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استنفار مؤتمري
قــيــادات وأعــضــاء وقــواعــد وأنــصــار المؤتمر  

الشعبي الــعــام وأحــــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وكــافــة أبــنــاء شعبنا اليمني الشرفاء 
المخلصين األوفياء المحبين لوطنهم المدافعين عن 
سيادته وحريته واستقالله وعزته، صباح السبت 
٢٦مارس ٢٠١٦م على موعد مع اكتمال عام لعدوان 
النظام السعودي وتحالفه البربري اإلجرامي الوحشي 
على اليمن.. الجميع على موعد مع يوم الرفض لطغيان 
وتجبر وغطرسة األســرة السعودية الباغية.. على 
موعد مع يوم التأكيد على صمود وتصدي اليمانيين 
لهذا العدوان الظالم ضد شعب مسالم  عريق وعظيم.
إن احتشاد الجماهير اليمنية في هذا اليوم بميدان 
السبعين- والمكان هنا له معانيه ودالالتــه الوطنية 
التاريخية- يجسد استمرارية إصــرار أبناء الشعب 
اليمني على التصدي والمواجهة للمعتدين من آل 
سعود وحلفائهم حتى يوقفوا حرب اإلبادة بحق شعبنا 
ويرفعوا حصارهم الجائر عليه، أو سنواصل الدفاع 
عن أنفسنا وأرضنا وهو حق كفلته الشرائع السماوية 
واألرضية والقوانين والمواثيق الدولية.. وال خيار أمامنا 

إال خوض المعركة حتى النهاية.
لقد انتصر اليمنيون بامتصاصهم الضربة األولى من 
هذه الحرب العدوانية الغادرة والحاقدة واسقاط 
ذرائعها ومبرراتها واستيعاب أهدافها ومراميها 
الحقيقية وكشفها للعالم في شهرها األول، وما بعد 
 عن العرب والمسلمين واإلنسانية 

ً
ذلك خاضوها نيابة

كلها مقدمين عشرات اآلالف من الضحايا  المدنيين 
األبـــريـــاء معظمهم مــن الــنــســاء واألطـــفـــال شــهــداء 
وجرحى ال ذنــب لهم ســوى أنهم يمنيون أرادوا أن 
يعيشوا على أرضهم أحرارًا بعزة وكرامة متحملين 
عامًا كامًال مئات اآلالف من الصواريخ والقنابل التي 
ُصــّوبــت والتـــزال على منازلهم وأحيائهم السكنية 
ومستشفياتهم ومدارسهم وطرقاتهم وأسواقهم 
واحتفاالت األعراس ومجالس العزاء وعلى الصيادين 
في البحر والعمال والموظفين في أماكن عملهم.. 
إنها حرب إبادة لشعب بأكمله لم يشهد لها التاريخ 
مثيًال، لم تترك شيئًا لم تستهدفه حتى المكفوفين 
وذوي االحتياجات الخاصة لم يسلموا منها، والــرأي 
العام العالمي مغيب عنها بكذب وتضليل إعالمي غير 
مسبوق ضاعف تأثيره صمت وتواطؤ المجتمع الدولي 
المنحاز للمال النفطي السعودي على حساب القوانين 

والمبادئ والقيم والضمير اإلنساني.
لهذا فإن خروج الشعب اليمني الى ميدان السبعين 
في مهرجان جماهيري حاشد سوف يحمل رسائل 
قوية وواضحة للعدوان السعودي ومرتزقته والقوى 
المتحالفة معه وللبشرية جمعاء.. رسائل تؤكد أننا 
شعب لم يعتِد على أحد طوال تاريخه، وأن العدوان 
هو من فرض عليه المواجهة، وفي ذات الوقت يؤكد 
أنه سيظل شعبًا يرفض العدوان ويدعو الى السالم 
وإعالء قيم الحوار والتسامح والوئام مع جيرانه وكل 
ــم األرض.. وشــعــٌب كهذا ال يستسلم  شعوب وأم

والُيهزم.

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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مصدر بمكتب الزعيم:

رئيس المؤتمر باٍق في وطنه ويعيش بين أبناء شعبه ولن يغادر
جدد مصدر مسئول بمكتب الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- التأكيد على ان الرئيس صالح باٍق في وطنه ولن يغادره سواًء أكان لغرض 

الفحوصات الطبية الدورية أو ألي سبٍب كان .
وأكد المصدر ان الزعيم صالح بصحة جيدة وال يحتاج الى أي فحوصات طبية في الوقت الحالي، 
وان استدعت الحاجة مستقبًال الن يخضع للفحوصات الطبية فاألطباء موجودون في اليمن كما 

ان الكثيرين من االطباء من الخارج سيأتون ألْجله.
واختتم المصدر تصريحه بالقول :ان بقاء الرئيس صالح في وطنه هو موقف مبدئي وثابت ال 
نقاش فيه كونه ِصَمام أمان في مواجهة العدوان البربري والغاشم على اليمن ، مؤكدًا في الوقت 
لة 

ّ
ذاته أن الزعيم صالح لن يعيش إال بين أهله وأبناء وطنه وعشيرته وأسرته الكبيرة المتمث

في ابناء الشعب اليمني.

دعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أعضاءهم وأنصارهم    
وجماهير الشعب اليمني األبي إلى االحتشاد والمشاركة الفاعلة بالمهرجان 
الجماهيري الكبير الذي سيقام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت ٢٦ 
مارس بميدان السبعين في العاصمة صنعاء، تحت شعار: «عام من الصمود والتحدي 
في مواجهة العدوان» تزامنًا مع ذكرى مرور عام من العدوان السعودي الغاشم 

والبربري على بالدنا وشعبنا..
«الميثاق» أن المهرجان الجماهيري  وأكدت مصادر مطلعة في اللجان التحضيرية لـ
ستشارك فيه الماليين من فرسان المؤتمر والذي يحتشدون من مختلف مناطق 

اليمن استجابة لنداء الوطن والمؤتمر ممثًال بالزعيم القائد المؤسس علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- حيث سيوجه شعبنا اليمني العظيم من خالل 
هذا الحشد الجماهيري رسائل إلى العالم والمنظمات الدولية يعبر فيها عن رفضه 
واستنكاره للصمت العالمي تجاه ما يتعرض له من إبادة وحصار جائر على مرأى 

ومسمع من العالم.
وبهذا الخصوص أكد األمين العام االستاذ عارف الزوكا أن قيادة المؤتمر قررت 
ات التنظيمية الموسعة بمهرجان جماهيري حاشد في يوم ٢٦ مارس في  تتويج اللقاء
الذكرى األولى للعدوان السعودي الغاشم، واستعرض الزوكا- خالل لقائه مع قيادات 

المؤتمر بمديريات الطوق- التحضيرات والترتيبات الجارية لعقد المهرجان، وحث 
قيادات المؤتمر على المشاركة الفاعلة في انجاح المهرجان.

وعلى نفس الصعيد شدد االستاذ ياسر العواضي األمين العام المساعد على أهمية 
التحضير الجيد إلنجاح المهرجان الذي سيقام في صباح ٢٦ مارس بميدان السبعين 

في العاصمة صنعاء، جاء ذلك خالل لقائه بقيادات دوائر القطاع التنظيمي..
هذا وتواصل فروع المؤتمر بالعاصمة صنعاء والمحافظات التحضير لهذا المهرجان 
كلت بهذا الخصوص تقوم بعقد اجتماعات متواصلة استعدادًا إلنجاح 

ُ
علمًا أن لجان ش

المهرجان.

الجدير بالذكر أن المهرجان قد ُوضع له برنامج مهم، وسيردد المشاركون شعار 
«بالروح بالدم نفديك يا يمن.. بالروح بالدم نفديك يا صنعاء.. نفديك يا عدن».

كما يؤكد المهرجان قوة وصالبة هذا الشعب العظيم في مواجهة العدوان السعودي 
جوًا وبرًا وبحرًا والذي استهدف الُبنى التحتية والمؤسسات الخدمية من مطارات 
وموانئ ومصانع ومحطات الكهرباء والغاز والوقود ومخيمات النازحين واألسواق 
الشعبية ومساكن المواطنين والمستشفيات والمدارس، وأدى إلى سقوط عشرات 
اآلالف من الشهداء والجرحى جلهم من األطفال والنساء والمواطنين األبرياء إضافة إلى 

الحصار الجائر الذي يفرضه العدوان على شعبنا.

المؤتمر وحلفاؤه يدعون للمشاركة في مهرجان «عام من الصمود والتحدي في مواجهة العدوان»

موعدنا صباح السبت ٢٦ مارس في ميدان السبعين
األمين العام يحث القيادات والقواعد المؤتمرية وحلفاءهم وأنصارهم على المشاركة الفاعلة

فرسان المؤتمر وحلفاؤهم وأنصارهم يتوافدون إلى العاصمة تلبية للواجب الوطني

«بالروح بالدم نفديك يا يمن» شعارنا الخالد في وجه العدوان
المهرجان رسالة للعالم والمنظمات الحقوقية تعبيرًا عن الرفض للعدوان واستنكارًا للصمت الدولي

ات الموسعة لقيادات المؤتمر في محافظة صنعاء   تتواصل اللقاء
وأمانة العاصمة  برئاسة األمين العام االستاذ/ عارف الزوكا..

حيث شهدت مديريات سنحان وبني بهلول وبــالد الـــروس  وشعوب 
ات موسعة لقيادات وكــوادر وأعضاء المؤتمر  والسبعين والصافية لقاء
الشعبي العام وحلفائه وأنصاره في المديريات، بحضور عدد من اعضاء 

اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي .

و رسم الجميع أعظم لوحة جسدت مقابلة الوفاء بالوفاء وآمنوا بحتمية 
االنتصار إلرادتهم ووطنهم وتنظيمهم من خالل مساندة مواقف المؤتمر 
علي المصلحة الوطنية على ما عداها 

ُ
الشعبي العام ومبادئه الثابتة التي ت

وتستجيب لمطالب الشعب في كل األحوال في السلم أو في الحرب وظروفها 
االستثنائية المعقدة..

تفاصيل ص٣-٦-٧

الحشود المؤتمرية تقلب المعادلة
لن نسمح للمخربين والمرجفين 

بأن يشقوا صفنا الوطني
نقول للعدوان ومرتزقته: 

نحن لكم بالمرصاد
المؤتمر لن يخذل الشعب وسيظل 

وفيًا ومخلصًا للثوابت الوطنية

شعبنا سينتصر على العدوان في ملحمة جديدة يرسمها في السبعين كما انتصر على أعداء الجمهورية
أبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس: المؤتمر قوي برجاله المخلصين وال أسف على َمْن رحلوا إلى قصور الرياض
 تضحية وصالبة

ّ
أبناء مديرية «شعوب»: عنجهية العدوان لن تزيدنا إال

أبناء مديريتي «السبعين والصافية»: نؤكد على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية وتجسيدها بالشراكة الحقيقية

«الميثاق»: الدكتور عبدالعزيز بن حبتور لـ

أرفض أن أقف مع العدوان ضد وطني
 ليس أمام العدوان إال الجلوس على طاولة الحوار  يكفي الزعيم صالح صموده إلى جانب شعبه في وجه العدوان الهمجي

القاعدة تسلمت المحافظات الجنوبية من الغزاة وهي َمْن تحكم اليوم
«الميثاق»- توفيق الشرعبي 

قال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور- رئىس جامعة عدن- محافظ عدن السابق- إنه وبعد مرور 
قرابة عام كامل على العدوان الذي استنفد كل مخزونه األخالقي وحتى المادي، ليس أمامه إال الجلوس على 
ى من أواصر للعالقات بين شعبين جارين في اليمن والسعودية وفقًا للمبادىء 

ّ
طاولة الحوار لحفظ ما تبق

ل في الشئون الداخلية للبلدين.
ّ
واألعراف الدولية في عالقات الجوار وعدم التدخ

وحّيا بن حبتور- في حديث مع "الميثاق"- صمود وبسالة الجيش واألمن واللجان الشعبية في كل جبهات 
قون االنتصارات الكبيرة في وجه ذلك العدوان البربري 

ّ
ة والشرف، وهم يدافعون عن الوطن ويحق

ّ
العز

األعرابي الذي تقوده السعودية، كما حّيا التالحم والتنسيق العالي بين قيادتي المؤتمر الشعبي العام وأنصار 
الله على كل المستويات السياسية واألمنية والعسكرية واإلعالمية، معتبرًا أن "هذه هي الضمانة الصلبة 

في وجه العدوان ومرتزقتهم في الداخل والخارج".

المؤتمر: بقاء الزعيم في وطنه صمام أمان لمواجهة العدوان وموقف ثابت ال نقاش فيه

تفاصيل ص٥

١٦٦ مدنيًا ضحايا مجزرة سوق مستبأ 

مطالبات بتحقيق دولي والسعودية تتهم عمالءها
ــهــمــت الــســعــوديــة هـــادي   ات

ــدًا حــزب  ــحــدي وحــكــومــتــه وت
االصـــالح بالسبب وراء ارتــكــاب مذبحة 
ســـوق الخميس بــمــديــريــة مستبأ في 
محافظة حجة كونهم هــم مــن زودوا 

قوات تحالف العدوان باإلحداثيات.
جاء ذلك بعد مطالبات األمين العام 
لألمم المتحدة بان كي مون والعديد من 
الدول والمنظمات الدولية بالتحقيق 
الــدولــي في تلك المذبحة التي سقط 

ضحيتها أكــثــر مــن ١٢٠ شهيدًا 
وعشرات الجرحى من المدنيين األبرياء 
والذين تم قصفهم في غارتين ظهر 
الثالثاء الــمــاضــي.. ُيــذكــر أن قيادات 
مــن مرتزقة الــريــاض ســارعــت عقب 
المذبحة إلى نشر منشورات في شبكة 
التواصل االجتماعي زعمت فيها أن 
تلوا في السوق هم جنود عفاش 

ُ
من ق

ولجان الحوثي.. 
تفاصيل صـ١٠-١١

ولى الضربات في «باب المندب»
ُ
بينهم إسرائيلي .."داين جروب تتلقى أ

أكثر من (٨٠) مرتزقًا يلقون مصرعهم في معارك تعز
«الميثاق» -متابعات 

لقي ٤ عسكريين 
ـــب مــصــرعــهــم بينهم  ـــان أج
قائدهم االسرائيلي- السبت- 
خــــالل مـــواجـــهـــات مـــع قـــوات 
الجيش واللجان الشعبية جنوب 
مديرية ذو باب القريبة من باب 

المندب بتعز.
ــــات  ــــوم ــــل ــــع وحـــــــســـــــب م
اســتــخــبــاراتــيــة قــالــت مــصــادر 

عسكرية: ان ٤ مــن عناصر 
شركة "داين جروب" األمريكية 
ـــاب  ــوا مــصــرعــهــم فـــي ذوب ــق ل

بينهم اسرائيلي .
ـــى ان  ــمــصــادر إل وأشـــــارت ال
العناصر يتبعون شركة "داين 
جـــروب" يعملون ضمن فرق 
القناصة التابعة للشركة وهم 

من جنسيات مختلفة .
تفاصيل ص١٥

قيادة المؤتمر تلتقي بالمبعوث الدولي
العواضي: لقاءنا الثاني مع ولد الشيخ حمل آمال مع وجود صلف وتطرف من العدوان

تعرضت العاصمة صنعاء  
والعديد من المدن اليمنية- 
الــســاعــات الــمــاضــيــة- لقصف شديد 
تــزامــنــًا مــع زيـــارة المبعوث الــدولــي 
السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد الى 
صنعاء بعد أن كــان سكان العاصمة 
عاشوا على غير العادة، وبعد عام من 
القصف الهمجي السعودي، عاشوا قرابة 
ليلتين دون أن تشن طائرات العدوان 
السعودي غــارات على العاصمة.. مع 
الحديث عن حوار سعودي مع أنصار 

الله يجري في صعدة.
واعتبر مراقبون سياسيون تجدد 
الغارات على العاصمة صنعاء رسالة 
سعودية موجهة للمبعوث الدولي 
والمنظمة الدولية تندرج في إطار 
العرقلة المتعمدة ألي جهود الستئناف 
ــحــوار. هــذا وعلمت «الــمــيــثــاق» أن  ال

ات مع المبعوث  المؤتمر عقد عدة لقاء
الدولي حتى مساء أمس تناولت استئناف 
عملية الحوار.. وبهذا الخصوص قال 
االستاذ ياسر العواضي - األمين العام 
المساعد للمؤتمر- فــي منشور له 
بصفحته على الفيسبوك: «إنه ال توجد 
أة لعقد جولة جديدة من  ظروف مهيَّ
الــحــوار قبل منتصف ابــريــل، واعتبر 

العواضي أن اللقاء الثاني مع ولد الشيخ- 
أمس األحد- في العاصمة صنعاء آمال 
ومساٍع في ظل وجود صلف وتطرف 

من العدوان وزبانيته».
من جانبه قال ولد الشيخ في منشور 
له بصفحته بالفيسبوك -أمس االحد: إن 
اته في صنعاء ومؤشراتها تدل على  لقاء

توافق يمني - يمني.

«الميثاق» رئيس دائرة التخطيط لـ

مهرجان «عام من الصمود والتحدي» سيضع العالم أمام حقيقة العدوان الغاشم
ـــرة التخطيط    ــال االســتــاذ عــبــدالــقــوي الــشــمــيــري- رئــيــس دائ ق

ات التنظيمية  والدراسات والبحوث السياسية بالمؤتمر: إن اللقاء
الموسعة التي يرأسها االستاذ عارف الزوكا األمين العام تأتي في إطار 
برنامج العمل السياسي والتنظيمي لتعزيز التواصل بين قيادات وقواعد 
المؤتمر على مستوى مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.. وأضاف: 
ات في ظل الوضع التي تعيشه  كان من الضروري أن تعقد مثل هذه اللقاء
بالدنا والتحديات التي تواجه شعبنا وفي مقدمتها التصدي للعدوان الغاشم 
الذي تتعرض له من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وما ينتج عنه 

من جرائم قتل تطال المدنيين األبرياء وتدمير مرعب للبنى التحتية.
تفاصيل ص١٦

السيد تدعو المجتمع المدني للمشاركة في مهرجان المؤتمر بميدان السبعين

أكدت األستاذة فائقة السيد باعلوي- األمين العام المساعد للمؤتمر -على أهمية اضطالع  
قطاع المجتمع المدني والمنظمات بدورهما المأمول وحشد جماهير المؤتمر وحلفائه 
في أحزاب التحالف الوطني وأنصارهما للحضور والمشاركة في المهرجان الذي دعا اليه المؤتمر 
صباح السبت ٢٦ مارس بميدان السبعين تحت شعار (عام من الصمود والتحدي في مواجهة 
العدوان)..  مشيرة إلى أن المؤتمر حزب الوطن الكبير وصاحب الرقم األول في العمل السياسي 
ة والروح الوطنية..                                        تفاصيل صـ٢ المتفرد  الذي يمتلك من الخبرة والكفاء


