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رأس اللقاء الموســــــــــــــــــــــــــــــــع لقيادة مؤتمر ذمار

األمين العام يشيد بالدور النضالي لفــــــــــرسان المؤتمــر فــي محافظــة ذمــار

إعادة تحقيق الوحدة اليمنية أعظم منجز في تاريخ اليمنالبرلمان هو الشرعية الحقيقية وليس االرتزاق والبيع والشراء بسيادة الوطنتحالفنا مع أنصار الله لمواجهة العدوان بعد فرار هادي

هذا وقد عقد اللقاء الموسع للقيادات التنظيمية للمؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف بمحافظة وجامعة ذمار بحضور 
االستاذ ناصر النصيري عضو المجلس السياسي االعلى عضو القيادة 
العليا ألحزاب التحالف الوطني وعضو اللجنة العامة رئيس دائرة 
الحكم المحلي بالمؤتمر االستاذ علي محمد المقدشي وعضو اللجنة 
العامة عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر وزير الداخلية اللواء محمد 
عبدالله القوسي وأعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر اللواء علي بن 
علي القيسي وزيــر االدارة المحلية واألستاذ غــازي احمد علي 
محسن وزير الزراعة واألستاذ غالب مطلق وزير االشغال العامة 
واألستاذ ذياب بن معيلي وزير النفط واألستاذ حسن عبدالرزاق 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار واألستاذ حمود عباد رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر محافظ المحافظة واألستاذ محمد علي 
السنباني القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار، واألستاذ 
يحيى العراسي نائب رئيس الدائرة االعالمية بالمؤتمر وحسين 
الصوفي رئيس احزاب التحالف بذمار وعدد من اعضاء مجلس 
النواب والمجالس المحلية والمشائخ والشخصيات االجتماعية 

ومنظمات المجتمع المدني.
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الوطني وانعقد تحت شعار «معًا 
لتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الــعــدوان وتدشينًا للخطة 
التنظيمية للمؤتمر للعام ٢٠١٧م» القى االمين العام للمؤتمر 
االستاذ عارف عوض الزوكا كلمة حيا فيها ابناء ذمار وقال: اإلخوة 
واالخوات قيادة المؤتمر الشعبي العام من مشايخ وشخصيات 
وقضاة وعلماء ومثقفين ومختلف شرائح واعذروني ال استطيع 
ان اواصل الن المؤتمر الشعبي الشعبي العام يحتوي كل شرائح 

المجتمع.
ونقل االمين للحاضرين تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الــى قــيــادات وكـــوادر وأعــضــاء وأنــصــار المؤتمر 
والتحالف بمحافظة وجامعة ذمار وقــال: واسمحوا لي أن انقل 
إليكم تحية من دخل القلوب من دون استئذان تحيات من وقف 
وقوف االبطال تحيات الرجل الصامد والمثابر والمناضل الجسور 
الذي ابى إال ان يكون مع شعبه تحيات من رفض المال المدنس ومن 
رفض القصور ومن رفض البيع والشراء ومن رفض المال البخس 
وأبى إال ان يكون مع شعبه وفي اوساطهم ولو على كسرة رغيف 
الخبز أنه وبدون التعريف ال تنطبق هذه الصفات إال على شخص 
واحد إنه الزعيم علي عبدالله صالح الذي ال ينكر إال من كان جاحدًا 
أو منافق أال يعترف لهذا الرمز بالوفاء والعرفان والذي يستحق منا 
كل التقدير وان نرفع له القبعات إجالأل وتقديرًا لهذه المواقف 

الشجاعة والنادرة في تاريخ شعبنا اليمني المعاصر.
وتابع الــزوكــا: والشكر موصول من خاللكم قيادات وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام إلى كل ابناء ذمار االبية ذمار البطلة ذمار 
التاريخ والحضارة ذمار التي انجبت العظماء من مثقفين وأدباء 

على مختلف المراحل حتى اليوم ذمار التي يقف ابنائها على كل 
المراحل المختلفة مع الثورة والجمهورية والوحدة واليوم ضد 
العدوان الغاشم البربري الهمجي على شعبنا اليمني االبي ذمار 
التي نالها ما نالها من طائرات العدوان والتي قصفت كل شيء 
جميل في هذه المحافظة قصفت النساء واألطفال في عزاء سنبان 
قصفت المنشآت قصفت كل شي جميل في هذا المحافظة وكل 

بناها التحتية.
وأشــار االمين العام الى ان استهداف العدوان لمنزل رئيس 
مجلس النواب كان استهدافا للشرعية الدستورية وقــال: وال 
ننسى ما تعرض له منزل رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي 
الراعي في هذا المحافظة والذي كان يستهدف حياته وأسرته 
وفعًال استشهد ابنائه في هذا المنزل وقد كانوا يستهدفون رمز 
الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية ليبقوا تلك الشرعية 
الزائفة للفار عبدربه منصور هادي ولكن قدرة الله أرادت أن 
تحرق مؤامراتهم فهذه القلعة الشامخة مجلس النواب سيظل 
شامخا في وجه هذا العدوان لن تنالوا منه ولن تستطيعوا ان 
تثبطوا هممهم في مواجهتكم في كل مكان هــذه الشرعية 
الدستورية التي أنتخبها شعبنا اليمني األبي وبالتالي فما عليكم إال 
أن تعترفوا أين الشرعية الحقيقية الشرعية الحقيقية ليست في 
الفنادق وليست االرتزاق والبيع والشراء في أمن واستقرار وسيادة 

الجمهورية اليمنية.
وتابع الزوكا :أيها المؤتمريون والمؤتمريات في محافظة ذمار 
وفي كل محافظات الوطن يحق لكم أن تفتخروا وتفاخروا يحق 
لكم أن تعتزوا بانتمائكم لتنظيم أسمه المؤتمر الشعبي العام 
هذا التنظيم الرائد تنظيم الوسطية واالعتدال تنظيم المنجزات 
تنظيم المواقف الوطنية تنظيم الثوابت الوطنية هذا التنظيم 
الذي فعال يحق لكم تعتزوا به ألنه التنظيم الذي ولد من داخل 
المجتمع اليمني هذا التنظيم الذي لم يستورد أفكاره من الخارج 
ولم يكن تنظيما أيديولوجيا ولم يكن له إرتباط خارجي البدولة 
أجنبية وال بدولة عربية وال بدولة إسالمية أنه تنظيم المؤتمر 
الشعبي المرتبط بالجمهورية اليمنية الذي صاغ أبناء هذا الوطن 
أبناء تربة اليمن الغالي صاغوا ميثاقه الوطني دليله النظري هذا 
الميثاق الوطني الذي صاغه شعبنا اليمني لم يصغه لنا أحد ولن 
نقبل أن يصيغ لنا أحد ميثاقنا ولن يصيغ لنا أحد ثوابتنا ولن نقبل اي 

إيديولوجيات خارجة عن إيدلوجيات شعبنا اليمني األبي.
وأضاف: المؤتمر الشعبي العام الذي نفض عن كاهله الفاسدين 
والمفسدين وأصبح حزبا نظيفا وتنظيما نظيفا يقول ال للفاسدين 
ولن نسمح للفاسدين للعودة في صفوف تنظيمنا الرائد مرة أخرى 
ال وألف ال للفساد ال وألف ال للمفسدين الفاسدين المؤتمر الشعبي 
العام تطهر ونفض كل األوساخ ذهبت الى غير رجعة المؤتمر 

الشعبي العام أمل األمة المؤتمر الشعبي العام أمل الجماهير في 
كل ربوع الوطن فهنيئًا لهذه الجماهير وهنيئًا لهذا الشعب هذا 
التنظيم الذي قدم الغالي والنفيس خالل فترة حكمة للدفاع عن 

أرض وسيادة الوطن وأمنه إستقراره.
وقــال االمين العام : وال أستطيع في هذه العجالة من األمر 
أن أعدد مناقب ومنجزات المؤتمر الشعبي العام وزعيمه الرمز 
علي عبدالله صالح فهي شاهدة للعيان هذه المنجزات والصروح 
العلمية الشامخة التي نحن فيها اليوم ونفتخر ونحن في هذه 
الجامعة جامعة ذمار األبية بهذه الكيلومترات بالمنشآت العمالقة 
اليمكن ألحد أن ينكر تسوير اليمن وحدودها من كل اإلتجاهات, 
ال يستطيع أحد أن ينكر ما بناه المؤتمر الشعبي خالل فترة حكمة 
وما أسسه وما عمله من أجل الوطن وثوابته الوطنية والدفاع عنها 

والحفاظ عليها.
وأشار الى العراقيل التي وضعها االخوان المسلمون في مسيرة 
التنمية التي قادها المؤتمر وقــال: خالل فترة هذه اإلنجازات 
الكبيرة التي حققها المؤتمر الشعبي العام نحن نعرف وندرك 
جيدًا أنه واجهتنا صعوبات وعراقيل جما بل ومؤامرات كبيرة 
على مسيرة التنمية وعلى مسيرة الوحدة والديمقراطية في 
الجمهورية اليمنية وكان وراء هذه المؤامرات اإلخوان المسلمون 
عندما عرفوا أن ال وزن لهم وال قيمة في الشارع أقاموا لنا المؤامرات 
في المحافظات الجنوبية والشرقية, وأثاروا لنا أيضًا حروب صعدة 
هذه الحروب التي نعرف جميعًا من كان يقف وراءها شعبنا اليمني 
يعرف ونعرف جميعًا من كان يقف ورائها, وعندما كان الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حينها يوقف الحرب ويبحث 
عن وقفها يشعلوها من جديد ونحن نعرف هذا الكالم والكل 
يعرف من كان يشعلها وبالتأكيد ال أريد الخوض في هذه الحروب 
أسبابها ومسبباتها فقد أتى ما هو أطم وأكبر, قد جاء عدوان 

غاشم يقتلع األخضر واليابس في بالدنا.
وتابع: رفض المؤتمر الشعبي العام وزعيمه الرمز علي عبدالله 
صالح مئات الماليين من الدوالرات لخلق اصطفاف بين المؤتمر 
الشعبي العام واألخــوان المسلمين والفار هادي وقال المؤتمر 
الشعبي العام نعم للمصالحة الوطنية الشاملة التي التستثني أحد 
نحن سلمنا السلطة في ٢٠١٢م من أجل حقن دماء الناس فال 
يمكن لنا أن نعمل اصطفافًا جديدًا مع هذا ضد هذا فالوطن أبقى 
من كراسي السلطة, وعندما تحالف عبدربه منصور هادي مع 
أنصار الله ونزل الى عمران وقال عادت عمران الى حضن الوطن, 
طيب ليش اليوم وأنت تحالفت معاهم حينها لماذا اليوم تشتمهم 
وتسب وتقول فيهم مالم يقوله أحد, لماذا هذا أنت قلت عادت 
عمران لحضن الوطن عندما نزلت الى عمران, نحن في المؤتمر 
الشعبي العام تعاونا مع القيادة السياسية ممثلة بأنصار الله بعد 
هروب الفار هادي في مواجهة العدوان وسنظل نتعاون مع هذه 

القيادة السياسية في مواجهة العدوان.

رسم فرسان المؤتمر الشعبي العام في محافظة ذمار -السبت- لوحة وطنية عظيمة بذلك الحشد غير المسبوق في اللقاء الموسع الذي عقد برئاسة األستاذ  
عارف عوض الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام وبحضور أبرز قيادات المؤتمر.. وحرص فرسان مؤتمر ذمار كعادتهم على أن يجسدوا صوت جماهير 
الشعب ويعبروا بمواقفهم عن إرادة كل أبناء الوطن بطرح القضايا التي تتصدر أولويات نضال المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة الحرجة من خالل طرح مسئول 
رت عن وعي وطني كبير بتحديات معركة شــعبنا في مواجهة العدوان ومرتزقتــه، وكذلك في ضرورة التصدي  فــي الكلمــات التي وردت في أعمال اللقاء الموســع وعبَّ

للفساد والمفسدين وتعزيز وحدة الصف الوطني.

مؤتمريو دمت يؤكدون على أهمية تفعيل العمل التنظيمي
نظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية دمت، 
محافظة الضالع، لقاًء تنظيميًا موسعًا لتدشين 

برنامج العمل التنظيمي للعام الجاري ٢٠١٧م.
اللقاء شهد حضورًا قياديًا واسعًا، وبما يعكس 
الحجم الكبير للمؤتمر في المديرية، والتي حصد 
ــدورات الثالث (٩٣- فيها مقعد البرلمان في ال

٩٧-٢٠٠٣م).
ـــرع الــمــؤتــمــر  ــيــس ف ــقــى رئ ــاء، أل ــق ــل وخــــالل ال
بالمحافظة، الشيخ أحمد عبادي المعكر كلمة 
رفع في مستهلها أسمى آيات التهاني للزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- مؤكدًا أن مواقفه الوطنية 

مبعث فخر لكل مؤتمري.
وشـــدد المعكر عــلــى أهــمــيــة تفعيل العمل 
التنظيمي في المديرية التي تعتبر "مغلقة" لهذا 

الحزب الكبير، ورغم حجم المصاعب والمحن، لم 
يتغير موقف أبناء المديرية تجاه حزبهم الرائد.

كما شــدد على أهمية تعزيز وحـــدة الصف 
الداخلي لمواجهة العدوان السعودي الغاشم.

وخــاطــب المجلس السياسي وحــكــومــة اإلنــقــاذ 
مساواة المشاركين من المؤتمريين في الجهات 
والنقاط األمنية بزمالئهم.. كما خاطب المجتمع 
الدولي للضغط على تحالف العدوان لوقف جرائمه 

المتواصلة بحق أبناء شعبنا العظيم.
وألقيت عدد من الكلمات عبرت في مجملها 
عــن اعــتــزاز المؤتمريين بقيادتهم ممثلة 
بالزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- مؤكدين 
أن مواقفه في مواجهة العدوان تشكل حافزًا 

كبيرًا للصمود.

المؤتمر ُولد من داخل المجتمع 
اليمني ولم يستورد أفكاره من الخارج

روا المؤامرات في الجنوب وأشعلوا  «االخوان» فجَّ
الحروب في صعدة لعرقلة تطور اليمن

لن نسمح للفاسدين بالعودة إلى 
ر منهم تنظيمنا الرائد بعد أن تطهَّ

رئيس مؤتمر وضرة بحجة يدعو للنفيــــــــــــــــر العـــام ضد العـدوان على الحديدة
حجة - صادق شلي

استنكر الشيخ عبدالله العميسي رئيس فرع المؤتمر 
بمديرية وضرة محافظة حجة، همجية وبربرية العدوان 
وما يقومون به من جرائم بحق" أبناء شعبنا وبنيتنا التحتية"، 
مؤكدًا أنهم في المديرية سيدافعون عن اليمن " وسنقدم 
القوافل تلو القوافل مــن المجاهدين والــشــهــداء وندعم 
الجبهات بالمال والسالح والرجال حتى يتم ردع العدوان 
وهزيمته".. وفي مهرجان جماهيري حاشد ألعضاء وانصار 
المؤتمر الشعبي العام تدشينًا لفعاليات فــرع المؤتمر 
بالمديرية للعام الجاري ٢٠١٧م، حيا العميسي أبطال 
الجيش واللجان الشعبية على البطوالت والتضحيات والصمود 

في وجه العدوان ومرتزقته وعمالئه، داعيًا إلى رص الصفوف 
وإعالن النفير العام لدعم الجبهة الغربية. 

مؤكدًا تمسكهم بمبادئ الثورة والجمهورية والوحدة 
والديمقراطية، مشيدًا بمواقف القيادة السياسية للمؤتمر 
ممثلة بالقائد المؤسس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- في وجه 

العدوان، وعبر مختلف مراحل النضال الوطني.
حضر المهرجان الشيخ يحيى علي موسى القائم بأعمال 
رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة، واألستاذ ضيف الله 
العقاري مساعد مدير مكتب التربية بالمحافظة، وقيادة 
المجلس المحلي والتنفيذي وقــيــادة المؤتمر والهيئة 

التنفيذية ومشائخ وأعيان وعقال وشباب مديرية وضرة.

الزعيم يتلقى برقية شكر من أبناء الفقيد المضواحي
ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

َّ
تلق

األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية شكر على 
تعزيته برحيل فقيد الوطن اللواء عباس محمد المضواحي.. 
ر أبناء الفقيد عن امتنانهم وتقديرهم العاليين  وقد عبَّ
للفتة الكريمة والمشاعر اإلنسانية النبيلة التي أوالهم إياها 

الزعيم في مواساتهم بمصابهم.. 
نص البرقية:

فخامة األخ المناضل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام.. األكرم

تحية احترام وتقدير،،
"تلقينا ببالغ االمتنان والتقدير العاليين برقيتكم لنا 
والتي عبرتم فيها عن مواساتكم ومشاطرتكم الكريمة 
النابعة من مشاعركم اإلنسانية النبيلة في عزائنا في رحيل 
فقيدنا وفقيد الوطن اللواء/ عباس محمد المضواحي  
والــذي وافــاه اآلجل بعد مرض عضال ألم به بعد عمٍر 
حافل بالعطاء والنضال والبذل والتضحية في سبيل 

الوطن في مختلف المجاالت وحيث ارتبطت اسهاماته 
بمختلف التحّوالت والمنجزات والمكاسب التي شهدتها 

اليمن  وبالمواقف الوطنية العظيمة والمهمة..
 إننا يافخامة الزعيم وإزاء لفتة مواساتكم الكريمة 
نا لنشعر بمزيد من التقدير واالمتنان  ومشاطرتكم عزاء
لشخصكم وبكثير من الفخر واالعتزاز لما تركته برقيتكم 

من جميل األثر في نفوسنا جميعًا نحن آل المضواحي  .
فخامة األخ الرئيس علي عبدالله صالح.. إن مشاعركم 
اإلنسانية النبيلة والتي تجددت في مشاطرتنا ليست 
بغريبة عليكم فانتم رمز الوفاء وعنوان الشهامة ونبل 
المواقف والقيم العظيمة ، وأنتم من اقترن باسمه كل 
المنجزات والمكاسب الوطنية العظيمة والغالية ،وأنتم 
من ترجم كل غايات اليمنيين عامة ، وأنتم من عهدكم 
الجميع داعمًا ومساندًا ومشاركًا لكل أبناء شعبنا في 
أفراحهم وأحزانهم ومقاسمتهم همومهم وتطلعاتهم.
إن قيم الحب والتسامح ونبل الوفاء التي تتحلون بها 

يافخامة الزعيم تجاه كل أبناء شعبناء العظيم كانت وال 
تزال منهًال لنا ولكل الوطنيين الشرفاء نستلهم منه كل 

المبادئ العظيمة والنبيلة .
لذا اسمح لنا يافخامة الزعيم أن نعبر لكم  عن شكرنا 

وتقديرنا العاليين لشخصكم الكريم ..
سائلين الله العلي القدير أن يجزي الجميع عنا خير 
الجزاء، وأال يريهم مكروهًا في عزيز عليهم، وأن يحمي 
اليمن وشعبها من كل مكروه، وأن يتغمد فقيدنا بواسع 

الرحمة والمغفرة.. إنه على ما يشاء قدير. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانكم كافة آل المضواحي
أبناء الفقيد:

١- الدكتور عادل عباس المضواحي
٢- الدكتور كمال عباس المضواحي

٣-القاضي أكرم عباس المضواحي
٤-الدكتور أشرف عباس المضواحي

آل الكامل يعبرون عن 
شكرهم لمواقف الزعيم 

لله صالح  ى الزعيم علي عبدا
َّ
تلق

-رئــيــس الجمهورية االســبــق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية شكر 
جوابية رفعتها إليه أسرة آل الكامل في 
شرعب السالم محافظة تعز ردًا على 
برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة 
الشيخ محمد سرحان مهيوب الكامل.

وعبرت البرقية عن الشكر للزعيم 
صالح على مواقفه الوطنية واالنسانية 
تجاه كافة ابناء الشعب اليمني والتي لم 

تتغير بتغير االحداث والمواقف.

الزعيم ُيعزي بوفاة اللواء الركن عباس المضواحي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة 

المناضل اللواء الركن عباس محمد المضواحي.. جاء فيها:
األخ الدكتور/ عادل عباس محمد الضواحي.. وإخوانه

وكافة آل المضواحي.. حياكم الله
تلقينا ببالغ األسى والحزن نبأ وفاة والدكم المناضل اللواء الركن 
عباس محمد المضواحي أحد ضباط الثورة اليمنية الخالدة 
الذين تحّملوا على عاتقهم مسئولية إنقاذ الوطن من براثن 
ف الذي جثم 

ّ
الحكم اإلمامي الرجعي الملكي الكهنوتي المتخل

على صدور أبناء شعبنا مئات السنين، والذي انتقل إلى رحمة 
الله تعالى بعد عمر حافل بالعطاء والنضال قضى معظمه في 
خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، حيث كان في 
طليعة ضباط ثورة ٢٦سبتمبر الخالدة الذين كان لهم دور 
نضالي بارز في الدفاع عن الثورة وقيمها ومبادئها، ومن الذين 
عملوا على ترسيخ النظام الجمهوري والذود عنه، السيما في 

حصار السبعين يومًا حيث كان من الذين أبلوا بالًء حسنًا في 
معارك الدفاع عن صنعاء المحاصرة والتصّدي للقوى الرجعية 
والمرتزقة الذين زج بهم نظام آل سعود في حربه العدوانية 
على اليمن والتي مازالت مستمرة إلى اليوم، بهدف إذالل شعبنا 
وتركيعه، والقضاء على الثورة والجمهورية والوحدة وإعادة 
النظام الملكي اإلمامي الرجعي واالستعمار الجديد، حيث كان 
الفقيد في مقدمة الصفوف المدافعة عن النظام الجمهوري، 
ودحر قوى اإلمامة والمرتزقة من أبواب صنعاء الذين أجبرهم 
الثّوار المدافعون عن صنعاء الثورة على أن يحملوا وراءهم أذيال 

الهزيمة والعار.
وبهذا المصاب الجلل، نشاطركم أحزانكم وآالمكم، ونبعث 
إليكم بصادق العزاء والمواساة، سائلين الله -العلي القدير- أن 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح 

جنانه، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون..


