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�سكرتري التحرير
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عبداملجيد البحريي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

في كلمة مهمة أمام الحشود الماليينية

الزعيم: أحّيي فرسان المؤتمر في ميدان الشجاعة والصمود
سيظل المؤتمر التنظيم السياسي الرائد المتصدي للمؤامرات ضد الوطن

اإلخ��وة األع��زاء المؤتمريون والمؤتمريات.. الحشد الجماهيري 
الكبير.. أرحب بكم أجمل ترحيب بميدان السبعين ميدان الفرسان 
ميدان الشجاعة ميدان الصمود ميدان التحدي أحييكم فردًا فردًا 
أينما ُوجدتم في ميدان السبعين وفي محافظاتكم وفي قراكم 
أحييكم على مشاعركم الفياضة نحو المؤتمر الشعبي العام هذ 
التنظيم السياسي الرائد التنظيم السياسي الثابت التنظيم السياسي 
الذي يواجه العدوان ويواجه المؤامرات تلو المؤامرات منذ بداية 
2011م وعلى صخرة وعي جماهير شعبنا تتحطم كل أحالمهم، 
تتحطم على صخرة وعي جماهيرنا ورجالنا في القوات المسلحة 
واألمن واللجان الشعبية الذين يقدمون التضحيات تلو التضحيات 
دفاعًا عن وطن السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، تحية لكم.. 
إن استمرار الحرب من اجل تجزئة الوطن وشرذمة الوطن بقيادة تلك 
الشرذمة الباغية والخائنة والعميلة الموجودة خارج الوطن.. تحية 

السر الشهداء، تحية للجرحى والمعوقين أينما ُوجدوا الذين يؤدون 
واجبهم بشجاعة وشجاعة نادرة.. تحية لكم أيها األخوة.. الصبر 
والصمود سيفشل كل هذه المؤامرات نحن مستعدون ومن اآلن ان 
نرفد الجبهات نرفدها مش باآلالف وال بالمئات، بعشرات اآلالف من 
المقاتلين عشرات اآلالف من المقاتلين الموجودين في مساكنهم 

والذي شملتهم هيكلة الفار هادي، الفار هادي الذي هيكل الجيش 
واالمن وهم في مساكنهم.. وعلى استعداد لالنطالق الى جبهات 
القتال وما على حكومة االنقاذ اال توفير العتاد فقط.. نحن مدججون 
بالسالح سالحنا وعتادنا موجود عليكم أن توفروا المرتبات فقط 
، نحن على استعداد لرفد الجبهات بالمقاتلين قواًل وعماًل.. نحن 

حتى اآلن في المؤتمر الشعبي العام ارسلنا متطوعين من المقاتلين 
من الشباب ومن العسكريين االبطال من القادة الذين استشهدوا، 
ومستعدون اآلن ان نرفدها بالجيوش، بالجيوش الموجودة في حوزة 
المؤتمر الشعبي العام في كل المحافظات تحية لكم فردًا فردًا مرة 
ثانية.. وتحية لكل المحافظات تحية لحضرموت تحية للمهرة تحية 
لسقطرى تحية ألبين لشبوة للضالع للحج لعدن الذين توافدوا الى 
ميدان السبعين متحدين تلك النقاط، متحدين أولئك الخونة الذي 
يقفون بين ما كان يسمى بين الشطرين على النقاط السابقة في خط 
وا متحدين الى  الضالع أو في خط لحج أو في خط شبوة أو في أبين، جاء
ميدان السبعين.. مرة أخرى أحييكم فردًا فردًا، وأشكر لجان األمن 
واللجان المنظمة ورجال االعالم وبالذات المنظمة لهذا المهرجان 

الكرنفالي الكبير في ميدان السبعين.. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

ا الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي العام- الحش��ود الماليينية التي اكتظ بها ميدان السبعين وشوارع العاصمة صنعاء   حيَّ
احتفاًء بالذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وأكد الزعيم -في كلمته المهمة التي ألقاها أمام الماليين في مهرجان السبعين -صباح الخميس- أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي يواجه العدوان والمؤامرات منذ العام 
2011م معلنًا االستعداد لرفد جبهات القتال بعشرات اآلالف من المقاتلين، داعيًا حكومة االنقاذ الى توفير العتاد والمرتبات لهم.

وعب��ر الزعيم صالح عن ش��كره ألبناء المحافظات الجنوبي��ة الذين أصروا على القدوم إلى العاصمة صنعاء متجاوزين كل الصعاب والعراقيل، الفتًا الى أن اس��تمرار العدوان على 
بالدنا هدفه تجزئة وشرذمة اليمن..  »الميثاق« تنشر نص كلمة الزعيم:

التحية ألسر الشهداء وللجرحى الذين أّدوا واجبهم الوطني بشجاعة نادرة
عليكم المزيد من الصبر والصمود إلفشال المؤامرات
سالحنا وعتادنا موجود وعلى الحكومة توفير المرتبات
المؤتمر رفد الجبهات بالمتطوعين.. واآلن بالجيوش

»26 من سبتمبر«  نثّمن عاليًا التضحيات المستمرة ألبطال الجيش واللجان دفاعًا عن وطن ال�
 استمرار العدوان هدفه تجزئة وشرذمة اليمن على صخرة وعي جماهير شعبنا العظيم تتحطم أحالم المتآمرين

ستهدفوا بهيكلة الفار هادي
ُ
مستعدون لرفد جبهات القتال بعشرات اآلالف من المقاتلين ممن ا

استشهاد القيادي المؤتمري خالد الرضي بعملية قنص غادرة
اق��دم��ت اي���ادي االث��م واالج���رام على اغتيال القيادي  

المؤتمري خالد احمد زيد الرضي -نائب رئيس دائرة 
العالقات الخارجية بالمؤتمر- مساء السبت في جولة المصباحي في 
تصعيد خطير لتفجير الوضع عسكريًا لتحقيق أهداف العدوان 

السعودي.
وبحسب ال��م��ؤش��رات االول��ي��ة ف��إن عملية االغتيال للقيادي 
المؤتمري الشاب خالد الرضي تمت عبر قناصة محترفين لعمليات 

القتل وان افتعال أزمة النقطة لم تكن إال مسرحية مفضوحة.
الجدير بالذكر ان الشهيد خالد الرضي ك��ان أح��د القيادات 
الوطنية التي تقف في وجه العدوان السعودي ومرتزقته، وكان 
على تواصل دائم مع المنظمات الدولية في الخارج وهو يقوم 
بترجمة العديد من مواقف اليمن واطالع العالم عليها باللغة 
االنجليزية.. وباغتيال الشهيد خالد فقدت اليمن والمؤتمر 
ت  فارسًا وطنيًا لم يغادر متاريس الدفاع عن الوطن فجاء

رصاصة الغدر لتغتال روحه الطاهرة وهو متجه لترجمة البيان 
السياسي الصادر عن مهرجان السبعين واحاطة سفراء الدول 
الخمس بمضامينه وكذلك االتحاد االوروبي، وكانت هذه المهمة 
الوطنية قد أوكلت إليه من قبل قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 
رئيس المؤتمر واألمين العام في االجتماع الذي عقد ظهر 

السبت.
رحم الله شهيد الوطن والمؤتمر.. وال نامت أعين الجبناء..


