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العدوان السعودي يمضي في تدمير اليمن وإبادة ابنائه دون مبرر،  
رضت على الشعب اليمني بدعوى إخراجه من 

ُ
إذا استثنينا شرعية ف

األزمة، فكانت الكارثة بعد انتهاء مدتها وتمديدها واستمرت لُتشن واحدة 
عيًا إعادتها  من أقذر الحروب العبثية الوحشية التي عرفها التاريخ البشري، مدَّ
مع أنها من كل الجوانب السياسية والدستورية والقانونية والشعبية ساقطة.. 
ساقطة اليوم وأصبح ذلك واضحًا لليمنيين جميعًا بمن فيهم أولئك الذين صفقوا 
وأيدوا ورحبوا بتحالف العدوان السعودي واستقبلوا جحافل الغزاة والمحتلين 
الجدد باعتبارهم محررين، في ظاهرة نادرة لقلب معاني المفاهيم رأسًا على 
عقب.. ظاهرة ال تكمن في نطاق جغرافي أو سكاني محدود بل شملت تقريبًا كل 
اليمن، عبرت عن ارتهان بعض القوى السياسية المصطفة يمنيًا الى مخططات 
ما ُسّميت بثورات الربيع العربي، والمقصود هنا تلك التي تورطت عن وعي في 
مشروع الفوضى الخالقة األمريكي الصهيوني في االخوان المسلمين بفرعهم 
اليمني «حزب االصالح» الذين خانهم تحاذقهم السياسي كما كان الحال، جماعة 
معظم تاريخهم وتحول الى غباء وحمق، كاشفين مجددًا -ومعهم بعض أحزاب 
االيديولوجيات الجامدة اليساريين االشتراكيين والقوميين- أن عجزهم عن 
التعلم من اخطائهم جعلهم يهربون الى االنتهازية السياسية التي أوصلتهم الى 
االرتزاق والخيانة التي تجسدت في أسوأ مظاهرها بوقوفهم الى جانب عدوان 

التحالف السعودي على وطنهم وشعبهم.
يقابل هذا كله الشعب اليمني العظيم الذي صمد  ووقف في وجه هذا العدوان 
وتصدى له مدافعًا عن سيادته واستقالله وحريته، متحمًال كافة األساليب 
والوسائل التي مارسها النظام السعودي وتحالفه االقليمي والدولي في حربهم 
القذرة عليه، مسقطًا ذريعة شرعية الفار هادي وحكومة فنادق الرياض التي 
ثبت أنها لم تكن إال ورقة توت مزيفة تواري سوأته، وما كان لهذا أن يكون لوال 
انتصارات الشعب الحضاري العريق في جبهات المواجهة وميادين النزال طوال 
ما يقارب الثالث سنوات، متصدرًا صفوفه قواه الوطنية المؤتمر الشعبي العام 
وانصار الله وفي المقدمة ابطال الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل 
الذين يخوضون مواجهة غير متكافئة بالمطلق، ملحقين الهزائم بأعداء اليمن، 
محققين بإيمانهم وإرادتهم وتضحياتهم انتصارات أشبه بالمعجزات حولت 
التحالف السعودي الى خرافة، وكل هذا بفضل وحدة الصف الوطني والجبهة 
الداخلية والتي ينبغي أن تزداد تماسكًا وتالحمًا يرتقي بها الى مستوى استحقاق 
االنتصار النهائي على هذا العدوان البربري، والذي تشير كل المعطيات الوطنية 

واالقليمية والدولية الى أنه بات وشيكًا..
وبالتالي عليهم أن يالقوا أيادي القوى المواجهة للعدوان الممدودة إليهم في 
مصالحة وطنية حقيقية تحفظ لليمن سيادته ووحدته واستقالله.. فهي أقصر 
الطرق الى وقف العدوان ورفع الحصار الجائر وجنوح النظام السعودي وتحالفه 

الى السالم، وهذا يقرب من لحظة االنتصار اليماني المجيد.

كلمة 

طريقنا جميعًا

مأرب على صفيح ساخن
اإلمارات تسعى الستكمال السيطرة على حقول النفط والغاز

ِدموا لتهنئته بنجاح العملية الجراحية
َ

ق

الزعيم يستقبل قيادات المؤتمر والمجلس السياسي والحكومة.. والمشاط ينقل تهاني أنصار الله

استقبل الزعيم علي عبدالله صــالــح -رئــيــس الجمهورية األسبق  
رئيس المؤتمر الشعبي العام- عدد من القيادات السياسية والحزبية 
والمنظماتية والشخصيات االجتماعية والذين قدموا التهاني لألخ الزعيم بنجاح 
العملية الجراحية التي أجريت له في العين اليسرى جراء مضاعفات الجريمة 

اإلرهابية بتفجير جامع دار الرئاسة ٢٠١١م.

حيث استقبل رئيس المؤتمر -الخميس الماضي- عددًا من قيادات المؤتمر 
الشعبي العام يتقدمهم الشيخ صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر واالستاذ 
عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر وعضوا اللجنة العامة الدكتور قاسم لبوزة 
وجابر عبدالله غالب وعدد من اعضاء اللجنتين العامة والدائمة والمشائخ واالعيان 
والذين عبروا عن صادق أمنياتهم لفخامته بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

كما استقبل الزعيم صالح عضو المجلس السياسي مهدي المشاط الذي نقل له 
تهاني قيادة أنصار الله وفي مقدمتهم األخ عبدالملك بدرالدين الحوثي بنجاح 

العملية الجراحية.
الى ذلك قام األخ صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي- ومعه رئيس الوزراء 
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور -السبت- بزيارة رئيس الجمهورية األسبق رئيس 

المؤتمر الزعيم علي عبدالله صالح لالطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح العملية.
من جانبه شكر الزعيم علي عبدالله صالح كل من قدم لتهنئته بنجاح العملية 
ولكل من سأل وتابع مجريات الفحوصات.. مقدرًا لهم صدق مشاعرهم األخوية 

ومواقفهم المبدئية الثابتة..
تفاصيل صـ٢

مصدر بالدائرة اإلعالمية:

بسبب عدم صرف المرتبات

المؤتمر حريص على النأي بنفسه عن االنجرار لمربع اإلعالم المعادي وبعض إعالم الداخل
شن ضد المؤتمر وقيادته هدفها تمزيق الصف الوطني

ُ
الحمالت اإلعالمية التي ت

 نهيب بإعالم المؤتمر والناشطين عدم االنجرار للمهاترات المتعمدة قضيتنا األساسية مواجهة العدوان الذي يقتل شعبنا ويدمر البنى التحتية

أكد مصدر مسئول بالدائره اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام حرص المؤتمر على النأي  
بنفسه عن االنجرار الى المربع الذي يحاول اإلعالم المعادي في الخارج وبعض الوسائل 
اإلعالمية في الداخل جر المؤتمر إليه، من خالل الحمالت اإلعالمية التي تشن ضد المؤتمر وقيادته 
بهدف خلط األوراق وتمزيق الصف وإثارة قضايا جانبيه بعيدا عن القضية األساسية المتمثلة 

بمواجهة العدوان الذي يقتل أبناء شعبنا اليمني أطفاًال ونساء وشيوخًا ويستهدف البنية 
التحتية من مدارس ومستشفيات ومصانع وطرقات وجسور ومطارات وموانئ ومنشآت 

رياضية ومحطات الكهرباء ومشاريع المياه والمساجد والمعالم األثرية والتاريخية. 
تفاصيل ص٢

المؤتمر يدين التفجيرات اإلرهابية في مصر والصومال المدعومة من تحالف العدوان
الزعيم يهنئ  الرئيس الصيني وقيادة 
الحزب الشيوعي بانعقاد مؤتمره العام

هنأ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية 
الصين الشعبية رئيس الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة انعقاد المؤتمر العام 

(١٩) للحزب.
وتمنى الزعيم أن تتكلل أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي بالنجاح والخروج 
سهم في تعزيز النجاحات العظيمة واإلنجازات المذهلة التي حققتها 

ُ
بنتائج ت

جمهورية الصين الشعبية في ظل قيادة الحزب للدولة والمجتمع بحنكة 
نص الرسالة ص٣قيادية فائقة.

ر:
ّ
البرلمان يحذ

 تأجير الجزر اليمنية أو المساس 
بتراب الوطن خيانة عظمى

جدد أعضاء مجلس النواب تأكيد  
ــبــذل 

ُ
وقــوفــهــم مــع أي جــهــود ت

لحل المشكلة اليمنية على أساس السالم 
المشرف وليس االستسالم وعدم المساس 
بوحدة اليمن وسيادته واستقالله وسالمة 

أراضيه وجزره ومياهه اإلقليمية.
ولفت نواب الشعب -في نقاشاتهم في 
جلسة االحــد- إلــى أنــه مهما بلغ اختالف 
وجهات النظر بين أبناء اليمن يجب أن ال 
يصل األمر حد التفريط في أي ذرة أو شبر 
من التراب اليمني وجزره ومياهه اإلقليمية، 
وأن من يحاول التفكير بذلك أو يوقع على 
أي اتفاقيات أو معاهدات بهذا الصدد فإنه 
لة القانونية بتهمة  يعرض نفسه للمساء
الخيانة العظمى وأن األجــيــال اليمنية 

والتاريخ ال ولن يسامحه أو يرحمه .
وجدد نواب الشعب رفضهم أي محاوالت 
من شأنها التفريط أو التنازل أو تأجير أي 
جــزر أو أراضـــي الجمهورية اليمنية ألي 
ــدول ..  طــرف من األطــراف أو دولــة من ال
مؤكدين أن الشعب اليمني سيحاكم كل 
من يتصرف خارج إطار الدستور والقانون 

اليمني.
ــان فـــي ســيــاق  ــم ــرل ــب وأشـــــار أعـــضـــاء ال
نقاشاتهم إلــى ضــرورة أن تفي الحكومة 
بالتزاماتها التي قطعتها أمام مجلس النواب 
فيما يتعلق بصرف رواتب موظفي الدولة 
ومنهم المعلمون على أن يتم الصرف 
حسب المحاضر واآللية المتفق عليها بين 

الجانبين البرلماني والحكومي.

مهمته تنتهي في فبراير القادم

جولة وداع لولد الشيخ
يقوم اسماعيل ولد الشيخ بجولة جديدة من  

جوالته المكوكية الالمجدية التي تشمل عواصم 
دول تحالف العدوان، وصفها مراقبون بأنها جولة وداع 
للمنطقة في سياق محاوالت التختلف عن سابقاتها يسعى 
من خاللها الى التستر على جرائم العدوان بحق الشعب 
اليمني، حيث اقتصرت مهمته في هذه الجولة على خمسة 
ملفات إنسانية، في محاولة لتبرئة النظام السعودي من 
اء  الكارثة اإلنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جرَّ

استمرار العدوان والحصار.
«الميثاق» أن جولة ولد الشيخ  مراقبون سياسيون أكدوا لـ
فاشلة السيما وأنه ال يحمل جديدًا.. مشيرين الى أن مجلس 
األمن الدولي اتخذ قرارًا الشهر الماضي قضى بأن تنتهي 
مهمة ولد الشيخ في فبراير القادم.. ولذلك يكرس جهوده 
إلنقاذ النظام السعودي من تحمل مسئولية تردي األوضاع 

اإلنسانية في اليمن.
الجدير بالذكر أن المجلس السياسي سبق أن أصدر بيانًا أكد 
فيه انحياز المبعوث الدولي- بمواقفه وإحاطاته- الى تحالف 
العدوان. ُيذكر أن العملية السياسية التزال معلقة منذ أكثر 
من عام، وتتمسك اليمن بوقف العدوان ورفع الحصار وفتح 

مطار صنعاء الدولي للقبول باستئناف الحوار.

ن العام الدراسي في وسائل اإلعالم!
ّ

العملية التعليمية متوقفة والحكومة تدش
كتب/فيصل الحزمي

دشــنــت حــكــومــة االنــقــاذ -منتصف الشهر  
الــجــاري- العملية التعليمية فــي المواقع 
االخبارية وبعض القنوات التلفزيونية فقط اما على 
ــواقــع الــمــعــاش فــيــواصــل الــمــدرســون والــمــدرســات  ال
االضراب الشامل والمفتوح الذي دعت اليه نقابة المهن 

التعليمية بداية يوليو الماضي احتجاجًا على عدم صرف 
مرتباتهم.. وفي ذات السياق ذكرت مصادر مطلعة ان 
جبرت على اصدار بيان دعت 

ُ
نقابة المهن التعليمية أ

فيه المعلمين والمعلمات والتربويين والتربويات الى 
العودة لمدارسهم ورفــع االضـــراب، غير أن ٩٩٪ 
منهم اعتبروا بيان نقابة المهن التعليمية االخير غير 

مبرر خاصة وان الحكومة لم تِف بوعدها وبالتوجيهات 
المتضمنة صرف نصف راتب نقدًا والنصف اآلخر مواد 
غذائية مع انطالق العملية التعليمية في ١٥ أكتوبر 
لكل التربويين.. واكــدوا انهم مستمرون في االضراب 

حتى استالم الرواتب من دون انقطاع.. 
البقية ص ٦

بدد مخاوف الشارع
ُ
لقاءات المؤتمر وانصار الله ت

مراقبون: الخالف بين المؤتمر واألنصار آخر ورقة يراهن عليها العدوان
المجلس السياسي مؤسسة وطنية سيادية وطنية ال يجب أن يخضع ألي ضغوطات
عدم االحتكام للدستور والقانون ترك الباب مفتوحًا لعبث الطابور الخامس

ــارات قيادات في انصار الله للزعيم علي   بــددت زي
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- لالطمئنان على صحته وتهنئته بنجاح 
العملية الجراحية، مخاوف الشارع اليمني من تزايد التصدع في 
ل الطابور الخامس الذي يسعى  العالقات بين المكونين جراء تغوُّ

لضرب الشراكة الوطنية بين المؤتمر وأنصار الله من خالل تأجيج 
الخالفات لخدمة أجندة العدوان الذي لم يعد لديه ما يراهن عليه 
سوى هذه الورقة لتنفيذ مخططه التآمري ضد الشعب اليمني 

بعد فشله عسكريًا.
البقية ص٦

استياء واسع من استمرار اختطاف القيادي المؤتمري منصور سليمان ونجله
قبيلة همدان تعلن االستنفار واستهجان حزبي وقبلي لزج اإلعالم الرسمي للدفاع عن الخاطفين

«الميثاق»   توقعت مصادر مطلعة لـ
أن يتم اطالق القيادي المؤتمري 
الشيخ منصور سليمان رئيس فرع المؤتمر 

بمديرية همدان ونجله خالل الساعات 
القادمة بعد وعود بإطالقهما منذ يوم 
األربعاء إال أنه لم يتم االيفاء بأي منها.
هــذا وتــســود حالة استياء واسعة 
في الوسط المؤتمري على مستوى 
مديريات محافظة صنعاء والعاصمة 
وبــقــيــة الــمــحــافــظــات إزاء جريمة 
اختطاف القيادي المؤتمري ومحاوالت 
تلفيق اتهامات باطلة للشيخ منصور 
سليمان عبر مصدر بوزارة الداخلية 
ونشرته وكالة «سبأ»، ورغم أن وزير 

الداخلية نفى تلك االكاذيب التي وردت، إال أن 
الوكالة رفضت نشر خبر الوزير.

هــذا فيما تــواصــل قــيــادة مؤتمر صنعاء 
اجتماعاتها على مدار الساعة لمتابعة قضية 
اختطاف الشيخ منصور سليمان ونجله وتكثف 
اتها مع فروع المديريات، في الوقت ذاته  لقاء
تعيش قبيلة همدان -مشائخ وأعيانًا ووجهاء 
وضباطًا وجنودًا ومواطنين- حالة استنفار 

مـــتـــواصـــل ويـــطـــرقـــون 
كــل االبـــواب لــالفــراج عن 
لــجــنــاة وتقديمهم  المختطفين وضــبــط ا
«الميثاق»  للعدالة.. حيث تفيد معلومات لـ
أن قــيــادة المؤتمر بمحافظة صنعاء تلقت 
اتصاًال من مسئول كبير أفاد فيه أنه سيتم 
االفراج عن المختطفين صباح االحد، بيد أنه 
لم يتحقق شــيء من ذلــك، وبــرر مسئول في 
المجلس السياسي ذلــك لرغبة قــيــادات في 
المجلس بااللتقاء بمشائخ وأعيان وقيادات 

همدان تزامنًا مع اطالق القيادي المؤتمري.
هذا وتواصل الفعاليات الوطنية والمؤتمرية 
اصــــدار الــبــيــانــات الــمــنــددة بــشــدة بجريمة 
االختطاف للقيادي المؤتمري ونجله والرافضة 
مــثــل هـــذه األســالــيــب المنتهكة للدستور 

والقانون.. 
وحذرت مصادر في مؤتمر محافظة صنعاء 
وقبيلة همدان من خطوات تصعيدية اذا لم 

يتم اطالق الشيخ منصور سليمان ونجله..
تفاصيل صـ٤

ب فبركات وكالة «سبأ» حول جريمة االختطاف
ّ
وزير الداخلية يكذ

التحقيق في مصير ١٥٥ مليون دوالر وتجاوزات مالية لإلدارة السابقة
البرلمان يوصي الحكومة باستعادة مهام شركة النفط وبيع الغاز المنزلي بالسعر الرسمي
إعادة النظر في قرار تعويم األسعار وإلغاء الرسوم غير القانونية

طالب مجلس النواب بتشكيل  
للتحقيق في  لجنة مشتركة 
التجاوزات والمخالفات المالية واإلدارية 
التي حدثت فــي شركة النفط اليمنية 
خالل فترة االدارة السابقة وما أحدثته 

من خسائر مالية وأضرار بحقوق وأموال 
الشركة. 

وشدد المجلس على ضرورة قيام اللجنة 
بنقصي الحقائق حول مصير ١٥٥ مليون 
دوالر صرفت لشركة «كروجاز» لتوريد 

شحنة مشتقات نفطية لكنها لم تورد ولم 
تفرغ في منشآت شركة النفط بالحديدة، 
وطالب بإحالة المتورطين إلــى الجهات 

القضائية.
البقية ص٦

«داعش» يعزز تواجده في تعز

تعز-«الميثاق» 
يواصل أبطال الجيش واللجان الشعبية في 
مختلف الجبهات بمحافظة تعز والمناطق المحاذية 
لها من محافظة لحج تكبيد مرتزقة العدوان السعودي 
االمــاراتــي خسائر فــادحــة فــي األرواح والــعــتــاد. فيما 
تشهد مدينة تعز حالة من التوتر الشديد منذ االثنين 
الماضي جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين ما 
تسمى كتائب أبو العباس السلفية وبين عناصر تنظيم 
القاعدة اإلرهابي في المدينة القديمة والتي امتدت الى 
االحياء المجاورة.. وبحسب بيان صادر عن كتائب أبو 
العباس فقد تمكنت عناصرها من اقتحام منزل قائد 

تنظيم القاعدة بتعز المدعو هاشم الصنعاني في حي 
وادي المدام والعثور فيه على متفجرات كانت جاهزة 
لالستخدام بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين 
تمكنت خاللها كتائب أبــو العباس من طــرد عناصر 

القاعدة من احياء المدينة القديمة.
وعلى نفس الصعيد أعلن تنظيم داعــش- والية 
تعز، عن تمكن عناصره من اختراق تحصينات من 
«القاعدة» وقتل أحــد قياداته  يسمون أنفسهم بـ
«أبو هاجر»،  ويدعى محمد فرحان المالكي المكنى بـ

سعودي الجنسية.
تفاصيل أوفى صـ ١١

مجلس التعاون الخليجي أمام مفترق طرق
إعــالن الكويت تأجيل القمة الخليجية التي كان من المقرر  

أن تستضيفها في ديسمبر المقبل يؤكد أن مجلس التعاون 
الخليجي غادر المشهد غير مأسوف عليه. ويرجح مراقبون أن هذا 
التأجيل جاء نتيجة لصعوبة التوصل الى حل قريب لألزمة القطرية- 
السعودية االماراتية والتي تمثل القشة التي قصمت ظهر البعير، بل 
ويذهب بعضهم إلى القول بأن مجلس التعاون الخليجي انتهى ككيان 
مع تمسك السعودية واإلمارات بشروطهما وإصرار قطر على رفض 

تلك الشروط.
ك نفسه» نتيجة 

ّ
مشيرين إلى أّن مجلس التعاون الخليجي بدأ «يفك

للتصدع في العالقات الخليجية البينية التي تشوبها نزعات التآمر لتنتهي 
بذلك وحدة الخيج التي لم تحقق إال مسلسل افتح يا سمسم.

وقال المراقبون إن هذا التصدع ليس وليد اليوم فقد برز في عدة قمم 
خليجية بسبب اصرار السعودية على الهيمنة على قرار دول المجلس 
والتعامل معها كتابع، وهو مايؤكده توسط الكويت لحل االزمة وعدم 
قطع سلطنة عمان عالقاتها مع قطر. ويشغل تفكك مجلس التعاون 
الخليجي الدول الغربية وامريكا تحديدًا التي تربطها عالقات مع دول 
المجلس، وفي هذا السياق بدأ وزير الخارجية االمريكي -السبت- زيارته 
الثانية للسعودية منذ اندالع االزمة حيث يسعى إلى تحقيق مصالحة 
بين قطر والسعودية واإلمارات والبحرين ومصر والتي تزداد تعقيدًا.
الجدير ذكرة أن مجلس التعاون الخليجي تأسس في ٢٥ مايو ١٩٨١م.

وبهذا التأجيل تكون قطر قد نسفت هذا المجلس الذي لم يُرق للدول 
األعضاء له.

السعودية تتمدد إلى بحر العرب.. وواشنطن ترعى مؤامرة نهب ثروات اليمن

انتصارات الجيش واللجان في مختلف الجبهات
مذابح مروعة ترتكبها السعودية في صعدة والجوف وتعز
جبهات القتال تشهد تطورًا نوعيًا للعمليات العسكرية ضد العدوان

أبطال «الشهيد الملصي» يثيرون رعب 
العدوان ومرتزقته في الجبهات

بدد مخاوف الشارع وتسقط رهان العدوان ومرتزقته
ُ

لقاءات المؤتمر وأنصار الله ت


