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الروح الوطنية المنتصرة
ات المؤتمرية الموسعة التي دشنها االستاذ/ عارف عوض الزوكا-  < اللقاء
األمين العام للمؤتمر- ومعه كوكبة من قيادة المؤتمر الشعبي العام األسبوع 
الماضي انطالقًا من محافظة صنعاء لتشمل كل محافظات الجمهورية، أكدت 
مجددًا قوة التالحم بين أبناء الشعب وتنظيمهم الوطني الرائد بقيادة الزعيم علي 
دت الــروح الوطنية األصيلة  عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- وجسَّ
ات- والتي تنعقد في ظل  وعظمة االنتماء والنفير الشعبي الذي ال ُيقهر..إن هذه اللقاء
الظروف واألوضاع غير المسبوقة في حجم تحدياتها وأخطارها الناجمة عن العدوان 
السعودي اإلجرامي الوحشي الغادر والغاشم الذي لم يتوقف يومًا طوال ما يقارب 
ل التعبير الحي عن حقيقة أن اليمانيين 

ّ
العام عن سفك دماء اليمنيين األبرياء- تمث

ال تزيدهم الشدائد والمحن إّال توحدًا وتماسكًا وصالبة وبأسًا في مواجهة أية قوة 
تحاول غزو واحتالل وطنهم مهما كانت قدراتها وامكاناتها وجبروتها.. ولقد أكد 
ات أنهم القوة التي ستتحطم كل  أعضاء المؤتمر والتحالف وأنصارهم في هذه اللقاء
المؤمرات والدسائس أمام جلدهم وصمودهم وشجاعتهم المفعمة بالعزة والكرامة 

المستمدة من انتمائهم العميق لوطنهم اليمن الذي باركته الكتب السماوية..
ات المؤتمرية لتؤكد- من خالل معاني ومضامين كلمات األمين  لقد جاءت هذه اللقاء
العام للمؤتمر االستاذ عارف عوض الزوكا والقيادات المؤتمرية المشاركة في هذه 
الفعاليات- ان اليمن بخير، وهي رسالة واضحة وتتجلى بهذا التالحم الملحمي الصامد 
المتصدي والمنتصر على كافة قوى الشر الباغية والحاقدة لنظام أسرة آل سعود 
والمنضوين تحت لوائها من مرتزقة الداخل الذين أفقدهم المال المدنس عقولهم 
مراء النفط ليتاجروا باليمن- األرض 

ُ
وضمائرهم فباعوا أنفسهم في سوق نخاسة أ

واإلنسان- وتمادوا في جرائم سفك شالل الدم اليمني ألكثر من ١١ شهرًا لتتخم 
بطونهم بالموائد المشتراة بدماء أطفال ونساء وشيوخ اليمن، لتتكدس األموال 
المدنسة في أرصدتهم التي سيحّولها انتصار اليمانيين إلى مصدر خزي وعار، 

وستطاردهم لعنات الشعب اليمني وأرواح الشهداء إلى أبد األبدين.
ات المؤتمرية الموسعة في مديريات نهم وبني الحارث وأرحــب وبني  إن اللقاء
حشيش في محافظة صنعاء بددت أوهام مرتزقة العدوان وجارة السوء وحلفائها 
بانتصارات ال وجود لها إّال في أبواقهم وعبر طابورهم الخامس الذي يحلم بدخول 

صنعاء واحتالل اليمن..
لقد قال أبناء الشعب كلمتهم بأن صنعاء أبعد عليهم من عين الشمس، وان اليمن 
كانت في الماضي البعيد والقريب وستظل مقبرة للغزاة.. نعم هذا صوت الشعب 
اليمني يتصدرهم المؤتمر الشعبي العام بقياداته ومنتسبيه وأنصاره وجماهيره 

العريضة المخلصين الشرفاء األوفياء على امتداد الساحة اليمنية.. 
دت قوة اإلرادة الوطنية المنتصرة  لحقها في  ات المؤتمرية الموسعة جسَّ إن اللقاء
الحياة الحرة الكريمة في وطن حر وآمن مستقر ومستقل.. وال خيار أمام الشعب 

اليمني إّال النصر.

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، وأنــه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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نجدد العهد بأنناجاهزون لقطع يد كل معتٍد يسعى لتدنيس اليمن
نعتز بالمواقف الوطنية والشجاعة لقيادة المؤتمر وفي مقدمتهم الزعيم صالح

لن نخضع ولن نذل وسنضحي من أجل عزة اليمن

التقى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- الثالثاء الماضي، سعادة السيد اوليج دريموف القائم بأعمال سفارة جمهورية 
روسيا االتحادية لدى بالدنا الذي بحث معه عددًا من القضايا التي تهم البلدين 
الصديقين وفي مقدمتها التطورات والمستجدات المتسارعة في منطقة الشرق 
األوسط وجهود مكافحة اإلرهاب الذي يشكل الخطر الداهم على البشرية وبالذات 
على دول العالم المحبة للسالم.. مباركًا النجاحات التي تحققها روسيا االتحادية في 

حربها ضد اإلرهاب في سوريا وفي المنطقة.. 
مؤكدًا تأييد اليمنيين األحرار وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصاره 
الذين يمثلون القاعدة العريضة والواسعة من أبناء الشعب اليمني لكل الخطوات 
والتوجهات الروسية الجادة والمسؤولة لمحاربة اإلرهــاب أيًا كان نوعه أو شكله 
وتخليص البشرية من خطره واستئصال منابعه ومصادره الفكرية والتمويلية التي 

تشكل الخطر األكبر والمغذي لتوسع نشاط التنظيمات اإلرهابية. 
> تفاصيل ص ٢

رئيس المؤتمر يلتقي القائم بأعمال 
سفارة جمهورية روسيا االتحادية

أشاد بصمود ووفاء أبناء مديريات بني حشيش وأرحب ونهم

األمين العام : أدعو كل أبناء اليمن إلى رص الصفوف والتصدي لكل من يحاول المساس بالوطن

لن ينسى اليمنيون المواقف البطولية  ألبناء مديريات طوق صنعاء

ــن يــريــد تــدمــيــر اليمن ر من المخططات الرامية لنقل اإلرهاب إلى باقي محافظات اليمنســنــتــصــدى لــعــمــالء وأذيـــــال آل ســعــود وكـــل م
ّ
نحذ

ات لن تنفع العدوان ومرتزقته وتيتم من قوةأساليب الترهيب واإلغراء
ُ
دافعوا عن مديرياتكم وعن وطنكم بكل ما أ

حققت اللقاءات الموسعة التي يرأسها االستاذ عارف عوض الزوكا- األمين العام 
للمؤتمر الشعبي العام- لقيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر والتحالف في 
مديريات بني حشيش وأرحب ونهم بمحافظة صنعاء اصداء واسعة وحراكًا مؤتمريًا 
غير مسبوق، وارتياحًا شعبيًا كبيرًا، ورفعت معنويات جماهير الشعب السيما وهي تأتي 
في ظل العدوان السعودي الظالم والحصار الجائر.. وهدفت اللقاءات إلى ايصال عدة رسائل 
للداخل والخارج وفي المقدمة اطالع المؤتمريين على مستجدات الساحة الوطنية ومناقشة 
الجهود التي يبذلها المؤتمر بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر- لوقف 
ه االستاذ عارف الزوكا- األمين العام- في اللقاءات  العدوان وكسر الحصار.. هذا وقد وجَّ
الموسعة التي كان المشاركون فيها يرددون الهتافات الوطنية المعربة عن والئهم للوطن 
ه  بالمزيد من التالحم والصمود  والمؤتمر واالستعداد للدفاع عن اليمن والتصدي للغزاة.. وجَّ

في وجه العدوان السعودي والتصدي لمرتزقته.
وأظهر التفاعل المؤتمري الجماهيري الكبير الذي تحظى به اللقاءات على مستوى مديريات 
بني حشيش وأرحب ونهم أن المؤتمريين وجماهير الشعب ثابتون على مواقفهم الوطنية 

ضد جرائم آل سعود واحتاللهم ألرض اليمن وتدمير مكتسباته.
وقدمت اللقاءات التي يرأسها االستاذ عارف الزوكا والذي يجوب عددًا من المديريات 
صورة حقيقية للرأي العام الداخلي والخارجي فندت ترهات ما تطلقه من مزاعم حول صنعاء.
التفاصيل صـ٣-٦-٧

مديرية بني حشيش الصخرة التي تتحطم عليها المؤامراتمديرية أرحب التقبل الضيم وأفشلت مؤامرة ٢٠١١مديرية نهم بوابة النصر على الغزاة

اللقاءات الموسعة للمؤتمر تعزز وحدة الصف وتثير هلع العدوان ومرتزقته

بني حشيش أعدت 
العدة وجهزت آالف 

الرجال لتعزيز 
الجبهات

بمناسبة  الذكرى الـ٤ للتداول السلمي للسلطة:
«الميثاق«: اكاديميون لـ

الزعيم آثــــر 
مصلحة اليمن

على نفسـه وأهـله

«الميثاق»: «الميثاق»:مدير آثار حضرموت لـ الشيخ محمد القاضي لـ

االتحاد االوروبي يدعو الستئناف 
مفاوضات السالم في اليمن

ـــي عــن أسفه إزاء جمود  أعــرب االتــحــاد األوروب
محادثات السالم في اليمن، داعيًا إلى استئنافها 

برعاية األمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
 وقــالــت المتحدثة بــاســم االتــحــاد االوروبــــي للشؤون 
الخارجية كاثرين راي، في مؤتمر صحفي، السبت: "نرى 
أن حل الصراع في اليمن يجب أن يكون سياسيًا، ونأسف 
لحالة الجمود في المفاوضات"- حسبما أفادت وكالة األنباء 
الكويتية. وأضافت: "ندعو جميع األطراف إلى الدخول في 
جولة مفاوضات جديدة برعاية األمم المتحدة في أقرب 

وقت ممكن".

متحف المكال مهدد 
بالتدمير بدعـــوى 

احتـــوائه على
       «تماثيل كفرية»!

مشائخ ووجهاء
 وابناء مدريات 

بني حشيش وارحب 
ونهم:

مراء الدواعش والفواحش
ُ
سوريا.. تنتصر على أ

 رئيس التحرير

طوفان اإلرهــاب المدمر الــذي جثم على أرض الشام ست سنوات بدأ 
يترنح، ويطوي العالم صفحة سوداء من تاريخه بعد أن ظل سنوات يغذي 
اإلرهاب الذي لم يتردد لحظة عن ابادة شعب سوريا الصمود والتصدي والتحدي..
أخيرًا ها هي الحرب في سوريا تضع أوزارهــا، وعــادت أصــوات مــآذن المساجد 
سمع بعد أن ظل دوي القذائف وسكاكين اإلرهابيين هي التي 

ُ
وأجراس الكنائس ت

تمأل آفاق هذا العالم المرعب..منذ بدء الهدنة عاد السالم الى األرض التي تنتظر 
عودة المسيح ابن مريم عليه السالم. 

ــاء، لكل ابطال الجيش العربي السوري وفي  هنيئًا لسوريا.. لكل األمهات واآلب
المقدمة الرئيس الصامد بشار األسد الذي صنع فجر السالم بصموده واصراره على 

اجتثاث اإلرهاب من أرض الشام.
إن العالم اليوم بات يدرك أنه عندما ينشد السالم فعليه أن يطلبه من الجيش 
الروسي ويتعلم البطولة والصمود من الشعب السوري.. فها هو ربيع سوريا الجديد 
يبعث اآلمال والتطلعات للشعوب العربية التي تعاني من ربيع اإلرهاب السعودي.

سوريا اليوم تنتصر بصمود شعبها الواقف بكبرياء كمنارة األمويين التي ترنو الى 
السماء بلهفة عودة المسيح. وها هي األرض تتنفس والطيور تصدح والفراشات 
ق.. ودبيب الحياة يعود الى دمشق الى أرض الشام لتفتح عهدًا جديدًا ألمة 

ّ
تحل

تعيش حالة َصَرع حقيقي عقابًا على سفك الدم السوري الطاهر.
إن الملك المعتوه الذي أغرق دمشق بدماء نبي الله يحيى عليه السالم عاد من جديد 
قادمًا من نجد لقطع رؤوس أبناء سوريا وسبي حرائرها.. وبرغم بشاعة ما اقترفه من 
جرائم ومذابح فقد خابت أمانيه، وها هو قرن الشيطان يتهاوى مهزومًا مدحورًا، 

وينتصر اإلنسان في سوريا ألمة التزال تكبلها أغالل ملوك الدواعش والفواحش.

المؤتمر يرّحب بدعوة البرلمان االوروبي 
حظر تصدير األسلحة إلى السعودية

ب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بقرار البرلمان االوروبي الذي دعا  رحَّ
الى فرض حظر على تصدير األسلحة إلى السعودية على خلفية عدوانها على اليمن 

والذي انطلق قبل عام تقريبًا.
واعتبر المصدر تصويت نواب البرلمان االوروبي بأغلبية اعضائه لصالح قرار يدعو إلى 
فرض حظر على تصدير األسلحة إلى السعودية ودعوة البرلمان حكومات دول االتحاد 
األوروبي إلى التوقف عن بيع األسلحة إلى بالد تستهدف المدنيين في اليمن، خطوة ايجابية 
تعكس استقاللية نواب البرلمان االوروبي وتعبيرهم عن مبادئ وقيم الحرية وحماية حقوق 
نتهك في اليمن من قبل العدوان السعودي امام صمت مطبق من المجتمع 

ُ
االنسان التي ت

الدولي . > البقية ص ٢

 ردًا على القصف الهيستيري الذي تشنه 
طائرات العدو السعودي على بالدنا وارتكابها 
المزيد من جرائم الحرب وآخرها جريمة 
سوق خلقة في مديرية نهم والتي استشهد وجرح 
فيها أكثر من ستين مواطنًا، أعلن الجيش اليمني 

استعداده لتحرير محافظة مأرب من الغزاة.
وأكد الناطق الرسمي للجيش العميد شرف لقمان- 
في تصريح صحفي- أن قوات الجيش واللجان تستعد 
خالل األيام القادمة لتحرير كامل محافظة مأرب 
التي تسيطر قوات الغزاة بقيادة السعودية على 
بعض مناطقها.وقال: نحن قادرون على استعادة 
السيطرة على مارب، ونتمهل ألننا ال نريد مزيدًا 

من الخسائر.. وعلمت «الميثاق» أن اآلالف من أبطال 
الجيش واللجان وأبناء قبائل مارب الشرفاء أصبحوا 

جاهزين لتحرير مــارب من الــغــزاة ومرتزقتهم 
وإعالن االنتصار على العدوان وعمالئهم قريبًا.

الجيش واللجان يستعدون لتحرير مارب من الغزاة

تفجر المواجهات بين الغزاة والمرتزقة في المعاشيق بعدن
شهد أمــس قصر المعاشيق بعدن مواجهات 
مسلحة بين الميليشيات السلحة التابعة لهادي 
استخدموا فيها مختلف األسلحة وامتدت هذه 

المعارك الى مدينة كريتر..
وأفادت مصادر مطلعة بين الميليشيات المسلحة جاءت 
ضمن الصراع السعودي اإلماراتي للسيطرة على مدينة عدن 
وفي سياق الخالفات بين هادي وبحاح.. هذا وقد قامت سبع 
مروحيات عسكرية باجالء الضباط والمسئولين من داخل 
قصر المعاشيق الى الى سفن حربية في البحر.. وأفــادت 
المصادر أنه قد سقط عدد من القتلى والجرحى في هذه 

االشتباكات، كما أن الوضع مرشح لالنفجار مرة اخرى.
الى ذلك أكدت مصادر محلية في محافظة لحج أن عناصر 
تنظيم القاعدة اقدمت على تدمير عدد من مقرات األمن 
في الحوطة عاصمة المحافظة يأتي بتواطؤ من ميليشيات 
هادي والحراك االنفصالي وقوات تحالف العدوان الذي تقوده 

السعودية ضد اليمن التي تتحرك قواتها عبر هذه المدينة.
«الميثاق»: إن إقدام عناصر القاعدة-   وقالت المصادر لـ
فجر السبت- على تفجير مبنى قيادة قوات النجدة وكذلك 
الفرن المركزي في معسكر عباس بعد تلغيمهما ونسفهما 
بالديناميت تم بوجود العديد من عمالء السعودية وأن نفس 
العناصر هي التي قامت قبل ذلك بتفجير مبنى األمن السياسي 

في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج.
وأعربت المصادر عن خشيتها من تماهي عناصر الحراك 
االنفصالي مع عناصر القاعدة وداعــش السيما وأن ثمة 
تنسيقًا وتعاونًا بينهم ويزداد يومًا بعد يوم من خالل تزايد 
د التنظيمات االرهابية والتي أصبحت تسيطر  مساحات تمدُّ

على أجزاء كبيرة من محافظة لحج.
وحــذرت المصادر من خطورة انتشار االرهابيين في 
المحافظة خصوصًا بعد سيطرتهم على المدارس والمعاهد 

وغيرها من المسؤوليات في إدارة شئون المحافظة.

السعودية تختطف مؤتمر القمة العربية
< تأجل انعقاد مؤتمر القمة العربية الذي كان مقرر انعقاده في المغرب أواخر مارس إلى أجل غير مسمى، بعد رفض 
الرباط استضافة هذه القمة.وتفيد مصادر سياسية أن التأجيل جاء بسبب اختطاف السعودية للجامعة العربية واستمرار 
عدوانها على اليمن وسوريا وليبيا وتدخلها في شؤون لبنان والعراق والعديد من الدول العربية..وبهذا الخصوص قال المفكر 
العربي خير الدين حسيب رئيس مركز دراسات الوحدة العربية: إن تولي األمانة العامة للجامعة اشخاص يحافظون على 
استقاللية منصب األمين العام ورافقه اختطاف دول خليجية لمجلسها وتسيير بحسب أهوائهم باستخدام مغريات مادية.. 
وشدد حسيب على ضرورة إعادة تفعيل الجامعة العربية من خالل اختيار أمين عام جديد للجامعة بعيدًا عن المغريات 
الخليجية، وطالب بضرورة تعديل نظام التصويت.وطالب حسيب بدعوة سوريا إلى المشاركة في الجلسات التالية لمؤتمر 

القمة العربية وإلغاء قرار تعليق عضوية سوريا المخالف لميثاق الجامعة. > تفاصيل ص ١٢


