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في كلمة مهمة أمام الحشود الماليينية

الزعيم: أحّيي فرسان المؤتمر في ميدان الشجاعة والصمود
»26 من سبتمبر«  نثّمن عاليًا التضحيات المستمرة ألبطال الجيش واللجان دفاعًا عن وطن الـ

 عليكم المزيد من الصبر والصمود إلفشال المؤامرات استمرار العدوان هدفه تجزئة وشرذمة اليمن
مستعدون لرفد جبهات القتال بعشرات اآلالف من المقاتلين وسالحنا وعتادنا موجود

ا الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي   حيَّ
العام- الحشود الماليينية التي اكتظ بها ميدان السبعين وشوارع العاصمة صنعاء احتفاًء 

بالذكرى الـ35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكد الزعيم -في كلمته المهمة التي ألقاها أمام الماليين في مهرجان السبعين -صباح الخميس- 
أن المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي يواجه العدوان والمؤامرات منذ العام 2011م معلنًا 

االستعداد لرفد جبهات القتال بعشرات اآلالف من المقاتلين، داعيًا حكومة االنقاذ الى توفير 
العتاد والمرتبات لهم.. وعبر الزعيم صالح عن شكره ألبناء المحافظات الجنوبية الذين أصروا على 
القدوم إلى العاصمة صنعاء متجاوزين كل الصعاب والعراقيل، الفتًا الى أن استمرار العدوان على 

بالدنا هدفه تجزئة وشرذمة اليمن..
نص الكلمة ص2

األمين العام في كلمة مهمة بالمهرجان المالييني:

ق الماليين للعاصمة رغم العراقيل وأساليب الترهيب يجّسد الوفاء للمؤتمر
ُّ

تدف
ل بداية تحّول في تاريخ العمل السياسي اليمني سيظل المؤتمر معّبرًا عن آمال وتطلعات جماهير الشعب

ّ
 تأسيس المؤتمر مث

 نرفض أن تكون شراكتنا في السلطة ديكورية لن يكون اليمن ووحدته وسيادته واستقالله قضية للمساومة أو المزايدة البد من توافق وطني حول تعديل مناهج التعليم 
حيا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا الحشود الماليينية التي تقاطرت  

من كل حدٍبٍ وصوب إلى العاصمة صنعاء للمشاركة في االحتفاء بالذكرى الـ35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام.

ها عن 
ُ
وقال الزوكا في كلمته أمام المهرجان المالييني: تعجز الكلماُت ومعانيها ،واللغة ومفردات

أن تحيط بجوهر الفخر واالعتزاز والعرفان والتحية لكم أيها الحشود الماليينية التي هبت من كل 
حدٍب وصوب إلى عاصمة اليمن الموحد صنعاء التاريخ والحضارة في هذا اليوم المجيد احتفاًء بمرور 

35 عاما على ميالد المؤتمر الشعبي العام، وتعزيزا لصمود شعبنا اليمني العظيم في مواجهة 
العدوان الغاشم والحصار الظالم.
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