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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

السنة الثالثون

أسبوعية - سياسية

األحد 
 العدد (1811) 

 22 / 5/ 2016م 
15 / شعبان / 1437هـ 

يحتفل شعبنا اليمني العظيم بالعيد الوطني السادس  
والعشرين للجمهورية وإعــادة تحقيق الوحدة اليمنية 
المباركة في الـ٢٢ من مايو ١٩٩٠م والوطن يمر بأخطر مرحلة في 
تاريخه المعاصر فهو يتعرض منذ عام ونيف لعدوان غاشم وهمجي 
شنه تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني، مخالفًا بذلك 
ميثاق االمم المتحدة وميثاق الجامعة العربية وكل االعراف والمواثيق 

الدولية التي تجرم شن حرب على دولة مستقلة ذات سيادة.
 فإنني أحيي كافة ابناء الشعب اليمني وأهنئهم بهذه 

ً
وبداية

المناسبة العزيزة على قلب كل واحد منهم ،كما احيي واهنىء 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- الذي كان هدف اعادة تحقيق الوحدة في 
صدارة اهتماماته منذ انتخابه رئيسًا للبالد في عام ١٩٧٨م، حتى 
نال شرف تحقيقها مع بقية الشرفاء من ابناء الوطن ،ويكفيه فخرًا 
وشرفًا ان التاريخ سيسجل اسمه بأحرف من نور في انصع صفحاته 
انه كان موحد اليمن والمدافع الشرس والعنيد عنها وال يزال 
وسيظل- ومن خلفه المؤتمر الشعبي العام قيادات وأعضاء وأنصارًا 
وكل شرفاء الوطن- يدافعون عن هذا المنجز الوطني العظيم ،كما 
احيي كل مؤتمري ومؤتمرية بهذه المناسبة العظيمة التي نحتفل 

بعيدها السادس والعشرين.
في مثل هذا اليوم من عام ١٩٩٠م شهدت مدينة عدن لحظة 
تاريخية فارقة عندما ارتفع علم الجمهورية اليمنية خفاقًا معلنًا ميالد يمن جديد يجمع كل ابنائه من المهرة الى 
صعدة  ومن عدن الى الحديدة ومن سقطرى الى ميدي، ومنذ ذلك اليوم  وأعناق اليمنيين تطاول عنان السماء زهوًا 
وفخرًا بهذا المنجز الذي جسد واقعًا حلم اليمنيين الذي تأخر ألكثر من ثالثة عقود منذ انتصار الثورة اليمنية المجيدة 
«٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م و١٤ اكتوبر»، وكان عنوان وفاء لدماء الشهداء وتضحيات اجيال من الحركة الوطنية اليمنية 

التي ناضلت من اجل تخليص اليمن من حكم كهنوتي مستبد ،وتحريره من االحتالل البريطاني البغيض .
لت اعادة تحقيق الوحدة اليمنية قبل ٢٦ عامًا نموذجًا للحكمة اليمانية فقد كان الحوار منهاجًا لتوحيد اليمن 

َّ
لقد مث

ونزع براميل التفرقة التي كانت تفصل اليمني عن نصفه اآلخر، كما جاءت الوحدة لتخرج اليمن من الحكم الشمولي 
 تدشين عهد جديد من الديمقراطية والتعددية السياسية التي اعادت للشعب حقه في اختيار من يحكمه عبر 

ً
معلنة

صناديق االقتراع،ناهيك عما جاءت به الوحدة من خيرات في مجال التنمية وصلت الى كل قرية ومديرية ومحافظة 
على مستوى الجمهورية.

نص االفتتاحية ص٤

الوحدة ُوِجَدت لتبقى وستنتصر على الغزاة

في خطاب مهم بمناسبة العيد الوطني الـ٢٦ للجمهورية اليمنية

الزعيم: السلطة في يمن الـ٢٢ من مايو إال للشعب

عدد مكرس
 بمناسبة العيد الوطني الـ ٢٦ 

لقيام الجمهورية اليمنية

«الميثاق»: «الميثاق»:العيدروس لـ «الميثاق»:بن حبتور لـ «الميثاق»:هشام شرف لـ الرهوي لـ

الوحدة الحدث األبرز 
في تاريخ األمة العربية

الوحدة انتصرت على المتآمرين 
بفضل التفاف الشعب حول الزعيم

اليمنيون قادرون على حماية 
وحدتهم رغم المخاطر

بفضل الوحدة حظيت  المحافظات 
الجنوبية والشرقية بمنجزات عمالقة

«الميثاق»: وليد جنبالط لـ

على اليمنيين الحفاظ على الوحدة وإنقاذ بالدهم بالحوار

«الميثاق»: أبو راس لـ

االحتفال بالعيد الوطني تجديد للعهد بالحفاظ على الجمهورية والوحدة

الكويت: توفيق الشرعبي:

أكــد السيد وليد جنبالط- زعيم الحزب  
التقدمي االشتراكي اللبناني- على أهمية 
الحفاظ على الوحدة اليمنية وتحقيق االستقرار 

والسالم لليمن بالحوار والتوافق..
وقال جنبالط في تصريح خاص لصحيفة «الميثاق»: 
إن على اليمنيين أن ينقذوا وطنهم وأن يعملوا على لّم 

الشمل وإعادة األمن واالستقرار والسالم إلى اليمن.. 
والحرص على عالقاتهم بجيرانهم وفي المقدمة 
السعودية.. متمنيًا لليمن ولشعب اليمن الخير 

والسالم واالستقرار..
داعيًا االطراف اليمنية المتحاورة في الكويت الى 
تقديم التنازالت إلنجاح المفاوضات التى تستضيفها 

الكويت برعاية االمم المتحدة..

األمين العام يهنئ الزعيم بعيد الوحدة
رفع األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض  

الزوكا- برقية تهنئة إلى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- وذلــك بمناسبة 
احتفاالت بالدنا بالعيد الوطني السادس والعشرين للجمهورية اليمنية 

وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة.
وأكد األمين العام أن المؤتمر الذي كان له شرف االسهام في تحقيق 
الوحدة سيظل وفيًا لها مدافعًا عن قيمها ومبادئها باذًال الغالي والنفيس 
 وعنوانًا لمجد وعــزة اليمنيين.. وأن 

ً
من أجل أن تبقى الوحدة راسخة

المؤتمر الشعبي العام لن يتوانى أو يتخلى عن القيام بواجبه الوطني في 
المساهمة في الدفاع عن سيادة واستقالل الوطن وسالمة أراضيه والحفاظ 

على أمن واستقرار ووحدة وطن الثاني والعشرين من مايو المجيد.
كما توجه األمين العام بالتهنئة  الصادقة لكل جماهير شعبنا وقواته 
المسلحة واألمن وكل المدافعين عن كرامة اليمن وعزتها على وفائهم 
وحرصهم على االحتفال بهذه المناسبة التي تمثل أغلى منجزات شعبنا 
اليمني والهدف السامي للثورة اليمنية الخالدة (٢٦سبتمبر و١٤ أكتوبر) 
رغم األحزان واألوجــاع التي يتجرعها شعبنا في هذه المرحلة المهمة 

نص البرقية ص٤والخطيرة في تاريخنا الحديث

الوحدة أعادت للتاريخ اعتباره وللثورة اليمنية ألقها ووهجها

لن يحكم الشعب من يمارسون 
السلطة من فنادق الرياض وتركيا

أعداء الوحدة يتخذون من 
«هادي» مطية لتمزيق اليمن

لت حدثًا تاريخيًا فاجأ اليمنيون به العالم
َّ
الوحدة اليمنية مث

اليمن يتعرض اليوم لخطر داهم يستهدف وحدته وتمزيق نسيجه االجتماعي
ً
 أم آجال

ً
الشعب اليمني قادر على طرد الغزاة والمحتلين عاجال

خيارات شعبنا تتعزز اليوم بالصمود والثبات األسطوري أمام أشرس عدوان

الدم اليمني المقدس سينتصر على الدم والذهب األسود
االشتراكي والناصري يتسكعون على أبواب آل سعود وسقطت أقنعتهم وشعاراتهم الزائفة

ن القوات 
َّ

عي انه يمتلك الشرعية مك َمْن يدَّ
الغازية من احتالل وتدنيس األرض اليمنية

النظام السعودي اليريد أن يعيش 
اليمنيون في أرضهم أحرارًا بكرامة وعزة

النصر حليف شعبنا مهما بلغ التآمرعلى الوحدة

لم تأِت الوحدة من فراغ ولم تكن نزوة عاطفية وإنما جاءت تتويجًا لمحطات نضالية طويلة

امتلك اليمنيون بالوحدة كامل إرادتهم وحريتهم وقرارهم الوطني المستقل

االخوان المسلمون (حزب اإلصالح) أصدروا فتاوى أباحت دماء اليمنيين وانتهاك أعراضهم

أكد الشيخ/ صادق امين ابو راس- نائب رئيس  
المؤتمر الشعبي العام- أن احتفاالت شعبنا 
بالعيد الوطني الـ٢٦ لقيام الجمهورية اليمنية يمثل 
تجديدا للعهد بالحفاظ على الثوابت الوطنية التي اكدت 
عليها الثورة اليمنية المجيدة ٢٦ سبتمبر١٩٦٢م 
و١٤ اكتوبر ١٩٦٣م وفــي المقدمة الجمهورية 
والــوحــدة وكذلك الوفاء لتضحيات الحركة الوطنية 
ــدرب العظيم طوال  دمت في هــذا ال

ُ
اليمنية التي ق

القرن الماضي..  

وقـــال نــائــب رئــيــس المؤتمر فــي تصريح لصحيفة 
"الميثاق": إن الوحدة اليمنية التي أنجزها شعبنا اليمني 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح في الـ٢٢من مايو 
١٩٩٠م تعتبر حدثًا  تاريخيًا عظيمًا في حياة شعبنا 
واالمة العربية واالسالمية، كما تعد من أكبر منجزات 
الثورة اليمنية على االطالق وبالتالي فإن الحفاظ على هذا 
المنجز الوطني هدف غاٍل ومقدس لدى كل اليمنيين 

والشرفاء العرب وفي العالم..
البقية ص٤

وجه الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام - خطابًا مهمًا، إلى جماهير شعبنا اليمني في 
الداخل والخارج،  بمناسبة العيد الـ٢٦ للجمهورية اليمنية تضّمن حقائق 

تاريخية مهمة .
حيث أكد الزعيم علي عبدالله صالح أن الوحدة اليمنية لم تأِت من فراغ 

ولم تكن نزوة عاطفية وإنما جاءت تتويجًا لمحطات نضالية طويلة..

وقال: إن اليمن يتعرض اليوم لخطر داهم يستهدف وحدته وتمزيق 
نسيجه االجتماعي.. إال أن الشعب اليمني قادر على طرد الغزاة والمحتلين 

عاجًال أم آجًال..
مضيفًا: أن ال سلطة في يمن الـ٢٢ من مايو إال للشعب.. ومن يّدعي أنه يمتلك 

ن القوات الغازية من احتالل وتدنيس األرض اليمنية..
َّ
الشرعية مك

نص الخطاب ص٢-٣

بقلم األستاذ/
عارف عوض الزوكا

األمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الوفد الوطني يلتقي بنائب وزير خارجية الكويت ويجدد حرصه على إنجاح المشاورات
التقى الوفد الوطني المكون من وفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله بنائب وزير خارجية الكويت  

خالد الجار الله مساء السبت بقصر بيان . وفي اللقاء جدد الوفد الوطني شكره وتقديره لدولة الكويت 
اميرًا وحكومة وشعبًا على استضافتهم للمشاورات والجهود التي يبذلونها.. كما استعرض الوفد مسار المشاورات 
ومحاولة وفد الرياض عرقلته باستمرار لثالث مرات منذ انطالق المشاورات وآخرها انسحابه منذ خمسة ايام 
وتعطيله للجلسات ،مؤكدًا ان هذا الموقف يعكس سعي وفد الرياض الى افشال المشاورات وعدم التوصل الى 
حل سياسي. وجدد الوفد الوطني حرصه على االستمرار في المشاورات حتى انجاحها ،مستعرضًا اآلثار الكارثية 

التي خلفها العدوان والحصار على االقتصاد اليمني ،متمنيًا من الجميع االسهام في مساعدة الشعب اليمني.
من جانبه جدد نائب وزير خارجية الكويت خالد الجار الله حرص بالده على انجاح المشاورات، مؤكدًا دعم 
بالده اميرًا وحكومة وشعبًا الستئناف المشاورات حتى تحقق النجاح ويصل الجميع الى حل ينهي معاناة 

الشعب اليمني .

االحتفــاالت بالعيـد الوطنـي تعـّم اليمن
يحتفل الشعب اليمني في الداخل والخارج بالعيد الوطني السادس   

والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة 
اليمنية في يوم الـــ٢٢ من مايو ١٩٩٠م وهو يجترح ملحمة صمود 
أسطوري في التصدي للعدوان الــذي تشنه السعودية منذ اكثر من 
عام.. وعلى الرغم من الحصار الجائر وانتشار االرهاب واالقتتال الداخلي 
والتواجد األجنبي، إّال أن اليمنيين يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية 
ج فيها موحد اليمن نضال الشعب اليمني بإعادة تحقيق  العظيمة التي توَّ
الوحدة، ويبعثون من خالل هذه االحتفاالت رسائل لتحالف العدوان 

ولمرتزقتهم تؤكد ان يمن ٢٢ مايو مقدس وان الوحدة اليمنية محمية 
ى بمئات اآلالف من خيرة ابنائه من الشمال والجنوب  بالشعب الذي ضحَّ
في سبيل تحقيقها ورفع راية الوحدة خفاقة في سماء اليمن منذ يوم 
الـ٢٢ مايو ١٩٩٠م كما عمد الوحدة بالدم بإسقاط المخطط االنفصالي 
في ٧ يوليو ١٩٩٤م.. واليوم هاهو الشعب اليمني العظيم يجدد العهد 
والوفاء بحماية الوحدة وعدم التفريط بها تحت أي مسمى، محذرًا في 
ذات الوقت تحالف العدوان ودعاة االنفصال والفيدرالية واألقلمة من 

االستمرار في اللعب بالنار.

جماهير الشعب تحتفل بالوحدة باصطفاف واسع ضد العدوان والمرتزقة


