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فرسان المؤتمر يــــــــــــلبون نداء الواجب
اللقاءات الموسعة بمديـــــــــــــــــــــريات  طوق صنعاء تتواصل

بجاحة هادي وصلت لتفاخره بالعمالة واستدعاء 
العدوان لضرب الشعب والوطن

مليارات «صالح» هي الجيش واألمن والمدارس والُبنى 
التحتية التي يدمرها العدوان بمساندة الحاقدين

سيظل المؤتمر في صدارة المحافظين على يمن الـ٢٢ من مايو
  دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وسنحرر وطننا من العمالء  أقول لهادي: لفظك الشعب وستذهب إلى مزبلة التاريخ

ترأس اللقاء الموسع لمؤتمر همدان

األمين العام: سنحاسب الخونة على جرائمهم

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض 
الزوكا اللقاء الموسع لقيادات وكوادر وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وأنصاره والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية 
في مديرية همدان بمحافظة صنعاء- الجمعة- بحضور عدد 
من اعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر وأحــزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي.
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالنشيد الوطني للجمهورية اليمنية 
،وظل الحاضرون يرددون خالله شعار (بالروح بالدم نفديك 
يايمن)، حيا االمين العام قيادات وكــوادر وأعضاء وأنصار 
ه والوجهاء والمشائخ والشخصيات  المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
االجتماعية في مديرية همدان التي وصفها بمديرية الوفاء 
والبطولة المديرية الباسلة ، ناقًال اليهم تحيات القيادة 
السياسية للمؤتمر ممثلة بابن اليمن البار الزعيم الرمز المناضل 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ،وكل قيادات المؤتمر الشعبي العام في عموم 

الوطن .
ة الفاتحة على ارواح  وطلب االمين العام من الحاضرين قراء
شهداء الوطن الذين سقطوا جراء العدوان وجراء العمليات 
االرهابية وآخرهم الشهيد البرلماني المؤتمري الشيخ عبدالله 

اهيف الذي اغتالته يد االرهاب بمحافظة الحديدة.
وقال الزوكا :ال يسعني اليوم إال ان اقول للمرجفين هل سمعتم 
اصــوات ابناء همدان االبية هل سمعتم مشائخ وشخصيات 
مديرية همدان وهم يتحدثون ؟! هل رأيتم بأم اعينكم هؤالء 
المشائخ والشخصيات الذين اتوا تلبية لنداء الواجب ولنداء 
الوطن ؟!بالتأكيد فما دمتم البسين نظارات سوداء فإنكم لن 

تشاهدوا.
ودعا االمين العام مؤيدي العدوان الى لبس نظارات بيضاء 
حتى يشاهدوا هذا الحشد للشخصيات والمشائخ والقيادات 
األبية والمناضلة وقال : أدعوكم لخلع نظارات العمالة وخلع 
نظارات الرياض وأن تشاهدوا أبناء وطنكم بنظارات اليمن يمن 

الثاني والعشرين من مايو.
وأضاف: ان هذه الجموع الغفيرة من شعبنا اليمني العظيم 
وفي مقدمتها قيادات المؤتمر الشعبي العام ستتصدى لكم 
وستحاسبكم على كل أفعالكم وعلى كل أعمالكم وجرائمكم 

التي ارتكبتموها في حق هذا الوطن.
وعبر الزوكا عن اسفه من ان يتفاخر الخائن هادي وبكل بجاحة 
بعمالته واستدعائه للعدوان وقال: األخوة األعزاء الحاضرون 
أعرف أن الكثير قد أصبح يتألم عندما نذكر اسم عبدربه 
منصور هادي لكن اعذروني أن أذكره ألذكركم بما قاله في آخر 
مقابلة له ولألسف الشديد لألسف الشديد أن يتحدث عبدربه 
منصور هادي اليوم وبكل بجاحة ويفتخر أنه يضرب شعبه 
ويفتخر أنه استدعى العمالة واستدعى العدوان على أرضه 

ووطنه.
مضيفًا: نريد أن نقول لك يا أخ عبد ربه منصور هادي قد 
لفظك التاريخ وقد نساك شعبنا وستذهب إلى مزبلة التاريخ .

وجدد االمين العام موقف المؤتمر المبدئي في الحفاظ على 
وحدة اليمن وقال :سنحافظ على يمن الثاني والعشرين من 
مايو وسيظل المؤتمر الشعبي العام في الصدارة وفي المقدمة 

شاء من شاء وأبى من أبى ،قائًال: ان شعارنا سيظل بالروح بالدم 
نفديك يايمن بالروح بالدم نفديك ياصنعاء وياعدن.

وسخر الزوكا من الذين يظهرون متشدقين بالحديث عن 
االمــوال المنهوبة مؤكدًا ان مليارات علي عبدالله صالح هي 
الجيش واألمن والمدارس والمستشفيات والطرق والجسور 
والكهرباء وكل البنى التحتية والتي يشارك هؤالء المرجفون 
العدوان في تدميرها ،مضيفًا: انكم تدمرون ما بناه علي عبدالله 
صالح، هذا هو حقدكم على الشعب اليمني هذا هو حقدكم 
الدفين أيها العمالء والخونة الذين تطبلون للعدوان على 

شعبكم على أرضكم على وطنكم.
وأضاف الزوكا :مرة أخرى نؤكد أننا في المؤتمر الشعبي العام 
ومعنا كل هذه القيادات الغفيرة كل هذه الشخصيات والمشائخ 
في مديرية همدان اليوم وفي مديريات طوق صنعاء وفي 
كل ربوع الوطن في كل ربوع وطن الثاني والعشرين من مايو 
سنرص الصفوف وسنكون في المقدمة للدفاع عن صنعاء وعن 

عدن وعن كل شبر من أراضينا. 

واختتم االمين العام كلمته بالقول: "شكرًا لكم أيها األخوة 
الحاضرون وشكرًا لكل قيادات وأعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي في كل مكان وشكرًا لقواتنا المسلحة 
البطلة وأمننا البواسل ولجاننا الشعبية وكل المتطوعين في 
كل مكان، مؤكدين لهم أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا وأن 
وطننا الغالي سيتحرر من كل العمالء ومن كل الخونة ولن نقبل 

على أرضنا وصيًا.
وكان اللواء محمد يحيى الحاوري- رئيس الكتلة البرلمانية 
للمؤتمر بمحافظة صنعاء- القى كلمة رحب فيها باسم ابناء 
ومشائخ وقواعد المؤتمر في قبيلة همدان باألمين العام 
وأعضاء اللجنة العامة وقيادات المؤتمر والتحالف التي حضرت 

هذا اللقاء.
وقال الحاوري: ان هذا اللقاء النوعي الرمزي لقبيلة همدان 
هو تعبير عن الوفاء لتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام 
مجددين العهد والوفاء للوطن ولقيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وأضاف الحاوري :همدان العزة والشموخ والنضال تداعت اليوم 
لتعلن رفضها للعدوان الغاشم الذي يستهدف االرض واالنسان 
وتؤكد دفاعها عن الوطن ضد الغزاة والمعتدين ،كما دافعت 
عن الثورة والجمهورية والوحدة وعن الوطن في كل مراحل 

النضال الوطني .
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر بمحافظة صنعاء :اليوم 
ابطال همدان يرابطون الى جانب اخوانهم ابناء الجيش واألمن 
واللجان الشعبية وسيظلون صامدين صمود الجبال رغم ما 
تتعرض له همدان من قصف مستمر من قبل العدوان الغاشم 
ادى الى سقوط الشهداء من النساء واألطفال والشيوخ،وستظل 
قبيلة همدان تدافع عن الوطن وستظل بوابة النصر للوطن 

ولصنعاء التاريخ ،وشعارها بالروح بالدم نفديك يايمن .
واختتم الحاوري بالتأكيد على ان قبيلة همدان ستظل صامدة 
ضد العدوان مهما كانت التضحيات حتى ينتصر الوطن، قائًال: 
التحية واإلجالل للجيش واألمن واللجان الشعبية ولقيادتنا في 
المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام وكل اعضاء 
اللجنة العامة واألمانة العامة ،والتحية لقيادات وقواعد المؤتمر 
في همدان وفي كل ربوع الوطن والرحمة والغفران لشهدائنا 

االبطال .
من جانبه القى الشيخ يحيى علي عائض كلمة باسم مشائخ 
همدان اكد فيها ان ابناء همدان يقفون في صف الحق ضد 

المرتزقة والعمالء الذين يقفون في صف الباطل والعدوان.
وحيا عائض قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم ابن 
اليمن البار الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام على مواقفهم الوطنية قائًال: 
لقد اثبتم لشعبكم أنكم هامات ال تركع إال لله وترفض الخيانة 
والعمالة وقد استحققتم من كل ابناء شعبنا التقدير واالحترام 

وسيذكركم التاريخ بأحرف من نور في انصع صفحاته .
ودعــا الشيخ يحيى عائض الجميع إلــى توحيد الصف في 
جبهات الشرف والعزة والكرامة ومواجهة العدوان والعمالء 
في كل مكان، مؤكدًا ان قبيلة همدان قدمت حتى اآلن اكثر من 

خمسمائة شهيد دفاعًا عن الوطن.
وقال :اننا ابناء همدان نعاهد الله ان نظل اوفياء لشعبنا اليمني 
وللمؤتمر الشعبي العام وقيادتنا ممثلة بالزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 

العام،وان نبذل الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن الوطن .
من جانبه القى الشيخ هاشم الجائفي كلمة الوجهاء نقل من 
خاللها تحيات كل ابناء همدان الى الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام وجميع 
قيادات المؤتمر، مؤكدًا موقفهم الثابت في المساندة والوقوف 
مع الوطن تحت قيادة المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية 

واالعتدال الذي شهد اليمن في عهد حكمه أزهى أيامه.
وأكد الجائفي ان الوطن يمر بأخطر مرحلة تاريخية حيث 
يتعرض لعدوان غاشم يستهدف اليمن- االرض واإلنسان- 
ألنها منبع العروبة، وهو ما يستدعي رص الصفوف والوقوف 

صفًا واحدًا ضد العدوان.

أبناء همدان:

 سندافع عن الوطن مثلما دافعنا عن الثورة والجمهورية والوحدة
نقف في صف الحق ضد الباطل والعدوان


