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خالل تفقدهما تدريب المقاتلين

الزعيم ورئيس المجلس السياسي يحثان الشباب على تقديم التضحيات من أجل الوطن
إطلع الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي العام رئيس الجمهورية األس��بق -واألخ صالح الصماد -رئيس
المجل��س السياس��ي األعلى -على س��ير تدري��ب المقاتلين الذي��ن يخوضون تدريبات عس��كرية قتالي��ة عالية تمهيدًا
اللتحاقهم بالجبهات ورفد وحدات الجيش واللجان الشعبية بأعداد جديدة وكوادر مؤهلة لمواجهة قوى الغزو واالحتالل
ومرتزقتهم في مختلف الجبهات والذين س��يمثلون إضافة نوعية لقوات الجيش واللجان الش��عبية والمتطوعين من أبناء
القبائل الذين يلحقون بالعدوان ومرتزقته هزائم ساحقة ويكبدونهم خسائر فادحة في مختلف الجبهات.

وسيتولى معسكر الشهيد العميد حسن الملصي "أبو حرب" تأهيل
المقاتلين وإلحاقهم بالجبهات بالتنسيق مع وزارة الدفاع وهيئة األركان
العامة والقيادة الميدانية في الجبهات القتالية المختلفة.
هذا وقد أبدى المقاتلون استعدادهم للمشاركة في معركة الدفاع عن
الوطن وتقديم الغالي والنفيس من أجل كرامة وعزة الوطن وتطهيره
من دنس المحتلين والغزاة.
وقد ألقى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة توجيهية قال فيها :أسعد
الله صباحكم بالخير ،أحيي هذا التجمع الشبابي من المقاتلين والمجاهدين
في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن وهذا التجمع هو ضد العدوان
السافر والهمجي الذي يقوده نظام آل سعود ومن تحالف معهم.
وأشار الزعيم إلى أهمية اللقاء بهذا الحشد بمعية االستاذ صالح الصماد
رئيس المجلس السياسي األعلى الذي يقود العملية السياسية وينتظر
من المقاتلين التوجه إلى الجبهات ودعمهم بكل ما يلزمهم وتطوير
قدراتهم ،وأنه على ثقة بجاهزيتهم لتقديم التضحيات من أجل الوطن
وأن الثقة بالشباب كبيرة.
موجهًا العميد طارق محمد بالبقاء مع المقاتلين لعقد دورة خالل
عشرة أيام لالخفاء والتمويه والتجهيز الكامل..
وأشاد بتوجيهات رئيس المجلس السياسي االعلى لوزارة الدفاع وهيئة
األركان العامة بتوفير كل المستلزمات المطلوبة للمقاتلين المتوجهين
إلى الجبهات  ..محييًا المحتشدين ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح.
وكان رئيس المجلس السياسي األعلى األخ صالح الصماد قد عبر عن
أمله في أن يكون هذا الحشد بداية لتصعيد جديد في مواجهة العدوان
وتصعيده  ..وقال " :إننا أمام عدو ال ينفع معه إال أن يصل إلى مرحلة

العجز فهو عدو ال يقبل بالتنازالت والمبادرات تلو المبادرات كون هدفه
الرئيسي هو سحق اليمنيين من على الوجود وهو التحدي الذي يوجب
مواجهته ٍّ
بتحد ،وأن يكون الجميع يدًا واحدة وأن ال نسمع للمغرضين
والمرجفين والذين يحاولون أن يزعزعوا الوحدة الداخلية".
وأضاف األخ صالح الصماد" :إن الشعب اليمني قد أسلم أمنه وكرامته
وعزته إلى رجاله المقاتلين أولي البأس الشديد أمثالكم ،وأن الجميع
ينتظر ماذا سنقدم من حلول للجبهات ،وأنتم تعرفون أن العدوان اآلن
على أشده في التصعيد في صرواح ونهم وتعز والمخا وفي ميدي ،وكل
الجبهات وهو التصعيد الذي يجب أن يقابل بتصعيد من قبل اليمنيين ".
وأشار إلى ما يحوزه رجال اليمن من القدرات القتالية والتدريب على
أغلب أن��واع األسلحة وأن ما يحتاجه رج��ال القبائل األش��داء هو عملية
تحديث مقابل التطورات األخيرة في التسليح والتكتيك القتالي لدى
قوات العدوان التي فشلت في تحقيق شيء أمام صمود وثبات أولي البأس
الشديد.
وأكد رئيس المجلس السياسي األعلى أن هذه الوجوه وأمثالها هي من
ينتظرها الشعب اليمني ليكون الفرج على أيديهم وأن اآلالف من الرجال
قد بذلوا أرواحهم في الجبهات وجهدهم وأموالهم في سبيل الدفاع عن
الوطن وعزته وكرامته .
كما أكد أن انصار الله والمؤتمر الشعبي العام قد التحموا في المجلس
السياسي األعلى ،وقياداتهم حريصة على أن يكونوا في خندق واحد
وقد اختلطت دماؤهم في المتارس متجاوزين كل تباينات الرأي لحجم
العدوان ومخططه .
ولفت إلى حساسية المرحلة وخطورتها  ..وقال" :يجب أن نجعل العدو

يتألم منا كي ال نعاني من عدوانه ،كما يعاني منه إخواننا في المحافظات
التي تعاني من االحتالل بعدن وحضرموت وغيرهما والتي مكن العدوان
فيهما القاعدة وداعش ،وهو ما يستوجب الحضور الفاعل في الجبهات
لتغيير المعادلة وجعلهم هم من يتألم تحت نيران وفوهات بنادقنا ".
وأوضح رئيس المجلس السياسي األعلى أن العدوان دخل عامه الثالث
في ظل صمود المجتمع اليمني واستمرار مثل هذا الحضور المشرف في
التحرك إلى الجبهات  ..موجهًا وزارة الدفاع ورئاسة األركان بالتنسيق مع
القادة الميدانيين لالهتمام بعقد الدورات التحديثية المصغرة للتعرف
على تكتيكات العدو وتسليحه .
وأكد أن اليمنيين مؤهلون للقتال وأن هذه المجاميع ستلقى الدعم
كغيرها في الجبهات  ..الفتًا إلى طبيعة الوضع القتالي في الجبهات ودور
وزارة الدفاع والمبادرات والتضحيات الفردية والجماعية التي خرجت
بسالحها الشخصي في الدفاع عن الوطن وعن العزة والكرامة.
وعبر رئيس المجلس السياسي األعلى عن شكره وتقديره لرئيس
المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح على هذه المبادرة
وللمشاركين في الوقفة القبلية من أبناء سنحان على مبادراتهم الدائمة
وما يمثله المحتشدون اليوم من رافد للجبهات وفق تحرك مسئول
يواجه تحرك العدوان.
وأكد األخ صالح الصماد أن هذا التحرك والحشد اليوم سيقابل بتحرك
وسيحسب له العدوان ألف حساب وهو ما يوجب أن يكون
من قبل العدوان ً
تحركًا جديًا ومسئوال.
وجدد رئيس المجلس السياسي األعلى الشكر والثناء على من قام بإعداد
هذه المجاميع وتجهيزها وتأهيلها للتوجه إلى الجبهات.

خالل ترؤسه اجتماعًا لإلعالميين المؤتمريين

الزوكا :إعالميو المؤتمر ثروة للوطن

إعالميو المؤتمر وحلفائه يقدمون التضحيات ويؤدون دورهم الوطني والتنظيمي في مواجهة العدوان
سيظل المؤتمر يناضل دفاعًا
عن الثوابت الوطنية

نريد من االحتفاء بذكرى التأسيس إيصال
رسالة المؤتمر الوطنية ورؤاه وأفكاره

نحثكم على أداء رسالة المؤتمر
بمهنية وموضوعية

رأس االمي��ن الع��ام للمؤتمر الش��عبي
الع��ام االس��تاذ ع��ارف ع��وض ال��زوكا
اجتماع��ا للجن��ة االعالمي��ة الرئيس��ية
الخاص��ة بالتحضير واإلع��داد لالحتفال
بالذكرى الخامس��ة والثالثين لتأس��يس
المؤتمر الشعبي العام والفرق المساعدة
لها.

وفي بداية االجتماع حيا االمين العام كل اعالميي المؤتمر
الشعبي العام وحلفائه ناقال اليهم تحيات الزعيم علي
عبدالله صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر
الشعبي العام وشكره وتقديره الكبيرين لكل الجهود التي
يبذلها االعالميون في خدمة الوطن والمؤتمر الشعبي العام
،مؤكدا ان اعالميي المؤتمر وحلفائه يقدمون التضحيات
وصمدوا وسيظلون في مواجهة العدوان ويؤدون دورهم
الوطني والتنظيمي رغ��م المصاعب والمشاق وه��ذا ما
عرف عن اعالميي المؤتمر وحلفائه بمواقفهم الصامدة
والبطولية.
وأشار الزوكا الى ان هذا االجتماع يتزامن مع ذكرى الثورة
المصرية  23يوليو وه��ي ث��ورة العروبة ..وق��ال :نحيي
ثوار مصر وثوار  26سبتمبر و 14اكتوبر والتي توجت
بالوحدة اليمنية  22مايو 1990م وهذه هي الثورات
العظيمة التي سيظل المؤتمر الشعبي العام يناضل من
اجلها ومن اجل تحقيق اهدافها.
وخاطب االمين العام االعالميين بالقول :انتم ثروة
لهذا الوطن وللمؤتمر وتتمتعون بالخبرة ولديكم
االخ�لاص وال��وف��اء للوطن وللمؤتمر،وما نريده خالل

المؤتمر حزب عمالق يقوده زعيم عمالق
االحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر
الشعبي العام والمهرجان الجماهيري الحاشد بميدان
السبعين في  24اغسطس ايصال رسالة المؤتمر
الوطنية الكبيرة التي تميز بها منذ تأسيسه في دفاعه
عن الثوابت الوطنية وما يحمله من رؤى وأفكار تخدم

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مصلحة الوطن  ،بقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله
صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي
العام ال��ذي يقف بصالبة وق��وة وشجاعة في مواجهة
ال��ع��دوان ويحرص على لم شمل الشعب اليمني ،وما
دعوته االخيرة للمصالحة الوطنية إال خير دليل على ما

مديرو التحرير
عبدالولي املذابي -توفيق عثمان الشرعبي
أحمـد الرمعــي

يتمتع به الزعيم صالح من وطنية وحب للشعب اليمني
ولوطنه.
وأض��اف الزوكا :رسالتنا في هذا المهرجان ستكون
واضحة وه��ي مواجهة ال��ع��دوان واإلره���اب واالحتالل
والحفاظ على الثوابت الوطنية والتأكيد على ان المؤتمر

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

ابن هذا الوطن والحضن الدافىء لكل ابنائه وسيظل هذا
التنظيم بنفس ما اسس عليه من قيم فقد ولد من رحم
المجتمع اليمني وسيظل حريصا على كل ابنائه.
وحث االمين العام اعالميي المؤتمر وحلفاءه على اداء
رسالة المؤتمر بمهنية وموضوعية بعيدا عن المناكفات
والمهاترات ..وقال :المؤتمر حزب عمالق يقوده زعيم
عمالق والبد ان نكون بحجم المؤتمر وقائده وانتم تمثلون
المؤتمر وصالح وال بد ان تكونوا بمستوى صالح والمؤتمر
اللذين سيظل الوطن ديدنهما والحوار منهجهما.
وك��ان االستاذ ط��ارق الشامي رئيس الدائرة االعالمية
رئيس اللجنة رح��ب ف��ي كلمته باألمين ال�ع��ام االستاذ
عارف الزوكا ،مشيدا بحرصه على ترؤس االجتماع االول
للجنة االعالمية والفرق المساندة لها والخاصة باإلعداد
والتحضير والتغطية لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين
للمؤتمر الشعبي العام في  24اغسطس المقبل ،مشيرا الى
ان اللجنة بدأت تحضيراتها منذ وقت مبكر.
واستعرض الشامي الخطة االعالمية الخاصة باالحتفال
بالمناسبة والتي تستند على ابراز رسالة المؤتمر وقيادته
في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان والحصار واإلرهاب
،والدفاع عن الثوابت الوطنية ممثلة بالثورة والجمهورية
والوحدة والديمقراطية وسيادة واستقالل اليمن.
هذا وقد استمع االجتماع الى مالحظات وأفكار من قبل
عدد من القيادات االعالمية حول خطة التغطية ،مؤكدين
في الوقت نفسه انهم سيؤدون دورهم في ايصال رسالة
المؤتمر الوطنية خالل هذه المناسبة بالشكل الذي يعكس
مواقف المؤتمر في مواجهة العدوان واإلرهاب والدفاع عن
الثوابت الوطنية.
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