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8االثنين: 

االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام:

»تجسيد للتالحم المصيري بين كل 
القوى المناهضة للعدوان«

الماليين من فرسان المؤتمر تحتشد لالنطــــــــــــالق إلى مهـرجـان 24 أغسطـس بالسبـعيـن 
تتواصل االستعدادات غير المسبوقة التي تشهدها القطاعات المختلفة للمؤتمر الشعبي العام باألمانة العامة والمحافظات استعدًا لالحتفاء بالذكرى  

الـ35 لتأسيس المؤتمر والذي يأتي واليمن تتعرض ألبشع عدوان بقيادة السعودية منذ ثالثة أعوام..
ر معالم الوطن بفضل   وتمثــل هذه المناســبة للمؤتمر "حزبا وقيادة واعضاء ومناصرين" فرصة لاللتقــاء جميعا واالحتفاء معًا بحدث وطني غيَّ
التوجهات السياســية التي بدأ الزعيم علي عبدالله -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- السير وفقها منذ تسلمه قيادة 

الوطن في الـ17 من يوليو 1978م.. 

رأس اجتماعًا تنظيميًا لوجهاء وقيادات المؤتمر بالمحويت

األمين العام: المحويت محافظة الوفاء لوطن الـ22 من مايو
 نقول للواهمين إن أسوار صنعاء وأسوار اليمن قاطبة بعيدة عنكم المؤتمريون سيظلون في مقدمة المدافعين عن الوطن في مختلف الجبهات

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا لقاًء 
تنظيميًا لوجهاء وقيادات المؤتمر من أبناء محافظة المحويت المقيمين في 
العاصمة صنعاء، بحضور عضو اللجنة العامة للمؤتمر احمد النويرة ،وعضو 
الهيئة الوزارية للمؤتمر شرف القليصي ،ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر 
بالمحويت الشيخ زيد ابو علي ،وأعضاء مجلس النواب الشيخ قاسم حبيش 
والشيخ محمد بكير والشيخ عبدالحميد الحسني ،ورئيس الهيئة التنفيذية 
للمؤتمر أمين عام المجلس المحلي بالمحويت الدكتور علي الزيكم ،وعضو 
اللجنة الدائمة وكيل العاصمة محمد الصرمي وحشد كبير من ابناء المحويت 

بالعاصمة صنعاء .
وفي اللقاء الذي ُبدئ بالسالم الجمهوري وظل الحاضرون ي��رددون خالله 
شعار )بالروح بالدم نفديك يا يمن( القى االمين العام للمؤتمر كلمة نقل في 
مستهلها تحيات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- الى قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار وحلفاء المؤتمر 

وكافة ابناء المحويت .
وأكد الزوكا أن المحويت محافظة الوفاء وهذا الحضور الفاعل والحاشد يدل 
داللة قاطعة على انها كانت وستظل وفية لوطن الثاني والعشرين من مايو 

وللمؤتمر الشعبي العام .
وأوض��ح االمين العام ان هذا اللقاء يأتي في اطار التحضير لمهرجان 24 
اغسطس الذي سيحتفي فيه المؤتمريون وكل الوطنيين بذكرى تأسيس 
المؤتمر الخامسة والثالثين وسيوجهون من خالله رسالة صمود في وجه 
العدوان والحصار الغاشم على شعبنا ،ورسائل رفد جبهات القتال بالمقاتلين 

للدفاع عن حياض الوطن .
وقال الزوكا : ان المؤتمر والمؤتمريين ال يبيعون وال يشترون في قضايا 
الوطن، فالمؤتمر هو تنظيم الوسطية واالعتدال ،وتنظيم التنمية ،وتنظيم 
الوحدة، وتنظيم الدستور والقانون، وتنظيم الشعب اليمني من اقصاه الى 

اقصاه .
وأضاف الزوكا : نقول للجميع هذا هو المؤتمر سيظل وفيًا مخلصًا للمبادئ 
والقيم التي اسسها ورسخها الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 

االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي سلم السلطة في 2012م طواعية 
وهو يملك الشرعية الدستورية ولذلك فهو لن يقبل ان يمس الشعب اليمني أي 

أذى يكون هو سببًا فيه ،وهذه هي العظمة وهؤالء هم العظماء .
وتابع االمين العام: نقول للمؤتمريين اواًل ولآلخرين ان المؤتمر سيظل في 
المقدمة للدفاع عن الوطن وأمنه ووحدته وسيادته واستقالله في جبهات 

الحدود وفي مختلف الجبهات، ورفض بقاء أي جندي محتل على اراضيه .
وقال الزوكا: المؤتمرسيظل تنظيمًا خاليًا من العقد ال يؤمن بالمناطقية ،وال 
بالمذهبية، وال بالعنصرية ،وال باالرتهان الى الخارج ،وهذه هي مبادئ الميثاق 
الوطني الذي تقول احدى حقائقه :ان الوالء الوطني مبدأ شريف ال ينسجم بأي 
حال من االحوال مع التبعية أيًا كان شكلها وهذا مبدأنا وسيظل ثابتًا رسوخ 

الجبال الرواسي .
وعبر االمين العام عن شكره وتقديره لقيادات وأعضاء المؤتمر وكوادره 
وأن��ص��اره وحلفائه والمشائخ والشخصيات االجتماعية من ابناء المحويت 
ل : اذا كان هذا اللقاء الحاشد لرموز من ابناء المحويت الموجودين في  ،وتساء
العاصمة صنعاء، فكيف سيكون السيل الجرار الذي سيأتي من المحويت يوم 
24 أغسطس .وأشار الزوكا الى ان العاصمة صنعاء التي تحتضن كل ابناء الوطن 
يجب ان يجري حبها في شرايين ابناء الوطن ألنها صنعاء التاريخ والحضارة 
وسيحافظ عليها ابناء اليمن قاطبة.. وقال: نقول للواهمين اسوار صنعاء بعيدة 

عنكم وأسوار اليمن قاطبة ستكون بعيدة عنكم.
واختتم االمين العام كلمته بالقول: أحييكم يا ابناء المحويت على مواقفكم 
الشجاعة فأنتم موجودون في كل جبهات القتال وفي مقدمتكم اعضاء المؤتمر 

الذين سيظلون في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن.
وكان الشيخ زيد ابو علي رئيس الكتلة البرلمانية رحب في كلمته باألمين 

العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا على حضوره هذا اللقاء ،محييًا في الوقت 
نفسه ابناء المحويت الساكنين في العاصمة الذين حضروا هذا اللقاء ،مؤكدًا انهم 

معروفون بهمة الرجال وقت الشدائد.
وقال الشيخ ابو علي :التاريخ سيشهد على مواقفكم يا ابناء المحويت مع 
الوطن منذ 26 سبتمبر وحتى اآلن، وخاصة منذ العام 2011م وثباتكم 
ومناصرتكم للشرعية الدستورية وللوطن خالل تلك االزمة سيسجله التاريخ .
وأعلن رئيس برلمانية المؤتمر بالمحويت االستنفار استعدادًا للمشاركة في 
مهرجان 24 اغسطس الذي يأتي احتفااًل بذكرى تأسيس المؤتمر، مشيرًا 
الى ان اليمن كانت تعيش قبل 35 عامًا حالة تخبط ولكن القيادة السياسية 
والرجال االوفياء صانوا اليمن من خالل صياغة الميثاق الوطني الذي عجزت أي 

دولة عربية عن صياغة وثيقة مثله .
نا لقائدنا الرجل الصابر والصامد الزعيم علي  نا ووالء وقال: نؤكد حبنا ووفاء

عبدالله صالح عفاش الحميري .
وأكد الشيخ ابو علي ان مشاركة ابناء المحويت في مهرجان 24 اغسطس 
سيكون رسالة للعدوان الذي اهلك الحرث والنسل وقتل شعبنا وحاصرنا ،حاثًا 
ابناء المحويت الساكنين في صنعاء على ان يكونوا عنوانًا للوفاء كما عهدهم 

الوطن والمؤتمر.
من جانبه القى عضو الهيئة الوزارية للمؤتمر الشيخ شرف القليصي كلمة قال 
فيها: ان الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- يطلق على المحويت محافظة الوفاء وستكون كذلك فهي 
محافظة الرجولة والثبات والصمود ولديها في كل شبر من الوطن شهيد من 

ابنائها ورجال اوفياء يدافعون عن كرامة وسيادة الوطن واستقالله .
وأضاف القليصي : هذا الحشد ألبناء المحويت المقيمين في العاصمة استعدادًا 

للمشاركة في مهرجان 24 اغسطس هو دليل الصمود والثبات ومبادلة الوفاء 
بالوفاء ،وستلحق بهم قوافل من الرجال والشباب والذين عشقوا الحرية والكرامة 
من كافة مناطق المحافظة بجبالها ووديانها وسهولها وسيكونون يوم 24 

أغسطس عالمة فارقة وبارزة في ميدان السبعين .
وأكد القليصي ان العاصمة صنعاء بكل شوارعها -وليس ميدان السبعين 
فقط- ستمتلئ بالحشود من اقصاها الى اقصاها يوم 24 اغسطس احتفااًل 
بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام وسيكون االحتشاد 
رسالة للعدوان.. ،مختتمًا بالقول: نقول للزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -ان ابناء المحويت لم يخذلوك 

ولن يخذلوك.
من جانبه اشار رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر امين عام المجلس المحلي 
بالمحويت الدكتور علي الزيكم الى ان هذا اللقاء يضم رموزًا ألبناء المحويت 
الساكنين في العاصمة ،ناقاًل من خالل االمين العام تحياتهم وتقديرهم للزعيم 

علي عبدالله صالح.
وأوضح الزيكم ان ابناء المحويت موجودون دائمًا في كل المهرجانات الوطنية 
، وفي كل جبهات القتال ،مؤكدًا ان ابناء المحافظة من كل مديرياتها يستعدون 

للمشاركة في مهرجان 24 اغسطس ذكرى تأسيس المؤتمر.
وقال: المؤتمر هذا التنظيم الذي نفتخر به ونعتز جميعًا باالنتماء اليه وما 
من مكان وال سهل وال جبل إال وهو ممثل في المؤتمر على مستوى خارطة 

الجمهورية اليمنية.
وأكد الزيكم ان مشاركة ابناء المحويت ستكون متميزة كما عهدهم الوطن 
والمؤتمر وقيادته، مشيرًا الى ان المؤتمر سيحقق نقلة جديدة بعد 24 
اغسطس وسيرسل من خالله كل ابناء اليمن رسالة لألعداء بأن هذا هو الشعب 
اليمني وهذا هو المؤتمر الشعبي العام الذي قاد البالد وحقق االمن واالستقرار 

والتنمية والوحدة .
وفي ختام اللقاء ألقى الشاعر محمد الغرسي قصيدة شعرية عكست وفاء ابناء 
المحويت للوطن وللمؤتمر ،وتأكيدهم على المشاركة الحاشدة في مهرجان 24 

اغسطس لالحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر الخامسة والثالثين .

المؤتمر سيظل تنظيمًا خاليًا من الُعقد ال يؤمن بالمناطقية 
وال بالمذهبية وال بالعنصرية وال باالرتهان للخارج
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متابعة

المهرجان بذكرى التأسيس عمل طوعي والملصقات والصور من تبرعات قيادات وأعضاء المؤتمر
رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا، 
اجتماعًا تنظيميًا موسعًا لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بأمانة 
العاصمة -األربعاء- وذلك الستعراض التحضيرات للمهرجان الجماهيري 
الكبير المزمع إقامته في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري في ميدان 
السبعين بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى ال� )35( لتأسيس المؤتمر 
الشعبي العام، بحضور الشيخ جليدان محمود جليدان عضو اللجنة العامة، 
واألستاذ جمال الخوالني عضو اللجنة العامة.. رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بأمانة العاصمة،واألستاذ أمين جمعان عضو اللجنة العامة.. أمين 
عام المجلس المحلي بالعاصمة، والشيخ الصفي الكاهلي عضو اللجنة 
العامة، واألستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة اإلعالمية،والدكتور عبدالله 

أبوحورية نائب رئيس اللجنة الفنية باألمانة العامة، 
وفي االجتماع نقل األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف 
عوض الزوكا، تحيات وتقدير الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام، إلى كافة قيادات وكوادر وأنصار 

المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء عاصمة اليمن التاريخية.
وأوض���ح األم��ي��ن ال��ع��ام للمؤتمر أن عقد ه��ذا االج��ت��م��اع ي��أت��ي ضمن 
التحضيرات لالحتفال بالذكرى ال� )35( لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
في ميدان السبعين ميدان الصمود والتحدي الذي عرف جماهير المؤتمر 
وأنصاره منذ أزمة العام 2011م، منوهًا إلى أن هذا االحتفال الجماهيري 
سيكون متميزا عن كل ما سبقه من فعاليات تنظيمية وذلك في ظل 
استمرار العدوان الغاشم والحصار الجائر الذي تتعرض له بالدنا وشعبنا. 
وأش��ار الزوكا إلى إن جماهير المؤتمر ستحتشد في ذكرى تأسيسه 
إليصال رسالة للعالم بأن هذا هو المؤتمر الشعبي العام والشعب اليمني 
الصامد في وجه العدوان والحصار الذي يستهدفه منذ قرابة ثالثة أعوام، 
والتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم السالم والحوار والتسامح 
والوسطية واالعتدال والمصالحة الوطنية الشاملة التي ال تستثني أحدًا، 

وأن المؤتمر صمام أم��ان اليمن 
منذ إنشائه وسيضل كذلك.

وشدد األمين العام للمؤتمر الشعبي العام على أن الشرعية هي شرعية 
الشعب اليمني والذي سيوصل رسالته لكل العالم بأننا هنا صامدون صمود 
الجبال الرواسي، وأضاف: نحن ندافع عن وطن الثاني والعشرين من مايو 

ولن نقبل ببقاء مغتصب أو محتل ألرضنا.
مجددًا التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام مع ال��ح��وار والسالم 
والمصالحة الوطنية الشاملة التي ال تستثني أح��د لكنه لن يكون مع 

االستسالم مهما كانت التحديات والظروف.

ودعا الزوكا قيادات وكوادر المؤتمر إلى فتح صدورهم للجميع وأن 
يعكسوا في سلوكهم نهج المؤتمر وميثاقه الوطني الخالي من العقد 
واألحقاد والعنصرية والعصبية، مؤكدا على أن المؤتمر سيظل في قلوب 

كل أبناء الوطن وسيزداد قوة وشموخًا وصالبة.
واشار الزوكا الى ان العمل من اجل االحتفاء بذكرى التأسيس هو عمل 
طوعي ،وان الالفتات والملصقات والصور التي سترفع خالل المهرجان 
يتم تجهيزها وطباعتها بعملية تبرعات طوعية من قبل قيادات واعضاء 

المؤتمر.
ووجه الزوكا الشكر لقيادات وكوادر فرع المؤتمر بأمانة العاصمة على 

الجهود التي يبذلونها فيما يتعلق 
بالتحضير للمهرجان الجماهيري واألداء التنظيمي بشكل عام، وحثهم 
على بذل المزيد من الجهود، مؤكدًا ثقته الكاملة أن قيادات وك��وادر 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء سيكونون عند مستوى 

الحدث والمسئولية.
وكان األستاذ جمال الخوالني عضو اللجنة العامة.. رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بأمانة العاصمة قد ألقى كلمة ترحيبية، أشاد فيها بالجهود 
التي تبذلها قيادات وك��وادر المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة 
وف��روع الدوائر والمراكز التنظيمية استعدادًا للمهرجان الجماهيري 

الحاشد في ميدان السبعين. 
وأشار الخوالني إلى أن يوم 24 أغسطس يمثل ذكرى وطنية عزيزة 
لليمنيين، وقال: كان العمل السياسي قبل تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
سس 

ُ
ُمحرمًا ومجرمًا ويمارس بشكل سري حتى جاء يوم 24 أغسطس وأ

المؤتمر الذي ضم كل القوى واألطياف السياسية والوطنية تحت مظلته، 
ومثل إنشاؤه بداية عملية للعمل السياسي والتعددية الحزبية.

وحث الخوالني قيادات وكوادر المؤتمر في العاصمة صنعاء على بذل 
المزيد من الجهود إلنجاح الفعالية بالشكل ال��ذي يليق بحجم ومكانة 
المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا أن مهرجان 24 أغسطس يحمل قيم 

المحبة والتسامح والسالم وكل معاني الخير. 
وقدم الشيخ جليدان محمود جليدان رئيس لجنة التجهيزات والنظام 
والخدمات، عرضا تفصيليًا حول التحضيرات التي اتخذت خالل األيام 
الماضية بمساندة من فرع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة بما من 
شأنه تسهيل وصول الجماهير إلى الميدان وتسيير الفعالية على أكمل 

وجه من حيث الحشد والتنظيم.
وقال جليدان: إن االحتفاء بالذكرى ال� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام 
يكتسب أهمية بالغة في ظل العدوان الغاشم وهي رسالة تحدٍّ من الشعب 

اليمني كدولة وأحزاب وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام.
ك��م��ا اس��ت��ع��رض األس��ت��اذ ط���ارق ال��ش��ام��ي رئ��ي��س اللجنة اإلع��الم��ي��ة 
االستعدادات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالتغطية االعالمية، وقال: 
إن أمانة العاصمة هي الركيزة األساسية للوطن ولوحة الشعب اليمني 
بتنوعاته السياسية والفكرية والحضن الدافئ لكل أبناء اليمن دون استثناء 

أو استهداف ألحد.
مشيرًا إلى أن الهتاف الرسمي للمهرجان هو )بالروح بالدم نفديك يا 

يمن(..

جليدان:
 االحتفاء بالذكرى 

الـ35 للتأسيس 
رسالة تحدٍّ من 
الشعب اليمني 

كدولة وأحزاب وفي 
مقدمتها المؤتمر

الخوالني:
 نحث قيادات 
وكوادر المؤتمر 
في أمانة العاصمة 
على بذل المزيد 
من الجهود 
إلنجاح الفعالية

رأس اجتماعًا موسعًا لقيادات وكوادر المؤتمر بالعاصمة

األمين العام: جماهير المؤتمر ستحتشد إليصال رسالة للعالم بأن الشعب اليمني صامد في وجه العدوان


