
اصطفاف وطني واسع لمواجهة العدوان.. والرياض تهدد بطرد عمالئها عقب صفعة «سكود»
مراقبون: إخماد أعمال التخريب في العديد من المناطق ردًا على محاولة السعودية إفشال جهود التسوية السلمية

ر أروع  مالحم الصمود في وجه العدوان
ّ
الشعب يسط

أكد محافظ إب الشيخ عبدالواحد صالح أن هناك حملة إعالمية تهول وتضخم ما حصل في بعض مديريات  
المحافظة من قالقل تم احتواء معظمها.. وقال المحافظ عبدالواحد صالح- في حوار مع «الميثاق»: إنه 
طمئن الجميع بأن أبناء إب مع السالم 

ُ
لن يرضى أو يقبل بأن تكون محافظة إب ساحة للصراعات واالقتتال.. وأضاف: أ

ويرفضون كل من يسعى لتفجير األوضاع داخل المحافظة.. مشيدًا بالدور المشرف الذي يلعبه علماء ومشائخ واعيان 
ووجاهات المحافظة إلى جانب السلطة المحلية للحفاظ على أمنها واستقرارها..

ولفت المحافظ عبدالواحد صالح إلى أن هناك إعــدادًا للقاء موسع يجمع كافة األطــراف والمكونات السياسية 
والشخصيات االجتماعية الفاعلة إلجراء حوار شامل لمناقشة كل القضايا بشفافية مطلقة..

تفاصيل الحوار ص٣

أ. فائقة السيد:

شعب اليمن جبار ولن يقبل أن تداس كرامته
المؤتمر يلفظ الجيف.. والفارون إلى 

«الرياض» ديدنهم التلون وعدم الوفاء
قالت األستاذه فائقة  

السيد- األمين العام 
لشعبي  ا للمؤتمر  لمساعد  ا
العام- إن االحتفال بالذكرى 
لثالثين لتأسيس  لثة وا لـثا ا
المؤتمر الشعبي الــعــام في 
الـ٢٤ من أغسطس ١٩٨٢م 
يأتي هذا العام في ظل ظرف 

استثنائي جدًا. 
وأوضحت األمين العام المساعد- في لقاء خاص بثته 
قناة "اليمن اليوم" بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر- أنه 
ورغــم كل ما نعيشه من ظــرف مؤلم ومــأســاوي إال أن 
ذلك ال يستطيع أن يسرق منا لحظات الفرح والبهجة 
والسرور التي نعيشها سواء باالنتصارات التي يحققها 
ابطال الجيش أو عندما تأتينا مناسبة كذكرى إعالن 
وتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الزعيم علي 
عبدالله صالح في ظروف كانت ايضًا استثنائية تمر بها 

اليمن، وكل العالم.

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، وأنه رقم يفوق كل 
المعادالت وسيظل رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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مصالحة الشجعان
الفترة الزمنية للعدوان السعودي الذي وصل شهره السادس ومايزال    

كافة اليمنيين يعيشون ويالت ومآسي جرائمه.. من قتل لألطفال والنساء 
والشيوخ األبرياء، وتدمير ممنهج للُبنى التحتية وللمنشآت االقتصادية والتنموية 
الخدمية واالستثمارية العامة والخاصة، وتــزداد همجية آل سعود بقصفهم 
المستشفيات والمراكزالصحية والمدارس والمصانع والطرق والجسور وخزانات 

المياه واألحياء السكنية والمنازل..
باختصار.. العدوان السعودي لم يترك منجزًا جميًال في اليمن إال ودمره.. وبسمة 
طفل إّال واغتالها.. ولم يكتِف بهذا بل فرض على شعبنا حصارًا مطبقًا من الجو 

والبحر والبر..
نعتقد أن هذا العدوان البربري االرهابي الوهابي الهمجي كاٍف ليستعيد بعض 
أبناء  الوطن وعيهم ويفيقوا من غفلتهم ويثوبوا الى رشدهم ويتخلصوا من 
أوهامهم ليدركوا بعد كل هذا الوقت أن الحرب العدوانية السعودية تستهدفهم 
اتهم واتجاهاتهم.. إن العدوان يستهدف  كشعب، غير مبالية بمواقفهم وانتماء
بشكل صارخ وحدتنا الوطنية ونسيجنا االجتماعي من خالل محاولة إيقاظ الفتنة 
المناطقية والمذهبية والنفخ في كيرها وتأجيج أوارها لتلتهم نيرانها اليمن األرض 

واإلنسان.. الماضي والحاضر والمستقبل.
ولمواجهة العدوان وما يمثله من خطر داهم وماحق على اليمنيين جميعًا  أن 
وا شعثهم ويوحدوا صفوفهم ويصّوبوا بوصلة سالحهم باتجاه عدو شعبنا  يلمُّ

الحقيقي ال الى صدور بعضهم البعض..
يكفي ما حصل حتى اآلن من نزيف للدماء واقتتال عبثي خاصة في عدن التي 
مت للعناصر االرهابية لتعيث في ثغر اليمن الباسم فسادًا، وكذلك تعز والتي 

ّ
ُسل

تسعى قوى العدوان للدفع بها الى نفس المصير السوداوي المظلم.
لقد بات واضحًا  أن المعتدي السعودي يعمل جاهدًا للخروج من حربه الهمجية 
على الشعب اليمني بعد أن يضمن أن مخططه التآمري في تدمير وتقسيم اليمن 
سيكمل تنفيذه عمالؤه ومرتزقته، ويتجلى في دفعه الشرير والخبيث الى تفجير 
صراع ال ينتهي، القاتل والمقتول -فيه- يمني.. تاركًا إياهم يدمرون أنفسهم 
بأنفسهم.. وهذا ما يجب أن يدركه أبناء هذا الوطن، وعليهم أن يتجهوا على 
اتهم السياسية الى مصالحة الشجعان وعلى  اختالف آرائهم وقناعاتهم وانتماء

نحٍو يوحدهم ضد العدوان السعودي..
إن ما يعيشه الوطن من تداعيات توجب علينا أن ندرك أن الشعوب والقوى 
الحية تضع كل خالفاتها مهما بلغت خلف ظهرها وتصطف وقت الشدائد والمحن 
ضد المعتدي الخارجي  لتتوقف أية صراعات فيما بينها مهما كانت، وبعد دحر 
حل كل الخالفات.. فكيف إذا كان المعتدي هو سبب كل مشاكل اليمن 

ُ
العدوان ت

وأزماته وصراعاته وحروبه وآالمه وأوجاعه، وهو ما يعني أن االنتصار على العدوان 
هو الحل لكل قضايانا والخالص من كل معاناتنا، والتوجه لبناء يمن موحد حر 

مستقل ومزدهر.

هيومن رايتس تفضح باألدلة ارتكاب السعودية جرائم حرب في اليمن
 على األمم المتحدة التحقيق في جرائم العدوان علىاليمن  مسئول أمريكي: واشنطن تعلم أن السعودية تقصف اليمن بقنابل عنقودية

التخبط حول «إعادة إعمار اليمن»
السعودية والفــار هــادي يبيعـون الوهـــمالسعودية والفــار هــادي يبيعـون الوهـــم   على اليمن 

ً
العدو يفرض حصارًا شامال

حصار صنعاء.. زوبعة

لماذا يريد العدو السعودي السيطرة على مأرب؟! سي
سيا
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عمالء الرياض يطالبون باعفاء السعودية من 
جرائم القتل والتدمير

«هادي» و«بحاح» 
والنهاية غير المأسوفة

رسائل «سكود» إلى آل سعود
كتب/ رئيس التحرير

أطلق أبطال القوات الصاروخية في الجيش اليمني-صباح األربعاء-   
صاروخًا باليستيًا من نوع «اسكود» إلى جيزان دمر محطة كهرباء 

حامية جيزان..
ــارت عملية إطــالق ثالث صــاروخ نــوع «اســكــود» ردود أفعال داخلية  وأث
وخارجية واســعــة، حيث إن اطــالق الــصــاروخ كــان بمثابة صفعة شديدة 
للسعودية التي تشن عدوانًا جويًا وبحريًا منذ أكثر من خمسة أشهر ضد اليمن 
وحماتها األبطال، نفذت خاللها آالف الضربات الجوية والبحرية واستخدمت 

أسلحة محرمة دوليًا لتدمير السالح والجيش اليمني والُبنى التحتية للبالد.
غير ان اطالق صاروخ «اسكود» الثالث فضح حقيقة وعجز قوات الجو السعودية 
وأكد فشل كل أجهزتها االستخباراتية ووسائل تجسسها بما في ذلك طائرات 
األوكس التي تسرح وتمرح فوق العاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية.

بالتأكيد لم يكن الهدف من إطالق صاروخ «سكود»  إطفاء كهرباء جيزان، بل 
ه يستوعبها 

ّ
لقد كان بمثابة صاروخ يحمل رسائل عدة إلى أحمق آل سعود عل

جيدًا ويدرك أنه مثلما تم تدمير القاعدة الجوية في السليل والملك خالد يمكن 
لصواريخ «سكود» اليمنية أن تطال غيرها من المنشآت العسكرية داخل 

السعودية.. وال نتحدث هنا عن سهولة تدمير المعدات واآلليات العسكرية  
في صافر التي يتوهم آل سعود أنها ستمكنهم من احتالل اليمن، أو نشر 

«مطاوعتهم» لمطاردة أحفاد ملوك سبأ وحمير في مأرب وعدن.
من جديد أكد أبطال الجيش اليمني أنهم جيش لألمن والسالم.. وأنهم 
يحفظون حق الجار وإْن جــاَر، وال يتعاملون مع جيرانهم الهمج بعقليات 

الميليشيات وحقد التكفيريين، وما ترشيدهم في استخدام الصواريخ إّال 
تأكيد أنهم فاتحون باب السالم الى اليوم والذي يمكن أن ُيغلق لو تعامل الجيش 
اليمني بردود أفعال متسرعة أمام همجية واستكبار وصلف العدوان السعودي 

على اليمن أرضًا وإنسانًا.
وعلى الرغم مما يتعرض له اليمنيون من حرب إبادة إّال انهم رغم ذلك 
مايزالون أشد قوة وثباتًا من جبل عطان وحائط أطالل مدينة براقش وسد 
مأرب.. رافضين االنجرار إلى تفجير حرب شاملة، حتى وان لم يعد لديهم 
ما يخافون عليه في ظل تمادي آل سعود في استباحة الدم اليمني واألرض 

اليمنية الطاهرة..
لقد خبرنا آل سعود قرونًا -منذ مذبحة وادي تنومة بحق ٣ آالف حاج يمني- 
بل في بالد نجد والحجاز 

ُ
انهم يحملون جينات سادية، فقد أبادوا آالف األسر والق

بدم بارد، إّال أنهم ُهزموا وانكسروا أمام جبال اليمن أو باألصح رجال اليمن، 
واليمكن بأي حال من األحوال ان يحققوا-اليوم- انتصارًا في ساحة معركة كلما 

دخلوها خسروا..
ويجدر بنا اليوم التأكيد أن تحذيرات الزعيم «الصالح» التي أطلقها في الذكرى 
(٣٣) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام لم تتحول بعد إلى فعل حتى اآلن..  الـ

لكنه أكد أن «للصبر حدود» يا آل سعود.

أ. ياسر العواضي: 

العاصمة صنعاء محروسة والحملة اإلعالمية حرب نفسية

أكد االستاذ  ياسر العواضي -  
االمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام- أن صنعاء بعيدة المنال 
كما مأرب وسائر اليمن، منبهًا من الوقوع 

تحت تأثير "الحرب النفسية".
واشــاد االمين العام المساعد بصمود 
اليمن وشعبه الذي سوف ينتصر.. وأن 
"كــل غــاٍز مــدحــور"، مجددًا التأكيد ان 

"صنعاء محروسة".
وقال االستاذ ياسر العواضي- في تغريدات نشرها  
بحسابه بموقع "تويتر": اليمن صامد وشعبه مقاوم، 

وســوف ينتصر.. ال تنخدعوا بالحرب 
النفسية ..االعـــالم فيه َوْهـــم وخيال 
كــثــيــر، لــكــن الحقيقة غــيــر ..صــنــعــاء 
محروسة وصنعاء بعيدة المنال لغير 

اهلها.
واستطرد ياسر العواضي قائًال: "مأرب 
وبقية اليمن وكل أرض عصّية على غير 
اهلها مهما خسرتم، أهل االرض هم من 
سيرثها، وكل غاٍز مدحور طال الوقت 
رًا ان ما يحدث (مجرد مزيد من الدماء، 

ّ
أم قصر.. مذك

والعاقبة للمتقين).

استشهاد ٣٦ عامًال في حجة.. والقاعدة تعلن من عدن دولة «الخالفة»
أكد مراقبون سياسيون ان المشهد اليمني يشهد منذ أيام متغيرات مهمة   

تعزز من الوحدة الوطنية وتعظم من اهمية التصالح والتسامح والحوار بين 
االطراف اليمنية والتي يشدد عليها المؤتمر الشعبي العام.

«الميثاق»: إن العدوان السعودي والحصار الظالم قد عزز من  وقال المراقبون لـ
وحدة الجبهة الداخلية في البالد بشكل غير مسبوق وجعل أبناء اليمن من سياسيين 
ومشائخ وشخصيات اجتماعية يستشعرون مسؤولياتهم الوطنية والدينية تجاه البالد 
والشعب، وينجحون في اخماد الكثير من الفتن المشتعلة التي تهدد البيت واألسرة 
اليمنية الواحدة، مشيرين بهذا الخصوص إلى عودة األوضاع إلى مسارها الطبيعي في 

إب وعتمة واغلب مناطق تعز والبيضاء ومارب وغيرها..
وأوضح المراقبون ان تعاظم االصطفاف الوطني لمواجهة العدوان وعمالئه والحصار 
سينقذ اليمن واليمنيين من مؤامرات خارجية تسعى إلى تقسيم اليمن وتمزيق نسيجه 
االجتماعي بإشعال حرب طائفية ومناطقية.. كما أنه عزز الثقة لدى أبناء الجيش 
واللجان لتحمل مسؤولياتهم في حماية األمن واالستقرار والتصدي لقوات االحتالل، 

وقد انعكست ايجابيًا في سير المعارك الميدانية.

«الميثاق»: الشيخ/ عبدالواحد صالح محافظ إب لـ

الشعب اليمني صامد وسينتصر وكل غاٍز سيندحر 

«الميثاق» و«اليمن اليوم»  إدانات واسعة ضد تهديدات األصبحي لـ
ر من تحريض المرتزقة ضد إعالم المؤتمر

ّ
المؤتمر: نحذ

استنكر اعــالمــيــون الــتــهــديــدات التي  
اطلقتها مــؤخــرًا حكومة الــفــار هــادي 

المستقيلة على لسان المدعو عز الدين االصبحي.
وأكـــدوا أن هــذه التهديدات تتنافى مع الحريات 
المكفولة محليًا ودوليًا. واعتبر االعالميون أن ما صرح 
به االصبحي مؤخرًا ينبئ عن مرحلة جديدة من عدوان 

آل سعود تستهدف الصحفيين والنخب المثقفة..

رون من مخاطر احتالل السعودية محافظات النفط والغاز
ّ
خبراء يحذ

ر عــدد مــن الخبراء   
َّ
حــذ

ـــن مــخــاطــر احــتــالل  م
العدوان السعودي المحافظات 

اليمنية الغنية بالنفط والغاز.
ـــــوا فــــي تــصــريــحــات  ـــــال وق
«الــمــيــثــاق»: إن السعودية  لـــ
تــســعــى مـــن وراء احــتــاللــهــا 
لغنية  ا ليمنية  ا لمحافظات  ا
بالنفط والغاز الى قطع مصادر 
الدخل وتركيع الشعب اليمني 

ــجــاد يــمــن ضعيف يسهل  وإي
ــســيــطــرة عــلــيــه والــتــحــكــم  ال

بقراره.
ـــى أن الــســعــوديــة  وأشــــــاروا إل
تسعى لتفجير اقتتال في مناطق 
إنتاج وتصدير النفط الذي يمول 
ما يقارب ٧٥٪ من الميزانية 
الــعــامــة ويــشــكــل ٩٠٪ من 

صادرات اليمن للخارج.
تفاصيل صـ٥

تفاصيل صـ٦

أبناء إب مع السالم ولن نقبل بأن تكون المحافظة ساحة للصراع واالقتتال
دور مشائخ ووجهاء وأعيان إب مشّرف في الحفاظ على سلمية المحافظة

أطلقنا عددًا من المعتقلين السياسيين ممن لم يدانوا بجرائم جنائية
هناك حملة إعالمية تضخم ما حصل في 

بعض المديريات.. والقالقل تم احتواؤها
عملنا على إعادة التيار الكهربائي 

وتوفيرالمشتقات النفطية للمحافظة
 عنها

ً
تم سحب الجماعات المسلحة وإحالل قوات أمنية وعسكرية بدال

واشنطن تعترض على استضافة السعودية الزنداني 
المتهم بدعم اإلرهاب والمطلوب دوليًا

البيت األبيض يدرس القرار النهائي بشأن الزنداني

عادت قضية االتهامات الدولية والغربية للقيادي في  
حزب االصالح (االخوان المسلمين) عبدالمجيد الزنداني- 
رئيس جامعة اإليمان -بالتورط في تمويل االرهاب، الى الواجهة من 
جديد في ظل تواجده في المملكة العربية السعودية منذ فراره 
اليها -كما زعم- الشهر الفائت بعد اعالنه في بيان رسمي تأييده 
ومباركته المطلقة للعدوان الذي تشنه السعودية ضد اليمن منذ 

تفاصيل صـ١٧اكثر من خمسة اشهر .

تفاصيل ص٢

«الميثاق»: سياسي وناشط لبناني لـ

المعتدون على اليمن لم يحققوا مراميهم.. والبد من حوار يجسد  رغبة الشعب
مجلس التعاون الخليجي تجربة فاشلة ولم يحقق أدنى ما تتمناه الشعوب
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