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األمين العام  يبعث عددًا من برقيات التعازي
الزوكا يعزي النائب الشيخ حزام فاضل بوفاة شقيقه

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد ناجي فاضل، الذي انتقل الى جوار ربه بعد 

حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى عضو مجلس النواب عضو اللجنة 
الدائمة للمؤتمر الشيخ حزام ناجي فاضل، وإلى نبيل محمد ناجي فاضل، وإخوانه، 
وكافة آل فاضل بمحافظة إب، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه 

ّ
-جل

فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي القيادي محسن الحارثي بوفاة نجله
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة العقيد الركن شائف محسن حسان الحارثي، الذي انتقل 

الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى القيادي المؤتمري الشيخ محسن 
حسان الحارثي، وكافة آل الحارثي بمحافظة إب، عن ص��ادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم 

ّ
المواساة، سائاًل المولى -جل

مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

وُيعزي بوفاة حطروم
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة القيادي التربوي القدير االستاذ /حميد يحيى حطروم، 
أحد الشخصيات االجتماعية المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية 
بمحافظة صنعاء. وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى سام حميد 
يحيى حطروم وإخوانه وكافة آل حطروم، وقبيلة نهم عامة، محافظة صنعاء، 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد 

ّ
عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي باستشهاد أيمن المطاع
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في استشهاد /أيمن عبد الملك المطاع، مدافعًا عن االرض والعرض 

وعن تراب يمننا الحبيب في جبهة العزة والكرامة في جبهة نهم. 
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى والد الشهيد/ عبدالملك يحيى 
المطاع، رئيس المركز التنظيمي ) ه ( عضو المجلس المحلي، بأمانة العاصمة، 
ت قدرته- 

ّ
وكافة آل المطاع، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، 
وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي الشيخ محمد الدبا بوفاة والده
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ حمود علي الدبا، أحد الشخصيات االجتماعية المشهود 

لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها الشيخ محمد حمود علي الدبا، رئيس 
هيئة الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بصنعاء، واخوانه، وكافة آل الدبا، بخوالن، 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد 

ّ
عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

وُيعزي القيادي العلوي بوفاة شقيقه
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالواحد هاشم حميد العلوي، أحد الشخصيات 

االجتماعية المشهود لهم بالمواقف التنظيمية والوطنية.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى القيادي المؤتمري الشيخ عبده 
هاشم حميد العلوي، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإلى إياد عبدالواحد هاشم 
العلوي واخوانه، وكافة آل العلوي، بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عن 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد 

ّ
صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي آل مرغم في استشهاد القيادي محمد مرغم
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في استشهاد محمد عبدالرزاق مرغم، والذي كان احد قيادات المؤتمر 

النشطة والفاعلة والمشهود لهم بالمواقف الوطنية والتنظيمية.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ أحمد يحيى مرغم، وإلى 
أحمد عبدالرزاق مرغم، وإلى أوالد الشهيد محمد وعبدالله، وكافة آل مرغم، عن 
ت قدرته- أن يتغمد الشهيد 

ّ
صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي آل الجبرني بوفاة طه الجبرني
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة طه أحمد عبدالله الجبرني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

حياة حافلة بالعمل والعطاء في المجال التربوي واالجتماعي.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ أحمد عبدالله الجبرني، 
وكافة آل الجبرني بمديرية الطويلة محافظة المحويت، عن صادق العزاء وعميق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم 

ّ
المواساة، سائاًل المولى -جل

مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي باستشهاد محمد األسدي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في استشهاد المقدم محمد عبدالله هادي االسدي، أحد منتسبي 
قوات الحرس الجمهوري، وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن اليمن ضد 

العدوان السعودي الغاشم ومرتزقته في جبهة ميدي.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ عبدالله هادي االسدي، 
رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمديرية المحابشة، وكافة آل االسدي، 
ت قدرته- أن يتغمد الشهيد 

ّ
عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

وُيعزي آل الحميضة
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية عزاء 
ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري صالح علي الحميضة، والذي كان احد قيادات 

المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لهم بالمواقف الوطنية والتنظيمية.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى محمد صالح علي الحميضة، 
وإخوانه، وكافة آل الحميضة، بمديرية الرجم محافظة المحويت، عن صادق 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع 

ّ
العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 
والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي آل الجمال
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة مبروك بن ناصر الجمال، الذي وافاه األجل إثر مرض عضال 

ألمَّ به وعانى منه حتى اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره.
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ فهد بن ناصر الجمال، 
ت قدرته- 

ّ
وكافة آل الجمال، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي بوفاة الشيخ مفرج الصيعري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ مفرج بن صالح عون الصيعري 
أحد مؤسسي المؤتمر بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء عضو اللجنة الدائمة، 
الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر مليئ بالعمل الوطني المخلص.. والعطاء سخره 

لخدمة الوطن وخدمة المجتمع..
وعّبر الزوكا في برقية العزاء التي بعث بها إلى نجل الفقيد / محمد مفرج بن 
صالح عون الصيعري، وإخوانه، وكافة آل الصيعري، محافظة حضرموت، عن 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد 

ّ
صادق العزاء وعميق المواساة، سائاًل المولى -جل

بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.." انا لله وانا اليه راجعون"

عبر المؤتمر الشعبي العام عن رفضه الكامل لإلعالن الذي 
أصدره النظام السعودي عن قائمة تضم أسماء مواطنين يمنيين 
م��ن الواقفين ض��د ال��ع��دوان على اليمن يصفهم باإلرهابيين 
اإليرانيين، موضحًا أن اإلرهابيين هم أولئك الذين يمارسون 
االغتياالت والتفجيرات بدعم وتمويل من تحالف العدوان بقيادة 
نظام آل سعود الذي عمل على تمويل اإلرهاب واإلرهابيين والزج 
بهم لممارسة اإلره��اب بدءًا من تفجير المدمرة كول والبارجة 
الفرنسية ليمبرج، وح��ادث جامع دار الرئاسة، واالعتداء على 
مستشفى العرضي وقتل األطباء والمرضى وقتل أف��راد األمن 
المركزي عبر انتحاري بحزام ناسف، وتفجير جامع بدر وجامع 
الحشوش ومسيرة ميدان التحرير وأعمال االغتياالت لعدد من 
الشخصيات أمث�ال د. محمد عبدالملك المتوكل، د. أحمد شرف 
الدين، د. عبدالكريم جدبان، عبدالكريم الخيواني، يحيى موسى، 
سالم قطن، وجعفر محمد سعد وع��دد من أئمة المساجد في 
محافظة عدن، والعديد من اإلغتياالت وتفجير األضرحة والمعالم 
الدينية والتاريخية، وتسهيل سيطرة القاعدة وداع��ش على 
مساحات واسعة من األراضي اليمنية بدءًا من محافظة حضرموت 
وشبوة وأبين وعدن ولحج وباب المندب والمخا ومأرب والزج بهم 
على الحدود اليمنية السعودية واستخدامهم كأداة من أدوات 

عدوانهم على الشعب اليمني.
وأض��اف البيان: أن نظام آل سعود هو الراعي للفكر اإلرهابي 
والممول الرئيسي لإلرهابيين لممارسة أعمالهم اإلرهابية ليس 
في اليمن فحسب وإنما في مختلف دول العالم والتي عانت من 
األعمال اإلرهابية خالل السنوات الماضية وأن نظام آل سعود 
واه�مون باعتقادهم أنهم بإعالنهم هذا سيزرعون الفتنة والشقاق 
في صفوف القوى الوطنية اليمنية المواجهة للعدوان فمثل هذا 
السلوك سيحفز أبناء شعبنا اليمني للمزيد من الصمود والثبات في 
مواجهة العدوان ويعري نظام آل سعود الذين يحاولون تمييع 
مفهوم اإلرهاب على إثر صحوة المجتمع الدولي تجاه اإلرهاب 
وداعميه، وصرف األنظار عن الخالفات والتصرفات التي تعصف 

بنظام آل سعود.
وأكد المؤتمر الشعبي العام أنه يقف مع شركائه أنصار الله 
وبقية القوى الوطنية واالجتماعية في مواجهة العدوان حتى 
تحقيق النصر، وأن أولئك المرتزقة الذين لفظهم الشعب اليمني 
عاجزون عن تقديم أي شيء سوى االرتزاق والحصول على األموال 
وتوريط نظام آل سعود في المزيد من القتل ألبناء شعبنا اليمني 
حتى يتاح المجال لمحاكمة النظام السعودي أمام المحاكم الدولية 

عاجاًل أم آجاًل.

وصف مصدر مسئول بالمؤتمر الشعبي العام قرار تحالف العدوان إغالق المنافذ البرية 
والبحرية والجوية بأنه إمعان في تجويع الشعب اليمني والحصار المفروض عليه منذ بداية 
العدوان أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي وفي المقدمة األمم المتحدة ومجلس األمن 
الدولي والذي أدى صمتهم إلى تشجيع تحالف العدوان بقيادة آل سعود باإلقدام على 
تشديد الحصار بالتزامن مع قيام النظام السعودي بتكثيف الغارات على المدن وقتل 

المواطنين وإرهابهم وارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكد المصدر أن الحصار المفروض على الشعب اليمني في البر والبحر والجو يخالف 
القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية وجريمة نكراء تضاف إلى جرائم القتل الجماعي 
المباشر الذي يمارس ضد الشعب اليمني.. داعيًا المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم 

المعتدين من آل سعود وحلفائهم إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم.
وطالب المصدر مجلس األمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة بإيقاف العدوان ورفع الحصار 
وإجراء حوار يمني - سعودي تحت إشراف األمم المتحدة لضمان حقوق الشعب اليمني 
الذي عانى على مدى 33 شهرًا جراء العدوان والحصار وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في 

الجرائم واالنتهاكات التي ارتكبها تحالف العدوان.

المؤتمر: صمت األمم المتحدة ومجلس األمن شجع العدوان على تشديد الحصار وتكثيف الغارات على اليمن

النظام السعودي هو الممول والراعي 
لإلرهابيين في اليمن ومختلف دول العالم

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري
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فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

ورح���ب المؤتمر الشعبي العام 
ب��دع��وة المجلس السياسي األعلى 
للمواطنين إلى االحتشاد اليوم صباح 
اإلثنين في مسيرة كبرى بالعاصمة 
صنعاء للتنديد بتصعيد العدوان 
ح��ص��اره على اليمن وإغ���الق كافة 

المنافذ للجمهورية اليمنية.
وأك��د المؤتمر الشعبي العام في 
بياٍن صادر عنه على دعوة المجلس 
السياسي، داعيًا كافة أبناء الشعب 
اليمني وف���ي مقدمتهم ق��ي��ادات 
وأع��ض��اء ال��م��ؤت��م��ر الشعبي ال��ع��ام 
وأن��ص��اره وح��ل��ف��اؤه إل��ى المشاركة 
الفاعلة في المسيرة التي دعا إليها 

المجلس السياسي األعلى وذلك لتأكيد مواقف المؤتمر 
المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان البربري الغاشم 

والحصار الظالم.
»الميثاق« تنشر نص البيان: 

إن المؤتمر الشعبي العام وهو يجدد موقفه المندد 
باستمرار عدوان التحالف الذي تقوده السعودية بارتكاب 
المجازر اليومية بحق أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر 
ات التصعيدية التي اتخذتها دول التحالف  وب��اإلج��راء

والمتمثلة بتشديد الحصار الظالم من خ��الل إغالق 
المنافذ البرية والبحرية والجوية وهو األمر الذي يشكل 
إمعانًا بتجويع الشعب اليمني وعمليات القتل الجماعي 
للمواطنين اليمنيين بشكل متعمد وعن سبق إصرار 
 وانتهاك صارخ للقوانين واالعراف 

ً
وترصد في مخالفة

الدولية واإلنسانية، فإنه يستنكر موقف المجتمع الدولي 
الهزيل من المجازر اليومية التي يرتكبها العدوان 
وتشديده الحصار بصورة غير مسبوقة باتت تهدد 

بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.
 يؤكد 

ْ
إن المؤتمر الشعبي العام إذ

على دع��وة المجلس السياسي فإنه 
يدعو كافة أبناء شعبنا اليمني وفي 
مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وأن��ص��اره وحلفاؤه 
إلى المشاركة الفاعلة في المسيرة 
التي دع��ا إليها المجلس السياسي 
األعلى وذلك لتأكيد مواقف المؤتمر 
ال��م��ب��دئ��ي��ة وال��ث��اب��ت��ة ف��ي م��واج��ه��ة 
العدوان البربري الغاشم والحصار 
الظالم وأهمية العمل على تماسك 
الجبهة الداخلية وتعزيز وح��دة 
الصف الوطني وبما يسهم في إفشال 

كل مخططات العدوان ومرتزقته.
إن المؤتمر الشعبي العام إذ يحيي الصمود األسطوري 
لشعبنا اليمني وبسالة وتضحيات أبطال الجيش واللجان 
الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل فإنه يؤكد على 
أنه سيظل في مقدمة المدافعين عن وحدة وسيادة 

واستقالل اليمن، ومواجهة العدوان الغاشم.
صادر عن المؤتمر الشعبي العام 
صنعاء الجمعة الموافق 2017/11/10م

المؤتمر يدعو للمشاركة الفاعلة في المسيرة الكبرى المنددة التي ستشهدها العاصمة صنعاء اليوم
يقف المؤتمر مع أنصار الله في خندق الدفاع عن الوطن ونرفض قائمة العدوان 

إغالق العدوان آخر المنافذ اليمنية إمعان في جرائم القتل الجماعي

مصدر مسئول بالمؤتمر يدين مجزرة العدوان في هران بحجة

في بيانات صادرة عنه

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر 
بشدة إقدام طيران العدوان السعودي على ارتكاب مجزرة 
جديدة في محافظة حجة ، حينما شن أكثر من 16 غارة 
استهدفت منزلي الشيخ عبدالله الخموسي وحمدي الجماعي 
بمنطقة هران بمديرية أفلح اليمن، وهى الجريمة التي اسفرت 
في حصيلتها األولية عن استشهاد وإصابة أكثر من 60 

مواطنًا بينهم نساء وأطفال. 
وقال المصدر: ان هذه المجزرة الجديدة لتحالف العدوان 
االرهابي تأتي بعد يوم واحد من قرار العدوان إغالق المنافذ 
البرية والبحرية والجوية ، وتكثيف غاراته على عدد من 
المحافظات، ما يؤكد بجالء إمعان العدوان وإصراره وتعمده 
قتل المواطنين باالستهداف المباشر لمنازلهم، وقتلهم 
جماعيًا عبر الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ بداية 

العدوان في مارس من العام 2015م.
وطالب المصدر بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في سلسلة 
لة في المحاكم  جرائم العدوان وتقديم المسئولين عنها للمساء
الدولية باعتبارهم "مجرمي ح��رب" ، مؤكدًا أن مثل هذه 
الجرائم ، تعد جرائم حرب ، وجرائم حرب ضد االنسانية، 
وتعكس حالة االف���الس والتخبط التي أصيب بها تحالف 
العدوان السعودي وادواته في الداخل بعد فشله في تحقيق 

أي من أهدافه العسكرية، 
وعبر باسم قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس 
الجمهورية االسبق، عن أصدق التعازي وخالص المواساة 
ألسر وأهالي شهداء الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران 
ال��ع��دوان في مديرية أفلح اليمن محافظة حجة ، متمنيًا 

للمصابين الشفاء العاجل.

 لدعوة المجلس السياسي.
ً

تحتشد الماليين -اليوم االثنين- في العاصمة صنعاء في مسيرة كبرى للتنديد بتصعيد تحالف العدوان وإغالق آخر المنافذ اليمنية، استجابة
هذا وقد رحب المؤتمر الشعبي العام بدعوة المجلس الساسي ودعا -في بيان صادر عنه الجمعة- كافة ابناء الشعب اليمني العظيم وفي مقدمتهم قيادات وأعضاء المؤتمر 
وأنصاره وحلفاؤه الى المشاركة الفاعلة في المسيرة التي ستقام اليوم االثنين، وذلك لتأكيد مواقف المؤتمر المبدئية والثابتة في مواجهة العدوان البربري الغاشم والحصار الظالم وأهمية 

العمل على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف الوطني، وبما يساهم في افشال مخططات العدوان ومرتزقته.
وندد المؤتمر باستمرار عدوان التحالف الذي تقوده السعودية في ارتكاب المجازر اليومية بحق ابناء شعبنا اليمني الصامد والصابر، وباإلجراءات التصعيدية التي اتخذها العدوان 

والمتمثلة بإغالق كافة المنافذ في إمعان على تجويع الشعب في عملية قتل جماعي لليمنيين.
هذا ودعت أحزاب التحالف الوطني الى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة والتي أعلنت المكونات السياسية ومنها انصار الله وغيرها وكذلك المنظمات المدنية وكل القوى الوطنية 

المشاركة في هذه المسيرة الماليينية التي ستعبر عن اإلرادة الوطنية الرافضة للعدوان والحصار، والمنددة بجرائم الحرب التي ترتكبها السعودية بشكل يومي.
وعلمت »الميثاق« أن المسيرة الكبرى ستوصل الى العالم عدة رسائل وفي مقدمتها تأكيد صمود الشعب اليمني بمختلف قواه الوطنية في وجه العدوان والذود عن سيادة الوطن، وكذلك 

مباركة القرارات األخيرة التي اتخذها المجلس السياسي فيما يتعلق بمواجهة العدوان وكسر الحصار الجائر على شعبنا.
وتجدد الماليين العهد على وحدة الصف الوطني ورفد الجبهات بالمقاتلين، لخوض معارك الشرف والعزة والكرامة في مختلف الجبهات دفاعًا عن الوطن ومواجهة جحافل تحالف العدوان.
كما ستمثل المسيرة الكبرى وقفة وطنية منددة باستمرار العدوان وبقراره القاضي بإغالق كل المنافذ اليمنية في إصرار على استخدام تحالف العدوان الغذاء والدواء والمشتقات 

النفطية كسالح لمحاولة تركيع شعبنا بعد أن فشل عسكريًا، وهو القرار الذي سيتصدى له شعبنا بكل الوسائل المكفولة.. والى نص البيان:


