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الروحاني عضو مجلس الشورى عضو 
اللجن��ة الدائم��ة للمؤتم��ر الش��عبي 
العام رئيس مركز الوحدة للدراسات 
االس��تراتيجية وزير الثقافة األسبق 
رس��الة تهنئة للزعيم عل��ي عبدالله 
صال��ح رئي��س الجمهوري��ة االس��بق 
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بمناس��بة احتفال المؤتم��ر بالذكرى 
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فيها:

فخامة االخ / الزعيم المناضل علي عبد الله صالح 
رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام..

يطيب لي وشعبنا اليمني العظيم يحتفل بذكرى 
مرور 35 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
أن اتقدم إليكم وإلى جميع اخواني وزمالئي من اعضاء 
وقيادات وانصار المؤتمر الشعبي العام بأحر التهاني 
وأزك��ى التبريكات بهذه المناسبة الوطنية، التي 
أصبحت تجسد في الوجدان والذاكرة اليمنية أنبل 

وأرقى معاني االنتماء الوطني.
لقد خاض المؤتمر الشعبي العام خالل مسيرته 
ة بقيادتكم تجربة فربدة ورائدة برزت من  الوضاء
خاللها قيم ال��والء الوطني في اسمى وانبل صورها 
ومعانيها.. فقد ك��ان المؤتمر وال ي��زال قبلة كل 
اليمنيين ووجهة كل الوطنيين والشرفاء، وكان وال 
ي��زال مصدر الهام المبدعين.. ومتنفس األح��رار 
وأصحاب الر أي، والمتطلعين إلى بناء الدولة المدنية 

الحديثة.
إن المؤتمر الشعبي العام الذي نحتفل اليوم بمرور 
35 عامًا على تأسيسه مثل نقطة االنطالق نحو وضع 
وبناء مداميك العمل المؤسسي الوطني في البالد، وكان 
هو المحطة األولى التي جمعت كل القوى والتيارات 
الفكرية والسياسية التي كانت تعمل في الظالم لتجد 
نفسها في فناء المؤتمر وواحاته الواسعة تمارس 

أنشطتها بشفافية وحرية وأمان.
ففي ظل المؤتمر الشعبي العام تعلم اليمنيون 
كيف يقفون ارتااًل متراصة أمام صناديق االقتراع، 
فهو مدرسة الديمقراطية األول��ى في يمِن اإليمان 

والحكمة، وهو بوابة الر أي والرأي اآلخر.
أخي الزعيم /

أننا حينما نتحدث عن مسيرة المؤتمر وإنجازاته في 
ظل قياتكم الرائدة إنما نفيكم ونفيه حقه، فقد نشأ 
وعاش على هدف اإلنجاز لمصلحة الشعب والوطن.. 
وقد كانت الوحدة اليمنية هي ابرز وأعظم انجزاته، 

بل اكبر وأهم المنجزات في تاريخ اليمن المعاصر.
أن المؤتمر وهو يحتفل اليوم بلحظة انطالقته إنما 
يحتفل مع شعبنا اليمني العظيم بوسطيته واعتداله 

وقبوله باآلخر المختلف فكرا 
ومنهجا وسياسة.

أخي الزعيم/ والمناضل علي 
عبد الله صالح،

ل��ق��د اس���ت���ط���اع ال��م��ؤت��م��ر 
بقيادتكم الحكيمة والمرنة 
أن يحتل مكانته الالئقة في 
أوساط شعبنا العظيم، فكان 
والي������زال ب��ف��ك��ره ومنهجه 
ال��وس��ط��ي ال��وط��ن��ي ال��خ��ال��ص 
ه��و ال��م��داف��ع الحقيقي عن 
مصالحه، والمعبر عن توجهاته في ارساء قيم المحبة 

والتسامح والسالم، وتحقيق العدالة والمساواة.
وم��ن ه��ن��ا، فقد اث��ب��ت المؤتمر بزعامتكم وفي 
مراحل نضاله المختلفة أنه األجدر بتحمل مسئولية 
شعب بأكمله، ذلك ألنه يرفص العصبية والعنصرية 
والمناطفية ويمقت التعصب األعمى الذي ال يثمر 

إال الشر.
أن ثباتكم وثبات المؤتمر على المبدأ خالل االزمة 
وال��ح��رب التي م��رت وتمر بها بالدنا منذ أكثر من 
خمسة اعوام أكدت وتؤكد بما ال يدع مجااًل للشك 
انكم األج��در بثقة الشعب وأن المؤتمر بقيادتكم 
أصبح رقمًا شعبيًا وتنظيمًا ال يمكن ألحد أن يتجاوزه 
أو يفت في عضده.. فهو مسلح بإرادة شعبية واسعة 

وقوية، وهو مسلح بمبادئ وقيم الوطن.
إن وقوف المؤتمر الشعبي العام بقيادتكم ومعه 
جماهير شعبنا العظيم ضد قوى الشر والعدوان 
الهمجي الخارجي وتصديه لهجماته البربرية الظالمة 
إنما ه��و دليل إض��اف��ي على صدقية نهجه واصالة 

مبادئه.
لقد أثبت المؤتمر بزعامتكم أنة يقف على صخرة 
الوطن، وأن معاناته هي معاناة الشعب وإرادته هي 
من ارادة البسطاء.. فحق للمؤتمر بانحيازه لمصالح 
كل ابناء الشعب وليس لفئة او طائفة بعينها أن يكون 

هو الرائد الذي ال يكذب أهله.
حفظكم الله ورعاكم، ووفقكم لمزيد من العطاء 
وال��ث��ب��ات ف��ي خدمة شعبنا العظيم، والعمل من 
خالل المؤتمر الشعبي العام على تأمين سبل عيش 
المواطن وضمان امنه وصون كرامته وحفظ حقوقه.

تحية لكم، وتحية للمؤتمر يوم مولده ويوم وقفته 
نا  الوطنية الحاشدة ضد العدوان.. ورحم الله شهداء
الميامين األبرار.. والخلود للثورة اليمنية والجمهورية 

والوحدة.

أخوكم /
د. عبد الوهاب الروحاني
عضو مجلس الشورى
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
رئيس مركز الوحدة للدراسات االستراتيجية

الزعيم يتلقى برقية تهنئة من حزب 
المستقبل بذكرى تأسيس المؤتمر

ى رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 
َّ

تلق
الزعي��م علي عبدالله صالح برقية تهنئة من حزب المس��تقبل 

بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وق��ال ح��زب المستقبل ف��ي برقية التهنئة: تتقدم ق��ي��ادة حزب 
المستقبل بأسمى آي��ات التهاني والتبريكات لقيادة حزب المؤتمر 
الشعبي العام بمناسبة الذكرى ال���35 لتأسيس المؤتمر الذي ناضل 
ومازال يناضل ألجل التعددية السياسية الحزبية للمصلحة الوطنية 
تحت قيادته الحكيمة متمثلة في الزعيم/ علي عبدالله صالح رئيس 

ومؤسس المؤتمر وباني نهضة اليمن ووحدته المباركة.
صادر عن قيادة حزب المستقبل

ى رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي 
َّ
تلق

عبدالله صالح برقية تهنئة من األمين العام لحزب الحوار اليمني مختار 
يونس الحسيني، بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. 

فيما يلي نصها:
فخامة الزعيم علي عبدالله صالح 

الرئيس األسبق للجمهورية اليمنية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 

أما بعد :-
بروح وطنية صادقة، ومشاعر أخوية فّياضة ومفعمة بالود والحب 
واالحترام لشخصكم والوفاء واالمتنان والعرفان لجهودكم ومنجزاتكم 
العظيمة وتضحياتكم الجسيمة من أجل اليمن، وكفاحكم ونضالكم 

وصمودكم األسطوري في وجه العدوان وأعداء الوطن..
وبمناسبة نجاح احتفالية الذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس المؤتمر 

الشعبي العام..
يطيب لي أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، وعبركم ومن 
خاللكم إلى جميع قيادات وقواعد وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
حزب الجماهير واألغلبية وحزب االعتدال وثقافة الحوار والوسطية. 

سائاًل المولى عز وجل أن يعيد عليكم هذه المناسبة وأنتم بخير وفي 
صحة وسالم.. واليمن في رخاء وأمن واستقرار وعز وانتصار. 

وإنني إذ أبارك لكم بهذه المناسبة وهذا النجاح أعتبر أن جميع من 
لّبوا نداء دعوتكم لم يأتوا ليشاركوكم فرحتكم بذكرى تأسيس حزبكم 
فحسب، بقدر ما عّبروا عن دعمهم وتأكيدهم للمسار الحواري والنهج 
الوطني العقالني والسياسية المعتدلة والحكيمة للمؤتمر الشعبي العام 
وقياداته ، ومبادئكم ومواقفكم الوطنية الثابتة والشجاعة في الدفاع 
عن الوطن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، وفي مواجهة العدوان 

وعمالئه. 
فخامة الزعيم علي عبدالله صالح

إن أعظم من تلك الماليين التي شاركت في مهرجان الصمود والتحدي 
بالذكرى األولى للعدوان هي التي شاركت في الذكرى الخامسة والثالثين 

لتأسيس المؤتمر الشعبي العام .
وما حصل فيها لم يكن مجرد احتفالية اعتيادية وال تظاهرة مألوفة 
، وإنما ثورة عارمة وطوفان هادر بحشودها الهائلة وجموعها الغفيرة، 
وعاصفة وزلزلة مدوية من قوة أهدافها ومستوى مشاعر الحماس 

والغضب للمشاركين فيها.
وبدون أدنى شك أن يوم الخميس الرابع والعشرين من شهر أغسطس 
للعام 2017م لن يبقى يومًا عاديًا وال تأريخًا عابرًا، لكنه أصبح يومًا 

مشهودًا، وتأريخًا مجيدًا وخالدًا، حاضرًا في أذهان الشعب اليمني والعالم 
ككل مادامت الحياة، وستتغير من بعده مجريات الوقائع واألحداث ، 
وتنقلب الموازين، وتتبدل نتائج المعادالت على األرض لصالح الشعب 

اليمني وسيادته ووحدة أرضه وحرية وكرامة وعزة أبنائه. 
وبعد أن شارككم كل اليمنيين فرحتكم بهذه المناسبة بمختلف 
اتهم القبلية والمناطقية والمذهبية والسياسية رغم العدوان  انتماء
واستمرار الحصار والظروف المادية الصعبة، أستطيع القول جازمًا إن 
ميدان السبعين من بعد يوم الرابع والعشرين سيتحول اسمه إلى ميدان 
الماليين جامع لكل اليمنيين ولن يبقى طرف اسمه محايد وال فئة اسمها 

صامتة، فالكل شارك والجميع حضر.
فمن يرفض العدوان نزل الى السبعين في يوم الرابع والعشرين، 
وم��ن يوافق على السالم دونما استسالم ن��زل إل��ى السبعين في يوم 
الرابع والعشرين ، ومن يقف مع السيادة واالستقالل ويرفض الوصاية 
واالستعمار واالحتالل نزل إلى السبعين في يوم الرابع والعشرين، 
ومن يسعى إلى ٌحسن الجوار مع جيران اليمن بال ضرر أو ضرار نزل إلى 

السبعين في يوم الرابع والعشرين. 
ومن يقف مع الوحدة الوطنية ويرفض االنقسام واالنفكاك نزل إلى 
السبعين في يوم الرابع والعشرين، ومن يعشق الكرامة والحرية ويكره 
الظلم والعبودية نزل إلى السبعين في يوم الرابع والعشرين، ومن يؤمن 
بثقافة الحوار والوسطية واإلعتدال وينبذ العنف والتطرف والصراع 
والحروب والدمار نزل إلى السبعين في يوم الرابع والعشرين. ومن يؤيد 
الدستور والقانون والنظام ويرفض الفوضى والعبثية والفساد نزل إلى 
السبعين في يوم الرابع والعشرين، ومن يدعم الشراكة الوطنية ويرفض 
اإلقصاء واإللغاء والتهميش نزل الى السبعين في يوم الرابع والعشرين 
، ومن يرتضي الخيار الديمقراطي والتعددية الحزبية وحرية الرأي 
والتعبير ويرفض االنغالق والشمولية وتكميم األفواه نزل إلى السبعين 

في يوم الرابع والعشرين. 
فخامة الزعيم علي عبدالله صالح. 

إنني في الختام وانطالقًا مما سبق ذكره وتوضيحه، وفي الوقت الذي 
أجدد لكم التهاني والتبريكات بالذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 
حزبكم، أعتبر أن من شارك في إحيائها بقول أو فعل قد أدى واجبه 

الوطني ونال من الشرف ما يستحق. 
ودمتم بخير والله يرعاكم. 

أخوكم / أ.مختار يونس الحسيني
األمين العام لحزب الحوار اليمني

متابعات العدد:  
)1873(

28/ أغسطس / 2017م  
6/ ذو الحجة / 1438هـ

6األثنين: 

الزعيم يتلقى عددًا من برقيات التهاني بمناسبة تأسيس المؤتمر

رفع عضو اللجنة العامة رئي��س الدائرة التربوية بالمؤتمر 
الش��عبي الع��ام رئي��س اللجن��ة التربوي��ة الفرعي��ة للحش��د 
المالييني الش��يخ حسين حازب برقية تهنئة الى الزعيم علي 
عبدالل��ه صال��ح رئيس الجمهوريه األس��بق رئي��س المؤتمر 
الش��عبي العام بمناسبة الذكرى الخامسة والثالثين لتأسيس 

المؤتمر.
وقال حازب في برقيته : باسمي وباسم الدائرة التربوية والتعليمية 
في االمانة العامة والقطاع التربوي والتعليمي واألكاديمي نزف اجمل 
التهاني والتبريكات الى فخامتكم والى كل قيادات المؤتمر الشعبي 
العام وقواعده ومناصريه بمناسبة الذكرى ال���35 لقيام المؤتمر 
الشعبي العام التنظيم الوطني الرائد الذي حمل بقيادتكم مشاعل 
الخير والتنمية والوحدة والديمقراطية ،وحرر الشعب اليمني من 
االرتهان والتبعية وانتقاص سيادته وحفظ للثورة اليمنية سبتمبر 
وأكتوبر وهجها وألقها وكان قيامه بقيادتكم البداية الحقيقية للدولة 

والتنمية والشراكة وضمان استمرارية الثوره وديمومتها.

وأضاف :وهو اليوم وبقيادتكم اخي الزعيم من 
يحمل مشعل الدفاع عن الوطن ام��ام العدوان 
الهمجي الذي تقوده السعودية على اليمن أرضًا 
وإنسانًا وحضارة ووج��ودًا منذ اكثر من عامين 

ونصف..
والتهنئة موصولة لكم اخ��ي فخامة الرئيس 
بمناسبة نجاح هذا الحشد المالييني غير المسبوق 
ف��ي المنطقة ال��ذي��ن احتشدوا م��ن جميع أنحاء 
اليمن احتفاًء بهذه المناسبة العظيمة وال��ذي 
كان لنا وللقطاع التربوي والتعليمي واألكاديمي 
شرف المساهمة في االعداد والترتيب والحضور 

والمشاركة الفاعلة والمشهودة في هذا الحشد غير المسبوق بقيادة 
وإشراف وتوجيهات االخ المناضل االستاذ عارف عوض الزوكا االمين 
العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس اللجنة العليا للحشد المالييني 

الكبير.
وأشار حازب الى الدور الذي يلعبه ولعبه القطاع التربوي في العمل 

الوطني والتنظيمي وآخرها في هذا الحشد وقال: ان ما 
قام به ويقوم به القطاع التربوي والتعليمي واألكاديمي 
من مشاركة فاعلة دائمة في كل ميادين العمل الوطني 
والتنظيمي ومشاركته الفاعله في هذا الحشد المالييني 
الكبير ماهو إال قليل جدًا من رد الجميل لكم ولعهدكم 
الميمون الذي نال فيه هذا القطاع كل دعم منكم وانتم 
تقودون الوطن وسفينة التنمية فيه ففي عهدكم 
تحقق لهذا القطاع مالم يتحقق في اي عهد ويكفي 
ان نذكر من ذلك عشرين الف مدرسة وخمسة عشرة 

جامعة حكومية ومئات المعاهد وكليات المجتمع..
وغير ذلك من التطور والنهوض في هذا القطاع 

وغيره من القطاعات ،والذي ال ينكرها إال جاحد وناكر للجميل..
واختتم ح��ازب رسالته بالقول :االخ الزعيم نجدد لكم التهاني 
والتبريكات بهذه المناسبة وبهذا الحب والوالء من جماهير الشعب 
اليمني الذي يقدرون جميلكم ويقرون بزعامتكم وقيادتكم الحكيمة 

ويتمنى لكم طول العمر ودوام. الصحة والعافية..

حازب يهنىء الزعيم بذكرى التأسيس ونجاح الحشد المالييني غير المسبوقحزب الحوار يبعث برقية للزعيم

ى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس���بق رئيس المؤتمر الش���عبي العام- عددًا من برقيات التهاني من أعضاء المجلس السياس���ي وقيادات األحزاب والتنظيمات السياس���ية والش���خصيات االجتماعية بمناس���بة 
َّ
تلق

احتفال المؤتمر بالذكرى ال�35 لتأسيسه.
وأشادت برقيات التهاني بالمسيرة الوطنية للمؤتمر ودوره النضالي بقيادة الزعيم في تحقيق العديد من التحوالت الوطنية والمنجزات التاريخية وفي المقدمة إعادة تحقيق الوحدة اليمنية.

وثمنت برقيات التهاني عاليًا دور المؤتمر الش���عبي العام في ترس���يخ قيم التصالح والتس���امح وإنهاء الصراعات وتدش���ين عهد جديد من األمن واالس���تقرار والحوار والشراكة الوطنية وتهيئة المناخات لتحقيق نهضة شاملة في 
البالد.. وحيا المهنئون مواقف المؤتمر المنحازة للش���عب ولمصلحة اليمن في مواجهة األزمات المفتعلة، وكذلك موقفه المتصدي للعدوان بزعامة رمز الصمود الوطني الزعيم علي عبدالله صالح، والذي يقف في الصف األول في 

مواجهة العدوان ويقدم المبادرة تلو المبادرة من أجل إنهاء الحرب العدوانية وإعادة السالم لليمن.

بعثت فروع المؤتمر الشعبي العام في كل من روسيا االتحادية وجمهورية مصر العربية وجمهورية 
الجزائر وجمهورية السودان برقيات تهاٍن إلى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق 

رئيس المؤتمر الشعبي العام- بمناسبة الذكرى ال�35 لتأسيس المؤتمر. 
وتقدمت فروع المؤتمر في برقياتها بأس���مى آيات التهاني والتبريكات لقيادة المؤتمر الش���عبي العام ممثلة 
بالزعي���م علي عبدالله صالح بمناس���بة الذكرى ال�35 لتأس���يس تنظيمنا الرائد، ال���ذي كان قدره أن يحمل على 
صة له من أتون الحروب والصراعات في 

ّ
عاتقه هموم الوطن وأن تكون قيادته الحكيمة والش���جاعة هي المخل

ثمانينيات القرن الماضي منذ نش���أته وهاهو القدر يعود من جديد لكي يخلص الش���عب من براثن الصراع على 
السلطة من قبل الجماعات الدينية والتي عرفها وخبرها شعبنا حيث لم تجلب له سوى الدمار والخراب. 

نود لو أننا بينكم في ميدان الصمود والتحدي ميدان الس���بعين 
َ
وأضافت البرقيات: إننا إذ نرفع هذه التهاني ل

ميدان األحرار لنقدم لقيادة المؤتمر الش���عبي العام هذه التهنئة وكانت أمنيتنا لو حلت علينا هذة المناس���بة 
في عهد النمو واالزدهار واألمن واالستقرار الذي أبت قوى العمالة والخيانة ومعها الرجعية إال أن تقطع حبل 
وريد الوطن وتقطيع أوصاله منذ 2011م ولم ولن تفلح فاستنجدت بعدوان ظالم مجرم للتدمير والقتل فما 
كس���بت غير الخس���ارة وماربحت غير اإلفالس.. وجميعنا يحدونا األمل في المؤتمر وأنصاره وجميع جماهير 
ش���عبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج في حكمة الزعيم الرمز القائد علي عبدالله صالح في إخراج اليمن 
مما تتعرض له البلد من عدوان غير مبرر تش���نه دول مايس���مى بالتحالف العربي، هذه الحكمة التي حفظت 

اليمن عقودًا من الزمن مازالت الجماهير تعول عليها وعليها فقط.
وثمن���ت ف���روع المؤتمر في الدول االربع جهود قيادة المؤتمر الش���عبي العام وقواعده الوطنية واالضطالع 

بدورها الوطني المنوط بها في حماية مكاسب الثورة والجمهورية والوحدة وصيانة القانون والدستور.

ى رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
َّ

تلق
العام الزعيم علي عبدالله صالح برقية تهنئة موجهة من 
جمعي��ة علماء اليمن بمناس��بة الذكرى ال�35 لتأس��يس 

المؤتمر الشعبي العام في ال�24 من أغسطس 1982م.

ر الشعب اليمني بالمنجزات 
ّ
وأشار علماء اليمن الى أن المناسبة تذك

ر 
ّ
العمالقة للزعيم والمؤتمر الشعبي العام في كافة المجاالت كما تذك
الشعب باالمن واالستقرار الذي كان سائدا آنذاك.. فيما يلي نصها:

إلى من ترك عرش الحكم طواعية حقنًا للدماء فأبدله الله بعرش 
قلوب شعبه، الزعيم المناضل رئيس الجمهورية األسبق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام الزعيم/ علي عبدالله صالح 
إليك من آبائك جمعية علماء اليمن أحر التهاني وأجمل التبريكات 
بمناسبة إحياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي في 24 أغسطس 
1982م فإن هذه الذكرى تذكر الشعب بمنجزاتك العظيمة ومعك 

كل أعضاء المؤتمر والشعب والتي نجد أن تعداد المنجزات يساوي أكثر 
من تعداد أيام حكمك ففي مجال التعليم لم تبق قرية وال عزلة وال 
مدينة إال وبنيت فيها مدرسة حتى وصلت بالتعليم إلى أعلى مراتبه، 
وكذا نجد السدود فال توجد قرية إال وعملت فيها سدًا يحفظ األمطار 
لري األرض واآلبار وفي مجال الصحة بنيت المستشفيات والمراكز 
الصحية على مستوى المدن والمحافظات والمديريات ومعظم العزل 
وك��ذا بنيت للشعب جيشًا يفاخر به على مستوى العالم كما بنيت 
نت البالد من البحث  المطارات واشتريت الطائرات بكل أشكالها فأمَّ
عن السفر بطائرات الغير، كما أوصلت المواصالت بكل أشكالها إلى كل 
محافظة ومديرية وعزلة وقرية، كما أنك نسقت مع أصحاب المصير 
المشترك ضد العدو المشترك.. فلك وللمؤتمر كل تحية، والسالم 

عليك في الخالدين من آبائك أعضاء جمعية علماء اليمن.
عنهم 
أمين عام جمعية علماء اليمن 
القاضي/ أحمد محمد علي األكوع

فروع المؤتمر في روسيا ومصر والجزائر والسودان يهنئون بذكرى تأسيس المؤتمر الروحاني: خاض المؤتمر خالل 
مسيرته بقيادتكم تجربة رائدة

جمعية علماء اليمن: المناسبة ذكرتنا بالمنجزات العمالقة للزعيم

لق��ي المهرجان الماليين��ي الذي أقيم الخميس بميدان الس��بعين 
بالعاصمة صنعاء بمناس��بة الذكرى ال�35 لتأس��يس المؤتمر اصداء 
واس��عة  في وس��ائل االع��الم العالمية ولدى عدد من الش��خصيات 

والكتاب والصحفيين والناشطين العرب.
وقد اس��تطاع المؤتمر الش��عبي الع��ام أن يخيب آم��ال من كانوا 
يتوقع��ون تفجير الوضع عس��كريًا بين الطرفي��ن المتحالفين ضد 

العدوان الغاشم على اليمن.
"الميثاق" تتناول بعض مانشر حول المهرجان. 

الكاتب والصحفي العربي عبدالباري عطوان قال: إن الحش���ود العظيمة 
التي ش���هدتها العاصمة صنعاء ليس���ت مجرد حشود وال مجرد رسالة أراد 
م���ن خاللها الرئيس صالح إيصالها، فهو المعرف بمكره ودهائه واقتناص 

الفرص واللعب جيدا بأوراقه السياسية والعسكرية".
وأك���د عطوان في منش���ور له عب���ر موقع التواص���ل اإلجتماعي، أن تلك 
الحشود أفشلت مطامع إيران وقطر والسعودية وبددت أحالمهم جميعا 
من الحصول على موضع قدم في أرض اليمن، وحتى المدن الواقعه تحت 
سلطة اإلحتالل لم تر اإلستقرار ما يهدد إمكانية بقاء تلك القوات طويال.
وأشار إلى أنه رغم الحصار الخانق الذي تفرضه دول التحالف على اليمن، 
فإن الناس تس���ابقوا منذ الصباح الباكر ملبين دعوة الرئيس الس���ابق علي 

عبدالله صالح.
وأض���اف" منذ الس���اعات األول���ى للحرب راهنا على عظمة الش���عب األبي 
الصاب���ر والكري���م ولم يخ���ذل توقعاتنا، وبقي عل���ى المراهنين بغير ذلك 
إع���ادة حس���اباتهم قبل ان تجبره���م األحداث على ع���ض أصابع الندم .. 

واأليام بيننا ".
ولف���ت عطوان إلى أن العاصمة صنعاء ش���هدت اقبااًل لحش���ود عظيمة 
من عموم الشعب اليمني إلى ميدان السبعين في ذكرى تأسيس المؤتمر 
الش���عبي العام رغ���م الحصار الخانق ال���ذي تفرض���ه دول التحالف العربي 

على اليمن.

م���ن جانبه���ا قال���ت قناة )24( الفرنس���ية ف���ي موقعها عل���ى االنترنت: 
"اتجهت األنظار الخميس إلى العاصمة صنعاء وتحديدا ميدان الس���بعين، 
حي���ث تظاه���ر مئ���ات اآلالف م���ن أنصار ح���زب المؤتمر بمناس���بة ذكرى 
تأسيس���ه ال� 35، وهو مهرجان س���عى من خالله صالح لحش���د أكبر عدد 
ممك���ن وتوجيه رس���الة للداخ���ل والخارج عبر اس���تعراض للقوة الحزبية، 

إلثبات حجم الشعبية التي مازال يتمتع بها.
وعكس���ت أعداد المناصرين النفوذ الكبير الذي ال يزال يتمتع به صالح 
وح���زب المؤتم���ر، ال���ذي حافظ على حض���وره القوي رغم النزاع المس���لح 
وحركة االحتجاج التي أجبرت زعيمه قبل خمس سنوات في فترة "الربيع 

العربي" على مغادرة السلطة".
بدوره قال الرئيس علي ناصر محمد في برقية تهنئة للزعيم بمناسبة 
الذك���رى ال�35 لتأس���يس المؤتمر: يس���رني ان أهنئكم وقي���ادات وأعضاء 
المؤتم���ر الش���عبي العام بمناس���بة الذكرى الخامس���ة والثالثين لتأس���يس 
المؤتم���ر الش���عبي العام ونبارك لكم ولحزبكم نج���اح االحتفال وأن خروج 
الجماهير في ميدان الس���بعين هو عبارة عن رس���الة سالم للقوى المحلية 
واالقليمية والدولية للمطالبة بوقف الحرب.. ومن جانبي وبهذه المناسبة 
فانن���ي أطال���ب الجميع بوقف الح���رب واالحتكام الى لغ���ة الحوار بدال عن 

لغة السالح.
مضيف���ًا: وقد طالبت منذ ادالع الحرب عام 2015م بوقفها وناش���دت 
وقدم���ت مبادرة لكافة القوى المحلية واإلقليمي���ة والدولية إلنهاء الحرب 
وح���ل مش���كلة الجنوب حاًل عاداًل ألننا نعتبر حله���ا هو المفتاح لحل كافة 

القضايا التي تمر بها البالد.
واش���ار علي ناصر محمد الى أن الجهود كانت تصطدم بمواقف البعض 
الذين كانوا يعتقدون ان الحرب على اليمن هي عبارة عن نزهة وستنتهي 
بعد ثالثين يوما بعودة »الش���رعية« الى صنعاء وحذرتهم من أن الحرب 
س���تطول وه���ا نحن ندخ���ل العام الثال���ث وقد خلفت ه���ذه الحرب اآلالف 
من الش���هداء والجرحى وش���ردت الماليين ودمرت الق���درات االقتصادية 
والعس���كرية ولم يس���تفد منها اال تجار الحروب وحان الوقت إليقافها الن 

المنتصر في هذه الحرب مهزوم.
موقع روسيا اليوم نقل مقتطفات من كلمة الزعيم علي عبدالله صالح 
قائ���اًل: أك���د الرئيس اليمني الس���ابق عل���ي عبدالله صالح اس���تعداده رفد 
جبهات القتال بعش���رات اآلالف من المقاتلين من الش���باب والعس���كريين 

المدججين بالسالح.
واته���م عل���ي عبدالله صالح حكومة ه���ادي بالخيان���ة والعمل مع قوات 

التحالف العربي بقيادة السعودية على "تقسيم الوطن وشرذمته".
ودع���ا زعي���م "المؤتم���ر الش���عبي الع���ام"، في كلم���ة ألقاها ف���ي ميدان 
الس���بعين، الخميس، بمناسبة الذكرى 35 لتأسيسه، أمام عشرات اآلالف 
م���ن أنصاره، إلى التس���لح بالوع���ي لتحطيم أحالم الطامحي���ن في "تجزئة 

الوطن".
وأكد الزعيم أن "المؤتمر الش���عبي العام" أرس���ل منذ بداية الحرب في 

اليمن متطوعين من العسكريين والقادة، والشباب لجبهات القتال.
بدورها أوردت قناة الميادين مقتطفات من كلمة االمين العام للمؤتمر 
االس���تاذ/ عارف الزوكا في تقرير قالت فيه: في احتفال حاش���د بمناس���بة 
د األمين العام للمؤتمر 

ّ
الذكرى ال� 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام أك

الش���عبي العام عارف الزوكا على موقف حزب���ه الرافض للعدوان الخارجي 
على بالده وانحيازه لقضايا الناس، مشيرًا إلى أنه يجب على الدول الداعمة 
للع���دوان أن تس���توعب خط���ورة تجزئة وتقس���يم اليمن عل���ى المنطقة 

والعالم.
ه���ذا وتواص���ل القن���وات الفضائية ووس���ائل اإلعالم المختلف���ة تغطية 

مهرجان السبعين بصورة تختلف من قناة الى أخرى بحسب توجهاتها.
لكن المالحظ أن وسائل إعالم تحالف العدوان تهاجم المهرجان بعد أن 
نج���ح المؤتمر بقيادة الزعيم في تفويت الفرصة على العدوان ومرتزقته 
الذي���ن كانوا يراهنون على تفجر صراع مس���لح بي���ن المؤتمر وأنصار الله، 
بي���د أن المهرج���ان اختتم أعماله بنجاح منقط���ع النظير وخاب رهانهم، 
ل���ذا نجدهم يش���نون حملة مس���عورة على المؤتمر والزعي���م والمهرجان 

في آن واحد.

علي ناصر محمد: خروج الجماهير إلى ميدان 
السبعين رسالة سالم للداخل وللقوى اإلقليمية

عطوان: الحشود أفشلت مطامع إيران 
وقطر والسعودية وبددت أحالمهم

روسيا اليوم: صالح يؤكد جاهزية عشرات 
آالف المقاتلين لرفد جبهات القتال

أصداء كرنفال السبعين:
المؤتمر يحبط آمال العدوان بتفجير الوضع بعد المهرجان المالييني


