
كلمة 

١٧ يوليو ١٩٧٨م يوم فارق في تاريخ اليمن المعاصر  
ره بأحرف من نور يزداد توهجه  

ْ
ويدّونه في صفحات سف

 واتساعًا ورسوخًا في الذاكرة الوطنية اليمنية بمرور السنوات.
ً
قوة

وهــذا هو سياق االحتفال بذكرى المناسبة الثامنة والثالثين 
والتي تأتي بعد خمس سنوات من أحداث فوضى الخريف العربي 
وأربـــع ســنــوات مــن تسليم الزعيم علي عبدالله صالح السلطة 
ب حرصًا على اليمن 

َ
بــإرادتــه من موقع الرئيس الشرعي المنتخ

وحفاظًا على المكتسبات واالنجازات الوطنية الكبرى السياسية 
واالقتصادية والتنموية والعسكرية واألمنية والمنجز األهم الوحدة، 
والديمقراطية التعددية الحزبية وبمعانيها ومضامينها المجسدة 
ــرأي والتعبير والــتــداول السلمي للسلطة عبر صناديق  لحرية ال
االقتراع ومن خالل انتخابات تنافسية رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة 
ونزيهة.. وهكذا أصبحت سلطات الدولة اليمنية الموحدة الحديثة 
مستمدة من الشعب تعكس إرادته وتعبر عن حكمه لنفسه بنفسه.
وعلى الصعيد االقتصادي التنموي والخدمي واالستثماري تحقق 
للوطن والشعب اليمني قفزات كبرى وانتقاالت نوعية في كافة 
المجاالت ومختلف القطاعات التعليمية والصحية واالتصاالت 
والمواصالت والطرقات والتي تجاوزت شبكاتها عشرات اآلالف 
من الكيلومترات، وعشرات اآلالف من المستشفيات والمنشآت 
الصحية، ومثلها من مدارس التعليم االساسي والثانوي والجامعي 
اضافة الى المعاهد المهنية والفنية والتي غطت كل مدن ومديريات 
وعزل وقرى الجمهورية على امتداد مساحة اليمن بما في ذلك 
المناطق النائية، وكذلك في مجاالت الصناعة والزراعة التي شهدت 
تحوالت غير مسبوقة سواًء فيما يخص المنشآت الصناعية الكبرى أو 
ت شواهدها 

َّ
المتوسطة أو الصغيرة، وفيما يخص الزراعة والتي تجل

في آالف السدود والحواجز المائية ومشاريع الري األخرى، وما أوردناه 
ليس إالَّ غيضًا من فيض ١٧ يوليو.. فعلى صعيد بناء القوات 
يه 

ّ
المسلحة واألمن فإن الزعيم علي عبدالله صالح منذ اليوم األول لتول

ْولى هذه المؤسسة الوطنية الكبرى جل اهتمامه وجهده، 
َ
السلطة أ

محّوًال الهدف الرابع للثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» الى 
واقع ملموس والمتمثل في بناء جيش وطني قوي وحديث -تسليحًا 
وتدريبًا وتأهيًال- وبنائها على أسس علمية تخصصية عصرية 
مواكبة لمجمل التطورات التسليحية والتقنية والمعرفية في عالم 
اليوم حتى تكون عند مستوى المهام والواجبات المقدسة الملقاة 
على عاتق منتسبيها في الــذود عن حياض الوطن والدفاع عن 
سيادته واستقالله ووحدته والحفاظ على أمنه واستقراره وصون 
مكتسبات منجزات ثورته.. هنا يتأكد أن ١٧ يوليو والزعيم علي 
عبدالله صالح هما عنوان نماء وتطور الشعب اليمني ونهوضه الشامل 

ورمز حكمته وحريته واستقالله وكرامته وعزته.

المناسبة والرمز

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..
50 رياالً 20 صفحة

السنة الثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
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قطاع نفطي منها ١٢ قطاعًا إنتاجيًا و٤٫٥ ١٠٠ 
كلم طول الطرق اإلسفلتية التي تم ١٦٥٧٩ مليار دوالر تكلفة مشروع الغاز الطبيعي المسال

ألف مدرسة للتعليم األساسي والثانوي ١٦ انجازها مع نهاية العام ٢٠١٠م
سد وحاجز مائي أبرزها إعادة ٣٠٠٠  و٨٤ معهدًا فنيًا وتقنيًا و٢٤ جامعة

بناء سد مأرب التاريخي

٥٨٨٥ مشروعًا للمحافظات الجنوبية في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والسياحية والتعليمية

جماهير الشعب اليمني تبادل الزعيم الوفاءبيوم ١٧ يوليو
في االحتفال الجماهيري بذكرى يوم الديمقراطية

أبو راس: ١٧يوليو انتصار مؤتمري لمسيرة اإلنجازات االقتصادية والتنموية والديمقراطية في اليمن
 نرحب بانضمام «أنصار الصالح» إلى المؤتمر ونوجه باستكمال اإلجراءات التنظيمية سنظل صامدين ورافعين رؤوسنا في وجه العدوان السعودي

ليمني   ا هير شعبنا  تحتفل جما
فــي عموم الجمهورية بمناسبة 
 الوفاء والوالء للزعيم علي 

ً
١٧ يوليو، مجددة

نتخب ديمقراطيًا رئيسًا 
ُ
عبدالله صالح الذي ا

للبالد في مثل هذا اليوم في عام ١٩٧٨م..
ففي العاصمة صنعاء أقــيــم أمــس االحــد 
احتفال حاشد حضره نائب رئيس المؤتمر 
الشيخ صــادق أمين أبــو راس واألمين العام 
المساعد للمؤتمر ورئــيــس مجلس النواب 
الشيخ يحيى علي الراعي وعــدد من أعضاء 
اللجنة العامة واللجنة الدائمة وأحزاب التحالف 
الوطني وعدد من رؤساء الدوائر المتخصصة 
باألمانة العامة وحشد كبير من أعضاء وأنصار 

المؤتمر الشعبي العام..
 وفي االحتفال الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري 

وآيٍّ مــن الــذكــر الحكيم ألــقــى  نائب رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو 

راس كلمة قال فيها: إّن الذين يعرقلون 
اجتماعات الكويت من أجــل منصب أو 

كرسي فال خير فيهم، وأّن من جلبوا 
ـــاء األطــفــال  الـــعـــدوان وســفــكــوا دم
والنساء ودمروا المنشآت الحيوية، 
فال خير فيهم أبدًا، مشيرًا إلى ان 
وفد المؤتمر الشعبي العام يعمل 
مــع (أنــصــار الــلــه) فــي الكويت 
إلخـــراج الشعب مما هــو فيه 
من معاناة، ومــن أجــل إيقاف 
العدوان ورفع الحصار، واعادة 

األمن واالستقرار لليمن.
تفاصيل ص٣

خالل استقباله المبعوث األممي ولد الشيخ

الزعيم: المؤتمر مع السالم وندعو لوضع حد للتدخالت الخارجية في شؤون اليمن
لن يتحقق السالم الشامل والحقيقي إال عبر حوار بين اليمن والسعودية
ولد الشيخ يشيد بموقف المؤتمر بقيادة الزعيم وحرصه على سالمة واستقالل اليمن

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق  
رئيس المؤتمر الشعبي العام- األربعاء.. ومعه األخ عارف عوض 
الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن الذي أطلع األخ الزعيم على 
نتائج المرحلة األولى من مشاورات الكويت للسالم في اليمن وكذلك نتائج 

اتصاالته ومشاوراته مع بقية األطراف والدول المعنية بتحقيق السالم في 
اليمن بهدف التوفيق بين المواقف والرؤى التي من شأنها الوصول إلى حلول 
شاملة وكاملة لكل القضايا محل الخالف وتحقيق الوفاق الوطني الهادف 
إلى بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة النظام والقانون والعدالة والمساواة 

تفاصيل ص٢وحق المشاركة للجميع.

تفاصيل ص٤

بن دغر ينهب ٣٠٠ مليون ريال سعودي
نهب الخائن أحمد عبيد بن دغر مبلغ ثالثمائة مليون ريال   

سعودي كــان قد تسلمها خــالل أيــام عيد الفطر المبارك 
لتوزيعها كمكافأة لمرتزقة السعودية.

«الميثاق» أن السعودية خصصت مبلغ  وذكرت مصادر مطلعة لـ
١٥٠ مليون ريال سعودي لمرتزقتها في تعز من إجمالي المبلغ، 
غير أن الخائن بن دغر استولى على المبلغ ولم يصرف لمرتزقة 
تعز إال مليونًا ونصف المليون ريال فقط، فيما أودع بقية المبلغ في 

أرصدته الخاصة.
الجدير بالذكر أن الخائن بن دغر كان في أواخر شهر رمضان المبارك 
قد سرب خبرًا لوسائل إعالمية عن اعتزامه تقديم استقالته مبررًا ذلك 
بعدم وجود ميزانية لتسيير أعمال حكومته القابعة في بارجة بعرض 
بحر عدن، وذلك في عملية ابتزاز مفضوحة لدول الخليج للحصول 
على المزيد من االموال والمتاجرة بدماء ومعاناة أبناء الشعب اليمني 

لتحقيق مكاسب شخصية.

في كلمته خالل استئناف المشاورات

استئناف مشاورات الكويت هزيمة سياسية للرياض ومرتزقتها

الزوكا: وقف العدوان ورفع اليمن من تحت الوصاية وتحقيق السالم هو مانسعى إليه
عقد جلسات المشاورات في الكويت بين الوفد الوطني ووفد الرياض   

ُ
ت

برعاية المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ والتي استئنفت بالعاصمة 
الكويتية -السبت- في ظل تطورات ميدانية على مختلف جبهات المواجهات 

العسكرية ومتغيرات عربية ودولية تجاه األزمة اليمنية.
 وجاء استئناف المشاورات عقب فشل السعودية في تحقيق أي تقدم أو إنجاز 
عسكري في اليمن مقابل انتصارات تاريخية حققها الجيش واللجان الشعبية في 
مختلف جبهات القتال.. وألحقوا هزائم نكراء بعمالء السعودية وجحافل المرتزقة 
من دول تحالف العدوان في نهم ومارب والجوف وباب المندب وتعز والبيضاء 
وميدي وحرض وغيرها.. ووفقًا لمراقبين سياسيين فقد مثل استئناف المشاورات 
انتصارًا سياسيًا للشعب اليمني  تزامنًا مع انتصاراته على تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية خالل أيام عيد الفطر انتصارًا استراتيجيًا وتاريخيًا سيغير 

مسار األزمة اليمنية نحو الحل الشامل 

وفد المؤتمر في مشاورات الكويت يرفع برقية للزعيم بمناسبة (١٧) يوليو

رفــع رئيس وأعــضــاء وفــد المؤتمر الشعبي العام  
المشارك في مشاورات الكويت ببرقية الى الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
يه 

ّ
(١٧) من يوليو ذكرى تول ـــ الشعبي العام- بمناسبة يوم ال

مقاليد السلطة والحكم في اليمن..

مشيدين بــدوره في إخــراج الوطن من أزماته والحفاظ على 
مكتسبات ثورته واالنتقال إلى مرحلة االستقرار والبناء.. مؤكدين 
لت انجازًا تاريخيًا عظيمًا تحقق لليمن في عهد 

ّ
أن الوحدة مث

الزعيم مما عزز من آمال األمة في تحقيق الوحدة العربية الشاملة..
نص البرقية ص٣

الزعيم أرسى مداميك الدولة وقاد اليمن لتحتل مكانًا مرموقًا بين األمم

«الميثاق»: مصادر سياسية لـ

المؤتمر وأنصار الله يرفضون طلبًا سعوديًا بوقف المواجهات جنوب المملكة مقابل وقف الغارات على العاصمة
«الــمــيــثــاق» أن    أكـــدت مــصــادر سياسية لـــ

السعودية تسعى بعيدًا عن مشاورات الكويت 
 

ٍّ
الى إجراء حوارات جانبية مع المؤتمر وأنصار الله كل
على حــدة بهدف وقــف المواجهات العسكرية في 
جنوب السعودية مقابل وقف قصف العاصمة صنعاء، 
ويأتي ذلك في محاولة فاشلة تسعى من خاللها إلى شق 

الصف الوطني المتصدي لعدوانها الوحشي.
 وأوضحت المصادر أن قيادة المؤتمر وأنصار الله 
أبلغوا الوسيط أن وقف المواجهات العسكرية في 
جنوب السعودية مرهون بوقف العدوان السعودي 
على جميع المدن والقرى اليمنية واالنسحاب من 
األراضي اليمنية المحتلة، وأنه ال يمكن التخلي عن أي 

منطقة من التراب اليمني أبدًا..
وقــالــت الــمــصــادر: إن على الــســعــوديــة أن تلتزم 
باتفاقية جدة بشأن الحدود اليمنية- السعودية والتي 
وقعت عام ٢٠٠٠م وقضت بسحب القوات السعودية 
واليمنية عن الخط الحدودي بمسافة ٢٠ كيلو مترًا.

 وهذا ما لم تلتزم به السعودية حيث تواصل خرقها 
االتفاقية بشكل صارخ وتحاول تأمين حدودها، في 
الــوقــت الـــذي تــدنــس قواتها ومرتزقتها األراضـــي 

اليمنية.
 وأكـــدت الــمــصــادر فشل السعودية فــي محاولة 
اختراق صف القوى المتصدية للعدوان عبر محادثات 

انفرادية وبعيدًا عن مشاورات الكويت..

السعودية تهّجر سكان جيزان بعد 
فرار قواتها أمام الجيش واللجان

تواصل قوات العدوان السعودي   
عمليات إجـــالء واســعــة لسكان 
المناطق والمدن الواقعة في الحزام األمني 
لمدينة جيزان بعد فرار قواتها من النسق 
الــدفــاعــي الثاني فــي ظــل تــقــدم الجيش 
واللجان الشعبية في عــدة مناطق رغم 
القصف الجوي المكثف الذي يتعرضون له.
وتناقل ناشطون سعوديون- السبت- 
صـــورة لــمــذكــرة مــن قــائــد قــطــاع حرس 
الحدود السعودي في مدينة العارضة الى 
قادة وحدات عسكرية سعودية تطالبهم 
بإخالء مناطق الحزام األمني خالل فترة 

أقصاها ٧٢ ساعة، كما تضمنت المذكرة 
طلب استغاثة لتعزيز النقاط العسكرية 

السعودية.
وتأتي هذه التداعيات على خلفية فرار 
قـــوات الــعــدو الــســعــودي مــن مواقعهم 

وسيطرة الجيش واللجان عليها..
الى ذلك ذكرت مصادر سياسية أن القرار 
السعودي بإجالء المواطنين من جيزان جاء 
في محاولة إلحــداث تغيير ديمغرافي 
لسكان المنطقة الذين يناهضون الفكر 
الوهابي، ويرفضون الــعــدوان السعودي 

على اليمن.

سد وحاجز مائي أبرزها إعادة ٣٠٠٠ألف مدرسة للتعليم األساسي والثانوي ١٦كلم طول الطرق اإلسفلتية التي تم ١٦٥٧٩قطاع نفطي منها ١٢ قطاعًا إنتاجيًا و٤٫٥

وســام علــى صــــــدر الوطـن

أمين عام حزب الجبهة الوطنية:

الزعيم أطلق التعددية الحزبية 
وحرية الرأي والتعبير

أمين عام الحزب القومي:

ده الزعيم أقلق بعض  النهج الديمقراطي الذي جسَّ
دول الجوار ودفعها للتآمر على اليمن

أمين عام حزب جبهة التحرير:

عهد الزعيم يمثل ميالدًا آلالف 
المشاريع االستراتيجية

أمين عام حزب االتحاد الديمقراطي:

جّسد الزعيم أول عملية تداول 
سلمي للسلطة في اليمن


