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رأس اجتماعًا للجنة العليا لالحتفال

الزعيم :المؤتمر سيطلق  3رسائل من مهرجان السبعين
القافلة تسير وال تعيروا الحاقدين والمرضى أي اهتمام

الرسالة األولى تتمثل في دعم الجبهات لمواجهة العدوان

الرسالة الثانية إحياء مناسبة تأسيس المؤتمر وتطور العملية السياسية

الزوكا :مهرجان  24أغسطس طوعي ّ
ونثمن الجهود المبذولة إلنجاحه

الرسالة الثالثة للعالم الخارجي تتمثل برؤية المؤتمر وحلفائه حول خارطة الطريق إلحالل السالم

العواضي :االحتفال بالذكرى حق سياسي وديمقراطي للمؤتمر كفله الدستور

رأس الزعي��م عل��ي عبدالل��ه صال��ح -رئي��س الجمهوري��ة
األس��بق رئيس المؤتمر الش��عبي الع��ام -الخميس ،اجتماعا
ض��م اللجنة العلي��ا لإلع��داد والتحضير لالحتف��ال بالذكرى
الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ،ورؤساء
فروع المؤتمر الش��عبي في األمانة والمحافظات والجامعات،
ورؤس��اء الهيئ��ات التنفيذي��ة للمؤتم��ر بالمحافظ��ات
،ورؤس��اء لجان الحش��د التربوية والنس��ائية وبحضور األمين
الع��ام للمؤتمر الش��عبي العام ع��ارف عوض ال��زوكا واألمناء
المس��اعدين للمؤتمر االستاذ ياسر العواضي والشيخ يحيى
علي الراعي واألس��تاذة فائقة الس��يد ورئي��س هيئة الرقابة
التنظيمية بالمؤتمر االستاذ نجيب العجي وعدد من اعضاء
اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر.

وفي اللقاء الذي كرس لمناقشة الترتيبات والتحضيرات النهائية للمهرجان
المالييني الذي سيقام في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء يوم الخميس
 24اغسطس احتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر الشعبي
العام وتعزيزًا لصمود شعبنا اليمني في مواجهة العدوان ،القى الزعيم علي
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -كلمة
قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
ّ
أرحب باألخوة قيادات المؤتمر في المحافظات والمديريات والمؤسسات
على تفانيهم وإخالصهم وعزمهم على الدفع بهذه الفعالية الكبيرة لذكرى
تأسيس المؤتمر في الرابع والعشرين من أغسطس ،بمناسبة خمسة وثالثين
عامًا المؤتمر سيطلق رساالت الرسالة األولى للداخل وهي دعم الجبهة في
مواجهة العدوان هذا في المقام األول ..المقام الثاني هي رسالة إحياء ذكرى
تأسيس المؤتمر الشعبي العام في عام 82م وتطوير العملية السياسية
وتناميها وماذا حقق المؤتمر وسنشرح فيما بعد هاتين الرسالتين المهمتين..
رسالة أخرى للعالم الخارجي ورؤيتنا حول خارطة الطريق إلحالل السالم،
رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره من انصار الله وبقية القوى
السياسية التي تواجه العدوان الن هناك قوى سياسية مع العدوان ولكن نحن
مع القوى السياسية التي تواجه العدوان  ،فهذه هي الرسائل التي سنوجهها
يوم الخميس الـ 24من اغسطس ..هناك اشاعات داخل البلد أن هناك خالفًا
بين المكونين الرئيسيين المؤتمر وأنصار الله ،هذا غير صحيح أنا قيادي في

المؤتمر ال يوجد عندي أي خالف مع المكونات السياسية على االطالق إال من
هم في صف العدوان  ،فال يوجد أي خالف رؤى مفسبكيين مخزنين ما بش
معهم شغلة يبحثون عن مصالح يبحثون عن جاه هذا طبيعي الفراغ ،الفراغ
موجود األزمة موجودة الوضع االقتصادي سيئ فمابش معهم إال شغالنة
الفسبكة فاتركوها جانبًا وارموها وراء ظهوركم وامشوا قدام ما حد يرجع وراء
هذا من سمات المؤتمر الشعبي العام ومميزاته منذ تأسيسه ما يمكن يلتفت
إلى الشمال أو الى اليمين لكن يمشي قدام وعلى الله أمشي قدام متوازن قدام
متوازن نتفق على هذا االساس ..وأنا شاكر األخوة واألخوات هذا الحشد الجميل
وأهم شيء الترتيب والنظام والهدوء وال تنشدوا إلى الخلف لهؤالء الفاسدين
تنشدوا ،ال تعيروهم اهتمامًا ،القافلة
والمفسبكين والحاقدين والمرضى ،ال ً
تسير تسير ..بارك الله فيكم ،شكرا جزيال..
من جانبه اشار االمين العام للمؤتمر رئيس اللجنة العليا الرئيسية لإلعداد
والتحضير لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر االستاذ

عارف عوض الزوكا
إلى أن هذا االجتماع يأتي للتعبير عن شكر وتقدير قيادة المؤتمر للموجودين
في القاعة ولكل قيادات المؤتمر وكافة تكويناته التنظيمية في اللجنة العامة
واألمانة العامة والهيئات النيابية والشوروية والوزارية وقيادات المؤتمر
على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات والمديريات والدوائر
والمراكز التنظيمية والهيئات التنفيذية وقيادات السلطة المحلية وكافة
اللجان الخاصة بالحشد على الجهود التي بذلوها من اجل ًاالعداد لمهرجان
الرابع والعشرين من اغسطس ّ
،منوهًا الى ان هناك عمال متميزًا يستحق
الشكر والتقدير.
وأوضح االمين العام ان مهرجان الرابع والعشرين من اغسطس هو مهرجان
طوعي ويعتمد على قيادات وقواعد وكوادر وأنصار المؤتمر .
واختتم الزوكا بتجديد شكره لكل قيادات المؤتمر من تربويين وأكاديميين
ونساء ومشائخ وشخصيات اجتماعية وصحفيين وإعالميين وكتاب وشعراء

خالل استقباله القائم بأعمال سفارة روسيا في اليمن

ّ
الزعيم يطالب موسكو بتبني قرار ملزم في مجلس األمن إليقاف العدوان وتغيير ولد الشيخ
ّ
ولد الشيخ يتبنى المشروع السعودي وال يحمل
مشروعًا إليقاف العدوان والحرب

ما يتعرض له الشعب اليمني من ًعدوان غاشم
يستدعي تحركًا دوليًا عاجال إلنقاذه

اس��تقبل الزعيم علي عبدالله صالح
رئي��س الجمهوري��ة األس��بق رئي��س
المؤتم��ر الش��عبي الع��ام -الخميس-
القائ��م بأعم��ال س��فارة روس��يا
اإلتحادية لدى اليمن السيد  -آندريه
تش��رنوفل ،وبح��ث مع��ه ع��ددًا م��ن
القضاي��ا والتطورات بينه��ا العدوان
السعودي الغاشم على اليمن والحصار
الجائر المفروض على الش��عب اليمني
منذ عامين ونصف العام.

ّ
وحمل الزعيم صالح القائم بأعمال سفارة
روسيا االتحادية رسالة للقيادة الروسية
طالب فيها موسكو بتبني ق��رار ملزم في
مجلس األم��ن الدولي إليقاف العدوان والحرب جوًا وب��رًا وبحرًا،

وكذلك بتغيير المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ احمد وإرسال
مبعوث أممي آخر مقبول مثل األخضر االبراهيمي.

وأش���ار إل��ى أن ول��د الشيخ اليحمل مشروعًا
إليقاف العدوان والحرب وإنما يتبنى المشروع
السعودي رغ��م ان��ه على المستوى الشخصي
انسان طيب لكن اليملك قرارًا.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح ان مايتعرض
له الشعب اليمني ًمن عدوان غاشم يستدعي
تحركًا دوليًا عاجال إلنقاذه وإيقاف العدوان
الذي حصد أرواح عشرات اآلالف بصورة مباشرة
وغير مباشرة
وثمن الزعيم صالح دور روس��ي��ا ف��ي حفظ
السلم واألمن الدوليين ودعمها للشعب اليمني.
كما حمل القائم بأعمال سفارة روسيا نقل
تحياته للقيادة الروسية الصديقة بقيادة فخامة
الرئيس فالديمير بوتين

المؤتمر يدين بشدة محاولة اغتيال القيادي بسام الشاطر الزعيم يزورالشيخ صالح بن سودة إلى المستشفى
نجا القيادي المؤتمري وعضو مجلس ال��ن��واب عضو الكتلة
البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام االستاذ /بسام علي حسن الشاطر
من محاولة اغتيال األربعاء الماضي اثناء عودته من لقاء موسع
ترأسه مع عدد من المشائخ والقيادات المؤتمرية
في مناخة للتحضير لمهرجان السبعين في العاصمة
صنعاء والذي سيعقد بمناسبة الذكرى الـ 35لتأسيس
المؤتمر.
وقالت مصادر لـ"اليثاق نت" بأن القيادي الشاطر
ل��م يصب ب���أذى وان س��ي��ارت��ه تعرضت ل��واب��ل من
الرصاص من قبل عناصر مسلحة تقوم اجهزة األمن
بمالحقتهم لمعرفة دواف��ع محاولة االغتيال ومن
يقف خلفه فيما تعرض اثنين من رافقيه الصابات.
هذا ودان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام
واستنكر بشدة محاولة االغتيال اآلثمة التي تعرض
لها القيادي المؤتمري وعضو الكتلة البرلمانية عضو اللجنة الدائمة
للمؤتمر النائب بسام علي حسن الشاطر -االربعاء الماضي -من
خالل كمين مسلح نصب له في في منطقة مغربة مناخة على
طريق صنعاء  -الحديدة وأدت الى اصابة اثنين من مرافقيه.
واعتبر المصدر ان محاولة االغتيال اآلثمة والجبانة للنائب بسام
الشاطر تهدف الى اثارة الفتنة والسعي لترهيب قيادات المؤتمر

عن ممارسة دورها الوطني والتنظيمي خاصة وان المحاولة جاءت
عقب عودة القيادي المؤتمري بسام الشاطر من المشاركة في لقاء
تنظيمي مؤتمري واسع في مناخة في اطار االستعدادات لالحتفاء
بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر
الشعبي العام.
وطالب المصدر السلطة المحلية واألجهزة
االمنية بمحافظة صنعاء بسرعة القاء القبض
على الجناة الذين يقفون خلف محاولة اغتيال
البرلماني بسام الشاطر وتقديمهم الى العدالة
لينالوا جزاءهم الرادع.
وأكد المصدر ان هذه المحاولة االجرامية
لن تثني مؤتمريي مناخة ومؤتمريي محافظة
صنعاء بشكل ع��ام ع��ن م��واص��ل��ة ادواره���م
الوطنية والتنظيمية والمضي باستكمال
الترتيبات الخاصة بالمشاركة الفاعلة في المهرجان الجماهيري
المالييني ال��ذي سيقام ي��وم  24اغسطس بميدان السبعين
بالعاصمة صنعاء احتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس
المؤتمر الشعبي العام.
وهنأ المصدر النائب بسام الشاطر بنجاته من محاولة االغتيال
،متمنيا لمرافقيه الذين اصيبوا الشفاء العاجل.

زار ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح
رئيس الجمهورية األسبق رئيسالمؤتمر الشعبي العام -الشيخ صالح
بن سودة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر
الشعبي العام ال��ذي يرقد في احدى
المستشفيات بالعاصمة صنعاء.
ح��ي��ث أط��م��أن إل���ى صحته متمنيًا
له الشفاء العاجل وال��ع��ودة إل��ى أهله
ومحبيه واستئناف العمل التنظيمي
ب��ن��ش��اط ،مشيدًا ب����أدواره ومواقفه
الوطنية ووقوفه بشجاعة معهودة
في وجه العدوان وأدواته والعمل في
الصف الوطني مع الشرفاء والوطنيين
إلفشال مخططات العدوان التي تسعى للنيل من الوطن ومكتسباته.
من جانبه عبر الشيخ بن سودة عن اعتزازه وتقديره بزيارة الزعيم له والتي ليست
غريبة على شخص الزعيم علي عبدالله صالح الذي عرف بمواقفه اإلنسانية النبيلة
ومشاطرة أبناء الوطن االفراح واألتراح في مختلف الظروف.
مؤكدًا االستمرار في الدفاع عن الوطن والسير وفق الثوابت الوطنية مع كل
الوطنيين الشرفاء حتى إفشال مؤامرات المتربصين بالوطن ومكتسباته وأهمها
الوحدة الوطنية.

وأدباء وفنانين وعمال ومن مختلف الشرائح على جهودهم في سبيل االعداد
والتحضير لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر ،مشيرًا الى
ان هذا هو ما يميز المؤتمر الشعبي العام الذي يضم كل ابناء الوطن بمختلف
شرائحهم.
من جانبه اكد االمين العام المساعد االستاذ ياسر العواضي ان مهرجان
االحتفاء بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر هو حق سياسي
وديمقراطي للمؤتمر الشعبي ال��ع��ام يكفله ل��ه الدستور ،وان���ه سيكون
رسالة للخارج ضد العدوان وضد الحصار ،معبرًا عن امله في ان يتم االلتزام
بالتعليمات واإلرش��ادات التي وضعتها اللجنة العليا للتحضير لالحتفال بما
يضمن نجاح المهرجان.
وقد استمع الحاضرون الى االرش��ادات والتعليمات الخاصة التي وضعتها
اللجنة العليا الرئيسية الخاصة بالتحضير لالحتفال بالذكرى الخامسة والثالثين
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

مكتب الزعيم ينفي أي عالقة للمؤتمر بعملية
جمع توقيعات للسفير أحمد علي
نفى مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي
العام الزعيم  /علي عبدالله صالح أي عالقة للمؤتمر
بعملية جمع التوقيعات التي تجري حاليًا لترشيح السفير
 /أحمد علي عبدالله صالح سواء كان ذلك بشكل فردي
وبحسن نية ،أو بدفع من أي قوى سياسية هدفها االساءة
للزعيم  /علي عبدالله صالح ولنجله السفير  /أحمد علي
وللمؤتمر الشعبي العام.
وقال المصدر :إن الهدف الرئيسي والهم الوحيد لكل
اليمنيين االح��رار -وفي المقدمة المؤتمر الشعبي العام
وحلفاؤه وانصار الله وحلفاؤهم -وكل القوى الوطنية
الشريفة يتمثل في مواجهة العدوان الذي تتعرض له
بالدنا من قبل مايسمى بالتحالف بقيادة السعودية.
وأهاب المصدر بالذين يشاركون في هذه الحملة بحسن
نيه وتعبيرًا عن محبتهم للمؤتمر ولشخص السفير  /احمد
علي عبدالله صالح عدم االنجرار في أي عمل أو ممارسات
هدفها اإلساءة للمؤتمر الشعبي العام أو لشخص السفير
الذي يخضع حاليًا لإلقامة الجبرية هو وأفراد اسرته في أبو
ظبي ومنعه من العودة الى بلده.
وأعرب المصدر عن التقدير العالي لصدق المشاعر التي

عبر عنها المطالبون باإلفراج عن السفير وأسرته والسماح
لهم بالعودة الى الوطن ،خاصة وأن السفير لم يكن له
أي دور فيما يجري في الوطن ،وأن احتجازه تم أثناء ما
كان معينا سفيرًا للجمهورية اليمنية لدى دولة االمارات
العربية المتحدة في مخالفة صارخة التفاقية فيينا بشأن
ضمان حصانة كل الدبلوماسيين في كافة دول العالم.
وأضاف المصدر :أنه إذا كانوا يتذرعون بالقرار االممي
ال��ذي ف��رض عقوبات منع السفر لعدد من المواطنين
اليمنيين ومن ضمنهم السفير  /أحمد علي عبدالله صالح،
فإن مضمون القرار واضح وهو منع من شملتهم العقوبات
من مغادرة وطنهم والسفر إلى أي مكان آخر.
على دول��ة االم��ارات العربية
كما أن السفير هو ضيف ً
المتحدة بعد ان تم تعيين بدال عنه وأن واجب الضيافة
بحسب التقاليد واألع��راف العربية االصلية التجيز حجز
الضيف أو االساءة اليه أو منعه من العودة الى وطنه.
واختتم المصدر تصريحه بالقول  :فمثلما كان قرار
العدوان على بالدنا سياسيًا ،فإن ق��رار احتجاز السفير
 /أحمد علي عبدالله صالح وأسرته وعدم السماح لهم
بمغادرة االمارات هو اآلخر قرار سياسي.

ّ
المؤتمر يدين هجوم برشلونة اإلرهابي ويحذر من
خطر الصمت الدولي تجاه األنظمة والدول الداعمة

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام العمل
االرهابي الذي تم بعملية دهس شاحنة لحشد من الناس ما
ادى الى مقتل  14شخصًا واصابة مائة شخص آخرين بمدينة
برشلونة االسبانية.
وأكد المصدر -الخميس -ان المؤتمر الشعبي العام سبق
ان حذر من مخاطر الفكر االرهابي وتوسع نفوذه خاصة
مع التعاطي الالمسؤول من قبل المجتمع الدولي مع هذا
الفكر الذي يحظى بترويج ودعم وتمويل من قبل بعض
الجماعات واألنظمة وال��دول ،وهو ما يسهم الى حد كبير
في توسعه وانتشاره بحيث بات خطرا يتهدد أمن العالم
والبشرية كلها.
وأشار المصدر الى ان اليمن التي كانت من اوائل الدول التي
عانت من ويالت االرهاب تواجه اليوم خطرًا اشد من قبل
الفكر والتنظيمات االرهابية التي تحظى بدعم ومساندة
وتمويل مباشر من قبل دول تحالف العدوان الذي تقوده
السعودية ،وه��و الخطر ال��ذي يتوسع نفوذه ام��ام صمت
المجتمع الدولي الذي ال يحرك ساكنًا رغم ادراكه التبعات
الوخيمة التي ستترتب على توسع نفوذ هذه التنظيمات

في اليمن بدعم مباشر من قبل قوى العدوان.
ولفت المصدر الى ان جوهر العمل االرهابي الذي شهدته
مدينة برشلونة االسبانية وما شهدته بعض الدول في الفترة
االخيرة من اعمال ارهابية متزايدة هو ذاته الفكر والتنظيمات
التي تمارس القتل والتنكيل والسحل والذبح في اليمن كون
الهدف االخير لكل ه��ذه االع��م��ال مهما اختلفت اساليبها
ووسائل تنفيذها هو االعتداء على حق االنسان في الحياة.
وجدد المصدر دعوة المؤتمر الشعبي العام المجتمع
الدولي الى انتهاج استراتيجية جديدة لمكافحة االرهاب
تقوم على استئصال وتجفيف منابعه الفكرية والمادية وسن
تشريعات دولية تجرم وتحاسب من ًيدعم ويمول االرهاب
سواء أكانت جماعات او انظمة او دوال.
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي ممثلة
بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق
رئيس المؤتمر الشعبي العام -وخالص مواساتها الحارة
الى الشعب االسباني وألسر وذوي الضحايا الذين سقطوا
جراء العمل االرهابي ببرشلونة ،وتمنياته بالشفاء العاجل
للمصابين.

