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فرسان المؤتمر يــــــــــــلبون نداء الواجب
اللقاءات الموسعة بمديـــــــــــــــــــــريات  طوق صنعاء تتواصل

ترأس اللقاء الموسع للمؤتمر وحلفائه وأنصاره بخوالن «جحانة- الحصن»

الزوكا: لن نتزحزح عن ثوابتنا واليمن مصان بأبنائه

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
بحضور عدد من اعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وقيادات احزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي لقاًء موسعًا لقيادات وكوادر وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بمديرية خــوالن (جحانة - الحصن)- 

محافظة صنعاء- الثالثاء.
وفي اللقاء -الذي ُبدئ بالنشيد الوطني وظل الحاضرون فيه يرددون 
شعار (بالروح بالدم نفديك يايمن) حيا االمين العام قيادات وكوادر 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني وكل 
المشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية وكل ابناء مديرية خوالن 

(جحانة- الحصن) واصفًا اياها بطوق صنعاء الباسلة.
ونقل الزوكا الى الحاضرين تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالرمز والمناضل 
الوطني الجسور الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام وتثمينه لمواقفهم وصمودهم في مواجهة 

العدوان .
ل االمين العام عن دور االمم المتحدة ومجلس االمن والمنظمات  وتساء
الدولية والى متى سيستمر صمتها امام ما يتعرض له الشعب اليمني 

من عدوان غاشم ،داعيًا كل محبي السالم 
في العالم وكــل دعــاة حقوق االنسان الى 
الوقوف بجانب الشعب اليمني الذي يدافع 
عن وطنه وكرامته واستقالله وسيادته ..

وخاطب الزوكا الحاضرين وكل قيادات 
ــمــؤتــمــر وأحــــــزاب الــتــحــالــف  وقـــواعـــد ال
وأنــصــارهــم مــن المشائخ والشخصيات 
االجتماعية والوجهاء بالقول: اشــد على 
ايديكم وأؤكد لكم ان قيادة المؤتمر ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح واللجنة العامة 
واألمانة العامة وأحزاب التحالف سيظلون 
الى جانبكم وفي اوساطكم ولن نتزحزح 
عن قيمنا وأخالقنا ومبادئنا وثوابتنا في 
المؤتمر الشعبي العام وال يستطيع احد 
ان يزحزحنا عن هــذه الثوابت وهــي الله 
ثم الوطن والثورة والجمهورية والوحدة 
،مـــؤكـــدًا ان الــمــؤتــمــر سيظل متمسكًا 
ومدافعًا عن وحدة الثاني والعشرين من 
مايو، ومن يحاول ان يمزق وحدة الوطن 

سيجر اذيال الخيبة.
وحذر االمين العام من مخططات وأهــداف العدوان الذي يشن على 
الشعب اليمني، مؤكدًا انه يسعى ألن تكون اليمن بدون قوات مسلحة او 
أمن من خالل استهدافها ،ويسعى لتدمير االقتصاد الوطني من خالل 
ضرب المصانع والبنية التحتية ويسعى الن يسلب منا كرامتنا وعزتنا 
وإنسانيتنا ،وان العدوان يريد جر اليمنيين الى حرب مذهبية وطائفية، 
مؤكدًا انه لن يتحقق ذلك فاليمنيون متعايشون منذ ١٤٠٠ سنة ،وهم 
يريدون ان يجروا اذيال االرهاب الى قرانا ومناطقنا ومحافظاتنا .. ونقول 
لهم سنتصدى لإلرهاب في كل مكان ومعنا كل ابناء الوطن وال يمكن ان 

نسمح لإلرهاب بأن يتفشى في كل مكان ابدًا.
وقال االمين العام :نحن في الحقيقة نشفق على هؤالء الذين يقفون الى 
جانب العدوان ومع هذا ندعوهم الى أن يعودوا الى رشدهم، لن يدوم 
لكم غير ارضكم لن يدوم لكم غير اليمن فعودوا ألرضكم، لن تدوم لكم 
الرياض ولن تدوم لكم اي دولة اخرى لن يدوم لكم إال اليمن وعاصمته 
التاريخية صنعاء ،مؤكدًا ان صنعاء سيحميها كل ابناء القبائل وكل ابناء 
الوطن بحدقات اعينهم ، قائًال: ستظل صنعاء صامدة وقد جربتم حصار 
صنعاء في الستينيات ووصلتم الى ما وصلتم اليه وُدحرتم، واليوم لن 
تصلوا صنعاء لو تجمعوا العالم كله إال اذا مات وفنى كل ابناء الوطن في 

صنعاء االبية الباسلة.

واختتم الزوكا كلمته بالتحية والتقدير والشكر لكل قيادات المؤتمر 
وأعضائه وكوادره وأنصاره وحلفائه والشخصيات االجتماعية والمشائخ 

والوجهاء الصامدين في مواجهة العدوان في كل مناطق اليمن .
هذا وكان المسؤول السياسي بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
صنعاء االستاذ احمد عبدالله الصوفي القى كلمة رحب فيها باألمين العام 
للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا وأعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر 

واحزاب التحالف الذين حضروا اللقاء .
واشاد الصوفي باسم مؤتمريي صنعاء بمواقف الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الوطنية، مؤكدًا 
انه اثبت انه يمني حر بمواقفه في التصدي للعدوان والحفاظ على كرامة 
الوطن ومكتسباته الثورية ،كما عبر عن شكرهم لالمين العام للمؤتمر 
االستاذ عارف الزوكا على مواقفه الوطنية الثابتة والنابعة من اخالصه 

للوطن وللشعب اليمني وللمؤتمر .
كما حيا القيادي المؤتمري تحية اكبار واعتزاز ابطال القوات المسلحة 
واألمن واللجان الشعبية الذين يدافعون عن حياض الوطن بعزيمة التلين 

وإرادة صلبة .
وشدد الصوفي على ان قيادات وقواعد وكوادر وأنصار وحلفاء المؤتمر 
وكل المشائخ والشخصيات االجتماعية والوجهاء وأبناء مديرية خوالن 
الحصن وجحانة يؤكدون لقيادة المؤتمر وللشعب اليمني انهم ماضون 
ى الزعيم علي عبدالله صالح وأنهم اذا 

َ
ط

ُ
على هدى الميثاق الوطني وخ

عاهدوا اوفوا وإذا وعدوا صدقوا وان خوالن ستظل صخرة صماء تتحطم 
عليها كل المؤامرات والدسائس.

وأشــاد القيادي المؤتمري بمواقف وتضحيات ابناء خــوالن الحصن 
جحانة في مختلف مراحل النضال الوطني، مشيرًا الى انهم اليوم يقدمون 
التضحيات من اجل الوطن، مؤكدًا انهم سيظلون يتصدون لعدوان حكام 
نجد والحجاز ومرتزقتهم وان خوالن ستظل عصية على كل خائن وعميل، 
وليس ادل على ذلك ما يسطره ابناء موسى الخوالني في الصمود االسطوري 
الذي اذهل العالم رغم ما يتعرضون له من القصف والدمار ،مشيرًا الى 
ان ذلك لن يزيدهم إال اصرارًا وتمسكًا بمواقفهم الوطنية حتى النصر 

او الشهادة ..
من جانبه القى الشيخ محمد ناجي جبير كلمة باسم فرع المؤتمر الشعبي 
العام في مديرية خوالن الحصن وجحانة مشيدًا فيها بمواقف كل قيادات 
وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر في المديرية الذين يتصدون للعدوان 
واثبتوا في مختلف المراحل صدق انتمائهم لوطنهم ووالئهم لحزبهم 
المؤتمر حزب الوسطية واالعتدال وتمسكهم بقيادتهم السياسية ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الذي يتعلم منه الجميع 
الصبر والجلد.. قــائــًال: له منا ومــن كل 

اليمنيين التحية والتقدير.
كما حيا الشيخ جبير ابطال الجيش 
واألمن واللجان الشعبية على صمودهم 
ـــذي اذهـــل الــعــالــم رغــم  االســـطـــوري ال
ــعــدوان  ـــوات ال ــات مــع ق ـــارق االمــكــان ف
وحلفائه ،مشيرا الــى ان الــعــدوان الذي 
تقوده السعودية على الشعب اليمني لم 
يشهد له التاريخ مثيال وانه يستهدف 
سيادة اليمن واستقالله ووحدته ويأتي 
في سياق خدمة المشروع الصيهوني 
وتنفيذًا لمؤامرة ادخال البلدان العربية 
ومنها اليمن في مشروع الفوضى الخالقة 
لتحقيق مــا يسمونه بمشروع الشرق 

االوسط الجديد ..
وأكــد القيادي المؤتمري ان العدوان 
على اليمن وما يقوم به من استهداف 
متعمد وممنهج في قتل االطفال والنساء 
واستهداف البنى التحتية يمثل استكماًال لمشروع الربيع العبري الذي 
بدأ عام ٢٠١١م ،مؤكدًا ان على اليمنيين استخالص الدروس والعبر 
مما يحدث في العراق وسوريا وليبيا ،وقال:ان هذا العدوان ال يستهدف 
االشخاص وإنما يستهدف االوطان وهو ما يتطلب منا رص الصفوف وشحذ 
الهمم لنكون الى جانب قيادتنا في المؤتمر الشعبي العام جنبًا الى جنب مع 

كل المخلصين والشرفاء في الوطن .
واختتم الشيخ جبير كلمته بالقول: نعاهد الله والوطن والشعب اليمني 
وقيادتنا في المؤتمر ان ندافع عن الوطن وسيادته واستقالله ووحدته 

ونضحي من اجله بالغالي والنفيس .
وتحدث الشيخ علي صالح شديق بكلمة باسم مشائخ ووجهاء وشخصيات 
اجتماعية في خوالن الحصن وجحانة حيا فيها باسمهم قيادة المؤتمر 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح واألمين العام عارف الزوكا ،مشيدًا 
بمواقف قيادات المؤتمر والتحالف في خوالن في مواجهة العدوان والذين 
لبوا نداء الواجب . وأكد الشيخ شديق ان خوالن ستظل سم العدا، داعيًا 
كل ابناء وقبائل اليمن إلى صد الغزاة وكل من تطاول على اليمن وشعبه 
،مؤكدًا ان ابناء خوالن سيحفظون صنعاء في حدقات اعينهم وسيدوسون 

على كل من يقترب منها.
مترّحمًا على شهداء الوطن.. متمنيًا للمصابين والضحايا والجرحى الشفاء 

العاجل.

ا 
َّ
العدوان يريد أن يسلب من
كرامتنا وعزتنا وإنسانيتنا

سنتصدى لإلرهاب ولن 
نسمح له بالوصول إلى قرانا

ندعو مؤيدي العدوان 
للعودة إلى رشدهم

صنعاء صامدة ولن تصلوا إليها لو جمعتم العالم بأكمله
أبناء خوالن:

 سنتصدى للعدوان ومرتزقته.. 
وخوالن عصية على كل خائن وعميل
نعاهد الله أن ندافع عن الوطن 

وسيادته واستقالله ووحدته
صنعاء في حدقات أعيننا وسندوس 

من يحاول االقتراب منها

ترأس اجتماعًا لقيادة مؤتمر أمانة العاصمة

األمين العام: الدفاع عن الوطن 
مبدأ ثابت وال يقبل المساومة

ترأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
ومعه عضوا اللجنة العامة محمد ناصر العامري وجليدان محمود جليدان- 
الخميس الماضي- اجتماعًا لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام ورؤساء 

فروع الدوائر والمديريات بأمانة العاصمة.
واشاد االمين العام بمواقف قيادات وقواعد المؤتمر بأمانة العاصمة 
وثباتهم في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي يتعرض له 

الشعب اليمني منذ عام تقريبًا.
وأطلع الزوكا قيادة المؤتمر بأمانة العاصمة على آخر المستجدات 
والجهود التي يبذلها المؤتمر وقيادته في سبيل ايقاف العدوان ورفع 
الحصار واصرار العدوان السعودي على عرقلة كل جهود ومساعي البحث 

عن السالم والعودة الى طاولة الحوار.
ات الموسعة التي  كما تحدث االمين العام في اللقاء عن برنامج اللقاء
دشنتها قيادة المؤتمر مع قيادات فروع المؤتمر وحلفائه في مديريات 
ات النوعية تجسد مواقف المؤتمر  طوق صنعاء، مشيرًا الى ان هذه اللقاء
في التصدي للعدوان ومواجهته بمختلف الوسائل المتاحة باعتبار الدفاع 
 ثابتًا لدى المؤتمر وقياداته وقواعده 

ً
عن الوطن والشعب اليمني مبدأ

وانصاره ال يقبل المساومة.
وحث الزوكا قيادات المؤتمر في العاصمة على مزيد من التالحم ورص 

الصفوف وااللتحام بالجماهير ومواصلة الصمود في مواجهة العدوان.
من جانبهم عبرت قيادات المؤتمر بأمانة العاصمة عن ثبات مواقفهم 
في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر، والتفافهم خلف قيادة 
المؤتمر الشعبي الــعــام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، مشيدين بمواقف 
قيادة المؤتمر الوطنية التي جسدت انصع صور االنتماء والوالء الوطني .
وقدمت قيادات المؤتمر بالعاصمة شرحًا عن وضع العمل التنظيمي 
والسياسي في العاصمة رغم الظروف التي يمر بها الوطن والعدوان 

الذي يتعرض له ...
هذا وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بخطة العمل خالل 

ها القرارات المناسبة. الفترة القادمة واتخذ ازاء

< تتواصل لالســبوع الثالث على التوالي اللقاءات الموســعة للمؤتمر وحلفائه وأنصاره على مســتوى مديريات محافظة صنعاء، حيث شهدت األيام الماضية زخمًا  
مؤتمريًا كبيرًا وحضورًا فاعًال أثبت تصدر المؤتمر الشــعبي العام وحلفائه وأنصاره للمشــهد الوطني من جانب المواقف الثابتة المنحازة لمصلحة الوطن العليا 

ورفض العدوان والتصدي لمخططاته الدنيئة.
وتكتســب اللقاءات الموســعة التي يترأســها االســتاذ عارف عوض الزوكا- األمين العام للمؤتمر- أهمية بالغة في ظل ما تتعرض له البالد من عدوان وحصار جائر 

وصمت دولي مخجل.
كما أنها تمثل ردًا عمليًا على ما يروجه إعالم العدوان السعودي بخصوص احتالله محافظة صنعاء.


