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8االثنين: 

انتصـــارات تاريخيـــــــــــة لمهرجان المؤتمر

ى في ق��درة المؤتمر على 
َّ
أم��ا االنتصار الثاني للمهرجان فتجل

افشال رهانات المتآمرين وتحملت قيادته الكثير من االتهامات 
واالستفزازات والممارسات العدائية وحمالت التحريض المسعورة، 
وحرصت استشعارًا لمسئولياتها الوطنية على أن تحافظ على وحدة 
الصف الوطني المتصدي للعدوان وتفضح مخطط المتآمرين الذين 

سعوا الى تنفيذ أهداف العدوان تحت يافطات وطنية وثورية.

وثالث انتصار وطني تحقق من وراء نجاح المهرجان المالييني 
تجسد في التحرك السريع والمسئول للزعيم علي عبدالله صالح واألخ 
عبدالملك الحوثي قائد انصار الله ورئيس المجلس السياسي األعلى 
ورئيس الحكومة للتعامل مع مهرجان المؤتمر والفعاليات األخرى 
بشكل وطني مسئول أثبت للداخل والخارج أن لدى اليمن قيادات عند 
مستوى المسئولية الوطنية وأن محاولة شق الصف الوطني وضرب 

الجبهة الداخلية بات مستحياًل، وأن هذه األزمة قد أظهرت كثيرًا 
من الحقائق واسقطت األوراق واألقنعة وعززت الثقة بين قيادتي 
المؤتمر وانصار الله بعد أن تجاوزوا أخطر أزمة على االطالق في 

تاريخ اليمن.
بيد أن األهم هو أن المؤتمر الشعبي العام استطاع أن يوصل رسائله 
بنجاح الى الداخل والخارج، وباءت كل المحاوالت الداخلية والخارجية 

مهرجان السبعين أحيى قضية 
اليمن المنسية من جديد عالميًا

ه صفعة  نجاح المهرجان وجَّ
قوية لتحالف العدوان ومرتزقته

قيادة وأعضاء المؤتمر أفشلوا أقذر مؤامرة لمرتزقة 
العدوان لتفجير صراع بين المؤتمر وأنصار الله

انتزع المؤتمر الشعبي العام انتصارات عدة بنجاح المهرجان المالييني الذي أقيم -الخميس الماضي- بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى  
ال�35 لتأسيس��ه بحضور القائد المؤس��س الزعيم عل��ي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق رئيس المؤتم��ر- يتصدرها تفويت 
الفرصة على المتآمرين الذين س��عوا وبش��كل هيس��تيري الى اس��قاط العاصمة صنعاء بيد العدوان ومرتزقته َعْبر تفجير مواجهات بين المؤتمر 
وأنص��ار الل��ه، بعد أن نجحوا في إيهام البعض بأن مهرجان المؤتمر موجه ضد انصار الله وصار العديد من قياداتهم مجرد آذان مفتوحة لترديد 
ما تروجه المطابخ االستخبارية التابعة لتحالف العدوان وخصوصًا من االماراتيين، وظلوا في غّيهم يعمهون رغم تأكيدات قيادة المؤتمر والتي 

 محمد أنعمحرصت على قولها بشكل يومي أن المهرجان موجه ضد العدوان ولرفد الجبهات وايصال رسائله الثالث للعالم..


