي الهجوم 
المتعمد على المدنيين والبنية التحتية 
والحصار الجوي والبحري والبري المفروض.
وأف���اد م��س��ؤول أم��م��ي، بتفشي مرض 
التهاب السحايا في اليمن، مما يضاعف 
وب��اء الكوليرا وخطر المجاعة في أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
ووصف أوك لوتسما -المدير القطري 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي- الوضع 
بأنه »قاتم جدًا«، مشيرًا إلى وجود "عدة" 
حاالت جديدة اللتهاب السحايا في اليمن 

إال أنه لم يتمكن من تقديم تفاصيل.
وأع��ل��ن م��س��ؤول ف��ي األم���م المتحدة 
-الثالثاء 1 أغسطس- أن التحالف الذي 
تقوده السعودية يعرقل إيصال وقود 
الطائرات لتزويد طائرات األمم المتحدة 
التي تنقل المساعدات اإلنسانية إلى 

العاصمة صنعاء.

وزير الدفاع يتوعد العدوان 
بمفاجآت مؤلمة

أكد وزير الدفاع اللواء الركن محمد  
ناصر العاطفي أن االستراتيجية 
العسكرية اليمنية ف��ي م��واج��ه��ة تحالف 
ال��ع��دوان انتقلت إل��ى مرحلة جديدة أكثر 
شمولية وتفوقًا وق��وة بما يواكب طبيعة 
معطيات وتحديات ومتطلبات الدفاع عن 
سيادة ووحدة واستقالل الوطن واالنتصار 
إلرادة الشعب. كما أك��د أن هناك مفاجآت 
كثيرة ستكون اشد إيالمًا للعدوان عسكريًا 
واقتصاديًا ول��ن يستطيع التعتيم عليها 

مهما كانت إمكاناته وأدواته.
وق��ال اللواء العاطفي في تصريح لوكالة 
)س��ب��أ(: إن م��ن اب��رز األول��وي��ات الماثلة في 
ه��ذه المرحلة المهمة وال��ح��س��اس��ة، رفد 
وتعزيز الجبهات الداخلية وجبهات ما وراء 

الحدود بكافة الوسائل المادية والبشرية 
واللوجيستية واألسلحة والمعدات الحديثة 
وتسخير كل الجهود لتعزيز االنتصارات 
ضد قوى الغزو واالحتالل وبما يكفل حماية 
سيادة ووحدة واستقالل اليمن أرضًا وإنسانًا.
وشدد على ضرورة حشد كافة اإلمكانات 
ال��ت��ي ت��ص��ب ف���ي إط����ار اإلي���ف���اء ب��م��رت��ب��ات 
ومستحقات  المدافعين عن عزة وشموخ 
ال��ي��م��ن وت��ح��س��ي��ن أوض��اع��ه��م المعيشية 

واالهتمام بأسر الشهداء والجرحى.
ا ال��ل��واء العاطفي المواقف الوطنية  وحيَّ
الشجاعة والتضحيات الجسيمة ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات 
العزة والكرامة وميادين الصمود والثبات في 

مواجهة قوى الشر والعدوان.

لماذا يدفع أطفال اليمن 
الثمن طالما السعودية لم 

تلتزم بقوانين الحرب؟!

قوات أمريكية وإماراتية تسيطر على حقول النفط والغاز بشبوة

قال مصدر عسكري إن قوات محتلة أمريكية وإماراتية، سيطرت على حقول  
النفط والغاز بمحافظة شبوة.

وأوضح المصدر أن القوات المحتلة قامت بطرد عناصر تابعة للمرتزقة كانت تسيطر على 
حقول النفط والغاز وأحلت عناصرها بدياًل عنها.

»سبأ«- الى أن سيطرة قوات العدوان األمريكية واإلماراتية على آبار  وأشار المصدر -وفقًا ل�
النفط والغاز في محافظة شبوة تأتي في إطار مخططات العدوان وتصعيده األخير بهدف 

السيطرة على ثروات اليمن ونهبها.

 التأكيد على أهمية المصالحة الوطنية تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان واإلرهاب تجسيد التالحم المصيري بين كل القوى المناهضة للعدوان
 أمسيات احتفالية ستنطلق االسبوع القادم تزامنًا مع الفعاليات االحتفالية تغطية إعالمية داخلية وخارجية ونقل مباشر في فضائيات عالمية اللجان التحضيرية تواصل اجتماعاتها بشكل يومي إلنجاز المهام الموكلة إليها

»ياسين سعودثعبان«.. 
وسموم فوضى التمزق 

واإلرهاب


