
ثّمن األستاذ حسين ح��ازب -عضو  
اللجنة العامة رئيس الدائرة التربوية 
رئيس لجنة الحشد التربوي واألكاديمي- الحماس 
واالن��دف��اع الكبير ل��دى كافة شرائح المجتمع 
للمشاركة في المهرجان الجماهيري يوم 14 

أغسطس بميدان السبعين.
»الميثاق«: إن لجان  وقال حازب في تصريح ل�
الحشد التربوي واالكاديمي تعمل ميدانيًا على 

مستوى المحافظات والمديريات والجامعات والكليات 
والمعاهد للحشد للمهرجان، ونشعر بارتياح كبير إزاء 

التفاعل غير المسبوق إلن��ج��اح المهرجان 
وبالمستوى الذي يليق بمكانة ودور المؤتمر 

في الساحة اليمنية.
وأض���اف: أن الجهود الكبيرة التي يبذلها 
القطاع التربوي والتعليمي تعد بمثابة احتفال 
بإنشاء أكثر من عشرين ألف مدرسة وأكثر من 
ثالثين جامعة خالل مسيرة العطاء المؤتمري 
بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر.
وأكد حسين حازب أن تفاعل القطاع التربوي واالكاديمي 

ال��م��ش��ه��ود ف��ي االس��ت��ع��دادات للمهرجان ع��ل��ى مستوى 
المحافظات ُيعد رسالة تأكيد على صمود وثبات شعبنا 
الى جانب قيادة المؤتمر في مواجهة العدوان والتصدي 
لكل المحاوالت التي تستهدف النظام الجمهوري والوحدة 

والديمقراطية.
وأوض��ح ح��ازب أن ه��ذا التفاعل للتربويين والتربويات 
واألك��ادي��م��ي��ي��ن وال��ط��الب ج��اء استجابة ل��دع��وة الزعيم 
-حفظه الله- واألمين العام للمؤتمر، يوليان هذا القطاع 
جل اهتمامهما.. متوقعًا حضورًا غير مسبوق لمهرجان 

السبعين.

الفعالية الكبرى التي سيشهدها ميدان السبعين بعاصمة اليمن  
الموحد السياسية التاريخية صنعاء يوم 24 أغسطس 2017م 
ويشارك فيها حشود ماليينية غير مسبوقة من ربوع اليمن شماله وجنوبه شرقه 
وغربه يتدفقون في أمواج جماهيرية هادرة من كل المحافظات والمديريات 
والعزل والقرى.. رجااًل ونساء.. شبابًا وشيوخًا.. صغارًا وكبارًا، جميعهم يلتقون 
في ساحة تحمل رمزية نضالية لالحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس تنظيمهم 
الوطني اليمني الرائد المؤتمر الشعبي العام الذي ُيعد حزبًا ال ُيحسب بمنتسبيه 
وأنصاره وحلفائه وهم بالماليين، بل بما يمثله وجوده من أهمية لليمن أرضًا 
وشعبًا، وبما يمثله من ثبات وصمود في المبدأ والموقف والمواجهة دفاعًا عن 
سيادة الوطن ووحدته واستقالله وحرية ابنائه. ومن هنا فإن إحياء ذكرى تأسيس 
المؤتمر الشعبي العام في ظل عدوان التحالف السعودي اإلجرامي الغاشم والحاقد 
المستمر للسنة الثالثة، يجعلها مناسبة لليمانيين جميعًا، من خاللها يوجهون 
رسائل لمن يشنون عليهم حربًا عدوانية قذرة وشاملة ال مثيل لها.. للخونة 
والعمالء والمرتزقة الذين باعوا أنفسهم بثمن بخس.. رسائل لألشقاء القريبين 
والبعيدين.. لألصدقاء.. للمجتمع الدولي.. لإلنسانية جمعاء، الذين إما مشاركون 
مع النظام السعودي في ذبح شعب عربي مسلم من الوريد الى الوريد يوميًا قرابة 
ى منهم 

َّ
ثالثة أعوام بأقوى وأحدث أدوات ووسائل الحرب وأساليب االبادة، وما تبق

ب عما يتعرض له الشعب اليمني. إما صامت أو متواطئ أو مغيَّ
 لتبقى الرسالة األهم التي ستوجهها ماليينية الحشد المؤتمري أن الشعب 
اليمني بألف خير رغم كل ما تعرض له، ولن يقبل إزاء صموده االسطوري 
وتضحياته من أجل حقه في الوجود على أرض وطنه الموحد، إاّل بانتصار يحقق 

له العزة والكرامة التي تليق بشعب اإليمان والحكمة.
إن النصر الذي يجب أن يكون، ينبعي أن يأتي عبر فرض المجتمع الدولي 
على النظام السعودي وحلفائه وقف عدوانهم العبثي ورفع حصارهم الجائر 
على الشعب اليمني والجلوس الى طاولة تفاوض ندي بغية الوصول الى سالم 
الشجعان، وإاّل ال خيار أمام اليمانيين إاّل االستمرار في صمودهم وتصديهم 
للمعتدين ومواجهتهم حتى النصر، ألنه لم يبق لشعبنا ما يخسره.. وإصرار 
النظام السعودي على هذا الخيار ستكون نتائجه كارثية عليه.. فال ينبغي لهذا 
النظام المتغطرس أن يواصل تكّبره وعنجهيته فتأخذه العزة باإلثم ألن النتائج 
كما هي واضحة كارثية عليه.. وعلى اليمنيين الذين أغواهم هذا النظام وضلوا 
الطريق أن يستجيبوا لدعوة الزعيم علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام 
الى المصالحة الوطنية الشاملة التي يحققها حوار صادق ومسئول يغلب مصلحة 
اليمن العليا على المصالح الشخصية والحزبية والمناطقية والطائفية المدمرة 

قبل فوات األوان.
أخيرًا.. إن االحتفال بتأسيس المؤتمر استثنائي هذا العام.. إنها مناسبة ثبات 

وصمود ومصالحة وسالم ال استسالم.

كلمة 

رسالة سالم ال استسالم

ماليين اليمنيين يلّبون دعوة الزعيم

50 ريااًل 16 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية

االثنين
 العدد )1870( 

 14 / 8/ 2017م 
21/ ذو القعدة / 1438هـ 

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

الزعيم يطمئن على صحة الشيخ سلطان 
ئه بنجاح العملية

ّ
البركاني ويهن

اطمأن الزعيم  
ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه 
صالح -رئيس الجمهورية 
األس��ب��ق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- على صحة 
ال��ش��ي��خ س��ل��ط��ان سعيد 
ال��ب��رك��ان��ي األم��ي��ن ال��ع��ام 
المساعد للمؤتمر، رئيس 
الكتلة البرلمانية للمؤتمر، 
وذلك خالل اتصال هاتفي 
مع الشيخ سلطان الذي 
يتلقى ال��ع��الج ف��ي إح��دى 
مستشفيات القاهرة، بعد 
جريت له عملية في 

ُ
أن أ

لت بالنجاح ولله 
ّ
القلب تكل

الحمد، وقد هنأه الزعيم 
على السالمة، متمنّيًا له 
ال��ش��ف��اء ال��ع��اج��ل ودوام 

الصحة والعافية.

من جانبه عّبر الشيخ 
س��ل��ط��ان ال��ب��رك��ان��ي عن 
شكره وتقديره وامتنانه 
ل��ألخ الزعيم على سؤاله 
ع��ن��ه، وم��ت��اب��ع��ة حالته 
ال��ص��ح��ي��ة، وع��ل��ى ص��دق 
م�����ش�����اع�����ره األخ�����وي�����ة 
وال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي ليست 
بغريبة على شخص األخ 
الزعيم ال��ذي يحظى كل 
أب��ن��اء ال��ش��ع��ب وق��ي��ادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام باهتمامه ورعايته، 
��ت 

ّ
س���ائ���اًل ال���م���ول���ى -ج��ل

ق��درت��ه- أن ينعم عليه 
بموفور الصحة والعافية، 
وأن يحفظه ويسدد على 
طاه، وأن 

ُ
طريق الخير خ

يجّنبه كل سوء ومكروه.

في إطار التحضير لالحتفال بذكرى التأسيس

الزوكا: فرسان المؤتمر سيتقاطرون من كل فّج عميق إلى عاصمة اليمن الموحد
 مهرجان أغسطس طوعي وما ينشره المرجفون يزيد المؤتمر قوة المؤتمر تنظيم كبير ولن تهزه العواصف والمؤامرات

 الحجري: أدعو الجميع إلى مشاركة فاعلة تليق بمكانة محافظة إب الراعي: سيظل أبناء ذمار ومعهم كل أبناء الشعب صامدين في وجه العدوان وسيشاركون بفاعلية في مهرجان السبعين

 
ً
الخوالني: مهرجان 24 أغسطس سيكون مزلزال

واالحتشاد المؤتمري مكفول دستوريًا
جابر: احتفالنا بذكرى التأسيس احتفال 

بالمنجزات التي حققها المؤتمر
ل الرئة التي 

ّ
أبو علي: المؤتمر يمث

يتنفس من خاللها اليمنيون

استعدادًا الحتفال المؤتمر الشعبي العام بالذكرى ال�35 لتأسيسه في ال�24  
من أغسطس الجاري بميدان السبعين في العاصمة صنعاء والذي سيقام 
تحت شعار »بالروح بالدم نفديك يا يمن« يواصل األمين العام للمؤتمر االستاذ عارف 
اته التنظيمية مع عدد من الفعاليات حيث رأس -أمس األحد- اللقاء  عوض الزوكا لقاء
الموسع إلعالميي وناشطي المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني بحضور عدد من اعضاء 

اللجنة العامة واألمانة العامة وذلك في إطار التحضير للمهرجان المالييني.
الى ذلك رأس األمين العام -السبت- لقاًء تنظيميًا لوجهاء وقيادات المؤتمر 

الشعبي العام من أبناء محافظة المحويت المقيمين في العاصمة صنعاء.
وكان األمين العام قد رأس -الخميس- لقاًء موسعًا للجان الحشد التربوي الخاصة، 

باالضافة الى ترؤسه لقاء موسعًا مع قيادات مؤتمر العاصمة.
وفي ذات السياق رأس األمين العام اجتماعًا تنظيميًا لقيادات وكوادر المؤتمر 

بمحافظة صنعاء وذلك الستعراض التحضيرات للمهرجان..
هذا وكان عدد من أعضاء اللجنة العامة قد ترأسوا اجتماعات موسعة بهذا 
الخصوص حيث رأس الشيخ يحيى علي الراعي اجتماعًا لقيادات المؤتمر من 

محافظة ذمار المقيمين في أمانة العاصمة.
كما رأس القاضي احمد عبدالله الحجري لقاء موسعًا لقيادات المؤتمر من 

محافظة إب المقيمين في أمانة العاصمة.
ورأس الشيخ جابر عبدالله غالب اجتماعًا لقيادات المؤتمر من محافظة تعز 

المقيمين في أمانة العاصمة.
من جانبه رأس الشيخ زيد أبو علي اجتماعًا موسعًا لقيادات المؤتمر بالمحويت.
تفاصيل ص11-10-9-8-4-3

سفيرة االتحاد األوروبي:

المؤتمر حزب ديمقراطي قوي قادر على تمثيل كل اليمنيين
أت سفيرة االتحاد األوروبي السيدة ماريا انتونيا كالفو، قيادة المؤتمر الشعبي   هنَّ

العام بمناسبة االحتفال بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر.
وقالت: المؤتمر حزب ديمقراطي قوي قادر على تمثيل توجهات وأفكار اليمنيين على 

مختلف أطيافهم.
وأشادت -خالل لقائها قيادات المؤتمر- الثالثاء الماضي، بما شاهدته من تنوع في قيادة 
المؤتمر، وقالت: منذهلة بشكل إيجابي من التنوع الجغرافي ألعضاء المؤتمر والتمثيل لكل 
الفئات فقد الحظت وجود شيوخ ورموز سياسية ونساء داخل المؤتمر.. وأضافت: نحن نشجع 

المنخرطات في السياسة ألنهن أكثر جنوحًا للسالم.

مناضل سبتمبري يدعو لتشكيل كتائب قتالية لتحرير الموانئ ومنابع النفط والغاز
دعا اللواء عبدالله غانم أبو غانم -أح��د ضباط ث��ورة ال���26 من  

سبتمبر الخالدة، القوى السياسية المناهضة للعدوان الى أن تتحمل 
مسئوليتها الوطنية وتتجه لتشكيل كتائب مقاتلة لتحرير اليمن دعمًا ورفدًا 
للقوات المسلحة التي تواجه العدوان والغزاة والمرتزقة وتدافع عن سيادة 
اليمن واستقالله. وشدد أبو غانم -في بيان تلقت »الميثاق« صورة منه- على 
سرعة تحريك تلك الكتائب ألماكن تواجد الغزاة في األراضي اليمنية المحتلة.
داعيًا أبناء اليمن الى االستنفار لطرد الغزاة مثلما سبق وأن طرد شعبنا 
من سبقوهم.. مؤكدًا أن من أولويات العمل الوطني الكفاح المسلح لطرد 

الغزاة والمحتلين.
وأبدى المناضل السبتمبري أبو غانم استعداده ألن يحمل سالحه ويتوجه 

مع كتائب التحرير لمواجهة الغزاة.
وقال: لقد اتضح لنا وللعالم أن الغازي لم يأِت من أجل الشرعية كما زعم 
بل إن لديه أهدافًا الحتالل اليمن واستباحته والعبث بمقدرات الشعب 
والسيطرة على حقول النفط والغاز والموانئ وك��ل ما يتعلق بالجانب 
ر الجميع بالقول: إننا في شهر أغسطس ال ننسى وقوف 

ّ
االقتصادي.. وذك

األحرار من الشعب اليمني في عام 1967م عندما اجترحوا ملحمة السبعين 
يومًا دفاعًا عن عاصمة اليمن الموحد، وص��دوا جحافل المرتزقة ومن 
تدعمهم من القوى الرجعية وفي مقدمتها السعودية واألردن وبريطانيا 
وأمريكا في ذلك الوقت، والتاريخ يعيد نفسه.. فالمدد المدد لدحر المحتل 

الغازي، فال جرم أكبر من جرم االحتالل والعدوان.

العواضي: تأسيس المؤتمر بزعامتكم خطوة 
تاريخية في التحول والبناء الوطني

في برقية تهنئة للزعيم:

ص����ن����ع����اء-  
"الميثاق"

أك����د األم���ي���ن ال��ع��ام 
ال��م��س��اع��د ل��ل��م��ؤت��م��ر 
الشعبي العام األستاذ 
ي���اس���ر ال���ع���واض���ي أن 
االح����ت����ف����ال ب���ذك���رى 
ت���أس���ي���س ال��م��ؤت��م��ر 
سيكون هذا العام من 
خ���الل تنظيم أضخم 

وأوسع حشد جماهيري مالييني غير 
مسبوق في ميدان السبعين والميادين 
المجاورة له بالعاصمة صنعاء في ال�24 

من أغسطس الجاري.
وق��ال العواضي -في برقية رفعها 
للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام: إن االحتفال سيقام 
بمشاركة طوفان بشري من قواعد 
وأنصار المؤتمر وكل اليمنيين الذين 
قون على الزعيم وعلى المؤتمر 

ّ
يعل

آم��ااًل عريضة وكبيرة لصّد العدوان 
وإخ��راج الوطن من أزماته ومواجهة 

كل التحديات التي يمر 
بها والتي تعد األصعب 
ع��ل��ى م����دى ت��اري��خ��ه 
بالشراكة مع كل القوى 
ال��وط��ن��ي��ة المناهضة 
ل�����ل�����ع�����دوان. ون������ّوه 
العواضي إلى أن النظام 
الجمهوري وال��وح��دة 
وال���دي���م���ق���راط���ي���ة 
والتعّددية السياسية 
وم��ب��دأ ت���داول السلطة سلميًا، كلها 
مكاسب وطنية وإن��ج��ازات ورك��ائ��ز 
ثابتة ال يمكن للمؤتمر بقيادة الزعيم 
وتحت أي ظرف من الظروف أن يقبل 
التفريط بها أو التنازل عنها أو وضعها 
موضع المساومة، مؤكدًا أن المؤتمر 
سيظل المدافع والحارس األمين لهذه 
الثوابت والحامل السياسي واالجتماعي 
لمجموعة القضايا واألهداف السامية 
ال��ت��ي ن��اض��ل��ت ف���ي سبيلها ال��ح��رك��ة 
الوطنية اليمنية على مدى أكثر من 

نصف قرن.
نص البرقية ص�4

استعدادات لمهرجان 24 أغسطس بميدان السبعين
الهمداني: تفاعل كبير من قبل 

المنظمات المدنية
15 ألف شاب في استقبال فرسان المؤتمر بأمانة العاصمة

أوضح األستاذ طه الهمداني  
-رئ��ي��س دائ���رة المنظمات 
ال��م��دن��ي��ة- أن ال��م��ن��ظ��م��ات س��ت��ش��ارك 
بفاعلية في االحتفاء بتأسيس المؤتمر 
واالستعداد للمهرجان الجماهيري يوم 

24 أغسطس بميدان السبعين.
وق�������ال ال���ه���م���دان���ي ف����ي ت��ص��ري��ح 
»الميثاق«: إن اجتماعات المنظمات  ل�

المدنية متواصلة والتفاعل كبير فيما يتعلق بالحشد للمهرجان.. 
وأن هناك أخبارًا سارة بهذا الشأن سيتم اإلعالن عنها األيام القادمة.

مشيرًا الى أن هناك قرابة 15 ألف شاب على مستوى مديريات 
أمانة العاصمة سيشاركون في استقبال فرسان المؤتمر، ويجري 

تدريبهم.
موضحًا أن هناك عددًا من الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان 
المؤتمري ومنها إقامة ندوات وفعاليات احتفالية متنوعة تعكس 
أهمية المناسبة. مثمنًا التفاعل الكبير من قبل منظمات المجتمع 
المدني من نقابات واتحادات وجمعيات، األمر الذي يعكس عظمة 
حضور المؤتمر ومكانته كتنظيم وطني ويعبر عن تطلعات جماهير 

الشعب اليمني.

قال األستاذ مجاهد علي السماوي -رئيس دائرة الشباب والطالب بمحافظة  
صنعاء: إن االستعدادات للحشد والمشاركة فى المهرجان الذي سيقام يوم 
24 أغسطس بميدان السبعين تتم بوتيرة عالية وأن شباب وطالب محافظة صنعاء 
الشامخة يواصلون نشاطهم وتفاعلهم على مستوى المحافظة والمديريات حيث 
سيشارك أكثر من 65 ألف شاب وشابة في االحتفال.. مشيرًا الى أنه تم تشكيل الشباب 
في مختلف لجان الحشد واللجان المنبثقة عنها على مستوى المحافظة والمديريات 
والمراكز والجامعات والكليات واألندية واالتحادات وقاموا بنشاط مميز لتشكيل الفرق 

والحشد لكل الشباب وفق آلية منظمه مختلفة عن كل الفعاليات.. 
موضحًا أنه تم الترتيب بحصر الشباب وتشكيلهم جماعات منظمة وفق آلية تنسيق 

مشتركة مع لجان الحشد في المديريات والمراكز والعزل..

وبدأوا بتحديد أماكن التجمعات ويتم الترتيب لوسائل النقل بالتنسيق مع المديريات 
كما تم وضع آلية منظمة لموكب السير وأماكن التجمع لكل مديرية ولجان استقبال على 
ات على مستوى المحافظة  مداخل صنعاء.. الفتًا الى أن الشباب نظموا مهرجانات ولقاء
والمديريات والمراكز والكليات واألندية.. كما بدأوا بحمالت للمشاركة في المهرجان 
عبر شبكة التواصل االجتماعي.. وهناك اندفاع كبير وغير مسبوق لكل فرسان المؤتمر 
من الشباب والطالب. مؤكدًا أن شباب المؤتمر الشعبي العام سيظلون يمثلون عالمة 
مضيئة في سماء وطننا اليمني، رافعين راية الوسطية واالعتدال والنظام والقانون 
باعتبارهم يحملون مشروع اليمن الكبير. واختتم مجاهد السماوي تصريحه بالقول: إن 
تفاعل الشباب والطالب ُيعد تجديدًا للعهد والوالء للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.

أكثر من 65 ألف شاب وشابة من محافظة صنعاء سيشاركون في مهرجان السبعين

أك������������د  
األس��ت��اذ 
ج���ل���ي���دان م��ح��م��ود 
ج����ل����ي����دان -ع���ض���و 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ام���ة 
رئ�������ي�������س ل���ج���ن���ة 
النظام واالستقبال 
للمهرجان المالييني 

الذي سيقام يوم 24 أغسطس 
ف��ي ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء بمناسبة 
الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام- أن اللجنة أنجزت 
لتحضيرية وتستعد  ا مهامها 
ليوم ال��ع��رس المؤتمري. وق��ال 
»الميثاق«:  جليدان في تصريح ل�
لقد أصبحنا على أتم االستعداد 
الستقبال الماليين م��ن فرسان 
المؤتمر الذين سيتدفقون من 
مختلف م��دي��ري��ات محافظات 
ال��ج��م��ه��وري��ة ل��ل��م��ش��ارك��ة في 
المهرجان المؤتمري استجابة 
لدعوة الزعيم علي عبدالله صالح 

-رئيس الجمهورية 
األس������ب������ق رئ���ي���س 
ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
ال���ع���ام -واح���ت���ف���اًء 
ب����ذك����رى ت��أس��ي��س 
المؤتمر ال���ذي قاد 
ت���ح���والت عظيمة 
ف���ي ح���ي���اة ش��ع��ب��ن��ا. 
مشيدًا بالتفاعل العظيم ألعضاء 
وأنصار المؤتمر في أمانة العاصمة 
والمحافظات وال��ذي يبعث على 
الفخر واالعتزاز، والذين يحرصون 
على ال��م��ش��ارك��ة ف��ي المهرجان 
الي��ص��ال رس��ائ��ل ق��وي��ة للعدوان 
وم��رت��زق��ت��ه. م���ؤك���دًا أن ن��ج��اح 
تحضيرات المهرجان ينعكس 
في ه��ذا التفاعل غير المسبوق 
ل��ف��رس��ان ال��م��ؤت��م��ر وال����ذي يعد 
بمثابة رد على مرضى النفوس.. 
متوقعًا م��ش��ارك��ة الماليين في 
ال��م��ه��رج��ان ال��م��رت��ق��ب وال����ذي 

سيكون األول في تاريخ اليمن.

جليدان: جاهزون لالحتفائية والستقبال 
الماليين من فرسان المؤتمر

حازب: نتوقع مشاركة غير مسبوقة من القطاع التربوي واألكاديمي

 لدعوة رم��ز الصمود الوطني  
ً
استجابة

القائد المؤسس الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- تحتشد الماليين من أعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام في مختلف قرى ومديريات 
محافظات الجمهورية استعدادًا للمشاركة في 
المهرجان الذي سيقام في 24 أغسطس بميدان 

السبعين.
»الميثاق« أن التفاعل  وأكد مراقبون سياسيون ل�
المؤتمري الكبير في جميع محافظات الجمهورية 
أبهر المهتمين والمتابعين للشأن اليمني والذين 
هلوا من شعبية الرئيس صالح وما يحتله من مكانة 

ُ
ذ

عظيمة في قلوب وعقول اليمنيين.
معتبرين هذا التفاعل واالحتشاد غير المسبوق 
على مستوى اليمن والمنطقة العربية رسالة تأكيد 
أن المؤتمر بقيادة الزعيم رقم صعب يستحيل 
تجاوزه خاصة بعد فشل ال��ع��دوان والحصار في 
تحقيق أه��داف��ه أم��ام الموقف المبدئي والثبات 
والصمود للزعيم والمؤتمر الشعبي العام، والذي 
زاد من وحدة وتماسك التنظيم والتفاف ماليين 

اليمنيين حوله.

وأك��د المراقبون أن دول ال��ع��دوان ومرتزقتها 
يتابعون بقلق شديد تجديد الماليين من أعضاء 
المؤتمر العهد للزعيم والسير خلف قيادته 
لمواجهة العدوان، وفي ذات الوقت مباركة دعوته 
للمصالحة الوطنية الشاملة التي ال تستثني أحدًا، 
خاصة وقد فشلت دول العدوان بأموالها في كسب 
ال��ش��ارع اليمني وبأسلحتها في إخضاعه.. فيما 
الزعيم الذي سلم السلطة سلميًا في 2012م ُيعد 

الطود الشامخ أمام هذا العدوان األرعن..
ولتأكيد حقيقة االهتمام الخارجي اإلقليمي 
والدولي بهذه التظاهرة االحتفالية بذكرى تأسيس 
المؤتمر ق��ررت العديد من الفضائيات ووسائل 
اإلع��الم الدولية بث فعاليات المهرجان مباشرة 
من ميدان السبعين، مما يعطي مؤشرات الى أن 
المتغيرات التي شهدتها فترة العدوان لم تعد 
في صالح المعتدين وال القوى الداخلية التي راهنت 
عليهم، وأصبح العالم  على معرفة بما يتعرض له 
الشعب اليمني من حرب عدوانية غير مسبوقة 
ويزداد قناعة بضرورة وقفها ورفع الحصار إلفساح 
الطريق أمام حل سياسي سلمي يستجيب لدعوة 

الزعيم صالح الى الحوار والسالم.


