
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح األربعاء 
جموعًا غفيرة من أبناء مديريات جبل عيال يزيد، وريده وعيال سريح وثال من 
محافظة عمران يتقدمهم المشائخ واألعيان والوجهاء والقيادات المؤتمرية 
وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني في 
تلك المديريات الذين عبروا عن صادق تهانيهم بسالمة الزعيم من المؤامرة 
الدنيئة التي خطط لها المتأمرون من خالل النفق الذي حفروه من شارع صخر 
شمال منزل الزعيم إلى تحت المسجد الواقع في فناء المنزل، ونجاته من الموت 

المحقق الذي كتب له السالمة منه.
معلنين استنكارهم وإدانتهم لهذا العمل الخبيث الذي خطط له وموله ونفذه 
أناس تجردوا من القيم واألخالق واستمرأوا التآمر وجبلوا على اإلضرار باآلخرين 
بهدف إشباع رغبتهم التسلطية وعشقهم للدماء والدمار والهدم والتخريب، 
والذين يستكثرون على شعبنا أن يعيش في أمــن وأمــان وأن ينعم بنعمة 
االستقرار والتطور والنماء الذي يعمل أولئك على انتزاعها من عامة النساء ومن 
البسطاء من المواطنين ليعيشوا هم في بحبوحة من الثراء الفاحش الذي حققوه 
من أموال الشعب واستغلوا وجاهاتهم ومكانتهم االجتماعية للتسلط على الناس 
واستغالل جهودهم وتضحياتهم وتسخيرهم لخدمة شهواتهم ورغباتهم 
في أن يكون اآلخرون دون مستواهم، غير مدركين بأنهم سيخسرون كل شيء، 
وبأن الغالبية العظمى من أبناء الشعب يمقتون كل تصرفاتهم وممارساتهم 
الخبيثة، وتعاليهم على الناس واستغالل تضحيات أبناء مناطقهم للمزيد من 

تجميع الثروات وتحقيق الجاه الذي أصبح مستنكرًا عنهم.

وقد ألقى عدد من الحاضرين كلمات وقصائد تضمنت التهاني والتبريكات 
بسالمة الزعيم متوجهة بالحمد والشكر والثناء لله سبحانه وتعالى الذي كتب 
له النجاة والسالمة، مؤكدين أن سالمة الزعيم هي من سالمة الوطن، وأمنه أمن 

الوطن.
كما قدموا التهاني الصادقة لزعيم المؤتمر الشعبي العام ولكل قيادات وهيئات 
وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام وكل أبناء شعبنا األوفياء بمناسبة الذكرى 
الثانية والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ٢٤ من شهر أغسطس 

عام ١٩٨٢م.

مجددين تأييدهم ومباركتهم لكل الخطوات التي تتخذها قيادات المؤتمر 
النابعة من حرصها على سالمة اليمن وتجنيبه الكوارث والفتن، وإفشال كل ما 
يخطط له أولئك المتهورون االنتهازيون عشاق السلطة وناهبو الثروة ضد 

اليمن وأبنائه.
وعبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عن شكره 
وتقديره الكبيرين على المشاعر الفياضة بالحب واإلخالص التي لمسها من كل 
أبناء تلك المديريات والتي جسدتها كلماتهم وقصائدهم المفعمة بالصدق 
والوفاء تجاهه وتجاه المؤتمر الشعبي العام وتجاه الوطن والشعب، وقبل ذلك 

مواقفهم العظيمة والمبدئية والتي ال يمكن أن تنسى وال ينكرها إال جاحد، مشيرًا 
إلى أن مؤامرة النفق ماهي إال امتداد لمؤامرة وجريمة دار الرئاسة التي كانت 
تستهدف القضاء على الدولة بكل أركانها ومقوماتها أو الزج بالشعب في حروب 
لن تنتهي وال يعلم بنتائجها إال الله سبحانه وتعالى، الذي كتب لنا السالمة للوطن 

ونجاه من كارثة مدمرة كانت ستأكل األخضر واليابس.
ـــة المؤتمر الشعبي الــعــام وأحـــزاب التحالف الوطني  مــجــددًا إدانــتــه وإدان
الديمقراطي لكل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن وإدانــة جريمة المذبحة 
البشعة التي تعرض لها عدد من جنود القوات المسلحة بتلك الطريقة الوقحة 
المجردة من كل القيم والمنافية لتعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف، وكل ما يتعرض 
له أبناء القوات المسلحة واألمن سواء من قبل عناصر اإلرهاب المتعطشة للدماء 
أو من قبل القوى السياسية الحاضنة لإلرهاب والمشجعة له، والراعية والممولة 
لنشاطاته الهدامة والتي تخطط وتعمل للزج باليمن في أتون صراعات وحروب 
عبثية في محاولة واضحة ومفضوحة إلقصاء األخرين الذي يختلفون معهم في 

الفكر والمنهج.
وأكد الزعيم بأن من يتكبرون على الوطن والشعب سيفشلون وستتحطم 
محاوالتهم بصخرة الوعي الوطني الذي يتحلى به أبناء شعبنا الشرفاء والمدركين 

للمرامي الخبيثة لتلك القوى الحاقدة على كل شيء جميل.
ووجه الشكر والتقدير لكل المؤتمريين وأعضاء المؤتمر وأعضاء أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي على ثباتهم وصمودهم البطولي وشموخهم الذي 

زاد المؤتمر شموخًا وقوة وصالبة.
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أبنــاء اليمــن يـواصلــون التـــوافــــــد لتهنئة رئيس المؤتمر بنجاته

وســط مشاعر وطنية فياضة بالحب والتقدير مازالت جموع من المواطنين األوفياء تتوافد إلى العاصمة صنعاء  
لزيــارة الزعيــم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشــعبي العــام لتهنئته على نجاته مــن المؤامرة اإلجرامية 
الغادرة التي كانت تســتهدف حياته وحياة أسرته والمحيطين به، وكل سكان الحي الذي يقطنون بجانب منزل الزعيم 
وتســتهدف قبل كل ذلك الوطن الذي مازال يعاني الويالت والمآســي التي تســبب في نشوبها أولئك النفر الذين تطفح 
نفوسهم بنزعة االنتقام، واقلقوا األمن واالستقرار، وأشعلوا نار الفتن وشجعوا اإلرهاب وأعمال العنف، وأثاروا الضغائن 

واألحقاد بين أبناء الوطن الذين ينشدون السالم والعيش في كرامة واطمئنان.

الزعيم خالل استقباله مشائخ وأعيان وأبناء حرف سفيان وبني مطر وعدد من شعراء شبوة

استقبل أبناء جبل عيال يزيد وريدة وعيال سريح وثالء

الحكومات وجدت لخدمة الشعوب ال لتجريعهم المنغصات المعيشية

رئيس المؤتمر: المتآمرون على الوطن والشعب سيفشلون

قال الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام ان البلد 
ليس بحاجة الى زيــادة  مظاهر الفوضى، وان البلد والمواطن يحتاج إلى 

االمن واالستقرار.
مشيرا الى أن الحكومات وجدت ( من أجل خدمة الشعوب ال من أجل 
تجريعهم مرارات الويل والجرع والمنغصات المعيشية ) وبالتالي اضاف 

الزعيم :( إذا كانت الحكومة فاشلة فال بقاء لها).
وجاء حديث رئيس المؤتمر الشعبي العام في لقاء له  السبت بمشائخ  
واعيان ووجهاء مديريتي حرف سفيان وبني مطر بمحافظتي عمران 

وصنعاء وعدد من الشعراء والفرق الشعبية بمحافظة شبوة.
وفي اللقاء اشار الزعيم علي عبدالله صالح الى تقديم المؤتمر الشعبي 
العام المؤتمر رؤية ( من أجل حلحلة االزمة الراهنة التي جعلت من المواطن 

ضحية سياسات الفشل الحكومي ).
وفي بداية اللقاء عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن شكره وتقديره 
للمشائخ واالعيان واعضاء مجلس النواب لزيارتهم والتعبير عن ادانتهم 

واستنكارهم لجريمة حفرالنفق  
  مؤكدًا أن المؤامرات لن تثني المؤتمر وقياداته عن الدفاع عن الوطن 

والوقوف مع المواطنين ، ومشيرا الى ان المؤتمر الشعبي العام  سيواجه 
كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وقال : (المؤتمر الشعبي العام سيبقى 

راسخًا رسوخ الجبال والمؤتمر من الشعب والى الشعب).
ولفت رئيس المؤتمر الشعبي العام الى وقوف المؤتمر الشعبي العام على 
مسافة واحدة من جميع القوى السياسية واالجتماعية على الساحة الوطنية.
 وكشف الزعيم علي عبدالله صالح عن ارتفاع شعبية المؤتمر الشعبي 

العام وزيادة عدد طالبي االنتساب اليه بنسبة ٣٠٪ خالل الثالث السنوات 
االخيرة وهى الفترة التي امضاها المؤتمر خارج السلطة .

ومن جهتها عبرت الشخصيات االجتماعية والوجهاء واالعيان والنواب 
من مديريتي حرف سفيان وبني مطر وعدد من الشعراء والفرق الشعبية 
من محافظة شبوة، عبروا عن ادانتهم واستنكارهم     لمحاولة االغيتال 
الجبانة  والتي استهدفت الزعيم عبر حفر النفق ، مطالبين بالتحقيق في 
الجريمة النفق ومؤكدين وقوفهم صفًا واحدًا مع المؤتمر الشعبي العام .

وألقيت في اللقاء زوامل شعبية واهازيج شعبية وقصائد شعرية عبرت 
في مجملها ادانــة جريمة النفق كما عبرت عن مأساة كل مواطن يمني 
من الجرعة القاتلة التي جاءت بها حكومة الوفاق واقرتها في عطلة عيد 

الفطر المبارك.
حضر اللقاء األمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشيخ يحيى الراعي، 
واالستاذ عارف الزوكا، والشيخ محمد بن ناجي الشايف، واالستاذ محمد 
العيدروس، أعضاء اللجنة العامة، واالستاذ يحيى عبدالله دويد-رئيس دائرة 
الشباب والطالب، واالستاذ احمد الكحالني- رئيس دائرة االدارة والخدمات   

باالمانة العامة للمؤتمر.

استقبل وفدًا من أبناء األهجر
الزعيم: مهما كانت المؤامرات فلن 

تزيد المؤتمر إال قوة وصالبة
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ظهر األربعاء وفد 
المهنئين من أبناء مديرية االهجر محافظة 
المحويت والذين تقدمهم المشائخ واألعيان 
والوجهاء وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
ــصــاره وأعــضــاء وأنــصــار أحــزاب  الــعــام وأن
التحالف الوطني الديمقراطي، الذين أدانوا 
بشدة واستنكروا العمل اإلجرامي الخبيث 

الذي تدينه كل األديان واألعراف.
ــوا الــحــكــومــة والــلــجــنــة األمــنــيــة  ــب  وطــال
العليا المكلفة مــن قبل فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
بهدف الكشف عن نتائج التحقيق وكشف 
المتورطين في جريمة النفق وتقديمهم 
هــم الــعــادل جــراء ما  للعدالة لينالوا جــزاء
اقترفوه من جرائم في حق الوطن والشعب، 
واستقراره وتأمرهم الدنيئ ضد الزعيم 
والمؤتمر الشعبي العام الــذي حقن دماء 
اليمنيين وجــنــب اليمن ويـــالت الــصــراع 
واالقتتال والتشظي والتمزق، مجددين 
االستعداد للتصدي لكل من يتأمر على 
الــزعــيــم وعــلــى الــمــؤتــمــر الشعبي الــعــام 

وعلى الوطن مهما كان أولئك المتأمرون 
ومها كانت مكانتهم التي أصبحت صغيرة 
ومحتقرة مــن كــل مــواطــن يمني شريف، 
وتأييدهم المطلق للمؤتمر الشعبي العام 
حزب الشعب المجسد ألحالمه وتطلعاته 

بقيادة الزعيم علي عبدالله صالح.
وقد تحدث الزعيم إلى الحاضرين معبرًا 
عــن اعــتــزازه بــالــمــواقــف الــصــادقــة ألبناء 
مديرية األهجر وكل أبناء اليمن األوفياء 
وثباتهم ووقوفهم مع الحق واالنتصار 
لــه وبتمسكهم بالمؤتمر الشعبي العام 

وبمنهجية الوسطي المعتدل.
مؤكدًا بأنه مهما كانت ضراوة المؤامرات 
وحدتها فلن تزيد المؤتمر والمؤتمريين 
إال قوة وصالبة وأن األحــداث والتطورات 
الراهنة على الساحة الوطنية قد أثبتت 
ذلك، فمؤتمرنا قوي وسيظل قويًا وصلبًا 
سواء كان في السلطة أو خارجها، ألنه يعتبر 
السلطة وسيلة لحزمة الشعب واالنتصار 
لقضاياه، وال يعتبرها غايته للتربع على 
كراسي الحكم، فالكراسي دواره بل وزائلة، 
وال يتبقى ســوى المبادئ والقيم النبيلة 

والثبات على المواقف الوطنية الصادقة.

المؤامرات لن تثني المؤتمر من الدفاع 
عن الوطن ومصالح المواطنين

ارتفاع شعبية المؤتمر خارج السلطة 
وزياد نسبة طالبي االنتساب إلى ٣٠٪


