
التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا القائم بأعمال 
السفير ال��س��وري ف��ي اليمن الحكم دن��دي 

-األحد.
وف��ي اللقاء ب��ارك االم��ي��ن ال��ع��ام للمؤتمر 
للشعب السوري االنتصارات التي تحققت على 
قوى العدوان والمنظمات االرهابية.. ناقاًل 
تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم علي 
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- الى القيادة 
السورية ممثلة بالرئيس بشار االسد وقيادة 

حزب البعث العربي السوري.
وأش��ار ال��زوك��ا ال��ى ان سوريا ستظل هي 
القلب النابض لألمة العربية وان ما تواجهه 
من عدوان ومؤامرات هو نفسه ما يواجهه 
الشعب اليمني من ع��دوان غاشم وحصار 
ظالم وتدمير لكافة مقدرات ومتطلبات 
الحياة ،مشيرًا الى ان معاناة الشعبين اليمني 

والسوري واحدة.
وأكد االمين العام على ان الشعب اليمني 
ينشد السالم ال االستسالم وان الحل يكمن 
في ايقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب 
الى مفاوضات تحقق السالم العادل والشامل 
وال��ك��ام��ل م��ن خ���الل ال���ح���وار ال��م��ب��اش��ر مع 
السعودية التي تقود تحالف العدوان على 

شعبنا وليس عبر قرار »2216« الذي يمثل 
قرار حرب ،مشددًا على انه ال يمكن اخضاع 
او تركيع الشعب اليمني مهما كانت المعاناة.
من جانبه اكد القائم بأعمال سفارة سوريا 
في اليمن الحكم دندي ان الشعب والقيادة 
السورية يقفان الى جانب الشعب اليمني الن 

معاناتهما واحدة.
وأش����ار دن���دي ال���ى م��ا يحظى ب��ه رئيس 
المؤتمر الشعبي العام الزعيم صالح من 
شعبية كبيرة في اوساط اليمنيين ، مهنئًا 
قيادة المؤتمر بالذكرى الخامسة والثالثين 

للتأسيس.
واس��ت��ع��رض ال��ق��ائ��م ب��األع��م��ال ال��س��وري 

التطورات على الساحة السورية واالنتصارات 
التي حققها الجيش السوري في معركته ضد 
التنظيمات االره��اب��ي��ة، م��ؤك��دًا ف��ي الوقت 
ذاته ان صمود الشعبين السوري واليمني هو 
الذي افشل مخططات القوى المعادية لألمة 
العربية في تقسيم وتفتيت هذه الدول من 
خ��الل شن الحروب عليها ودع��م وتمويل 
التنظيمات االرهابية وفرض الحصار على 

شعوبها.
حضر اللقاء االس��ت��اذ محمد العيدروس 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 

مدير معهد الميثاق.

التأكيد على تحقيق شراكة حقيقية وفّعالة 
لمواجهة العدوان والحصار وإدارة شئون الدولة

إقرار مقترحات عملية لمعالجة 
االختالالت التي رافقت المرحلة الماضية

مناقشة ما تم التوصل إليه من
 إجراءات تنفيذية لتعزيز الشراكة

نبارك التفاهمات الفلسطينية 
األخيرة بين حركتي فتح وحماس

كما بحث االجتماع آخر المستجدات الدولية والمواقف السياسية التي 
عبرت عنها كثير من الدول اثناء الدورة ال��72 للجمعية العامة لألمم 

المتحدة وتقييم تلك المواقف.
كما بارك االجتماع للشعب الفلسطيني الشقيق التطورات االيجابية 
على الساحة الفلسطينية وخصوصًا التفاهمات األخيرة بين حركتي فتح 
وحماس والتي أثمرت في تحقيقها جهود األشقاء في جمهورية مصر 

الشقيقة، متمنيًا أن تكلل تلك الجهود والمساعي بالنجاح.
كما اقر االجتماع تشكيل لجنة تحضيرية إلحياء فعاليات االحتفاء 
بالذكرى ال� 55 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، ثورة 
كل الشعب.. والذكرى ال� 54 لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة.. 
والذكرى ال��50 لجالء المستعمر البريطاني عن جنوب الوطن في 30 

نوفمبر.

المؤتمر يقر رؤيته آللية تعزيز الشراكة مع أنصار الله 

العدد:  
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3الثالثاء: 

رأس الزعي��م عل��ي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الش��عبي العام رئيس الجمهورية األس��بق- اجتماعًا تنظيميًا ضم األخوة 
نائ��ب رئي��س المؤتم��ر واألمين العام واألمناء العامين المس��اعدين للمؤتمر الش��عبي العام وممثلي المؤتمر الش��عبي العام في 
وقش م��ا تم التوصل اليه من 

ُ
المجلس السياس��ي األعلى وهيئة رئاس��ة مجلس النواب ورئي��س الهيئة الوزارية.. وخالل االجتماع ن

اجراءات تنفيذية لتعزيز الشراكة بين المؤتمر الشعبي العام وانصار الله وذلك في اطار التواصل بين قيادتي المؤتمر وأنصار الله 
وبن��اًء عل��ى التفويض من اللجنة العامة فقد اقر االجتماع مقترحات عملية لمعالجة االختالالت التي رافقت المرحلة الماضية ورؤية 
المؤتم��ر الش��عبي العام آللية تعزيز الش��راكة في المرحلة القادمة بما يضمن تحقيق ش��راكة حقيقية وفعال��ة لمواجهة العدوان 
والحصار الجائر على الش��عب اليمني وبما يضمن ادارة ش��ؤون الدولة وفقًا لالتفاقات الموقعة بين المؤتمر الش��عبي العام وحلفائه 

وأنصار الله وحلفائهم.

الثورة اليمنية »سبتمبر واكتوبر« ثورة إنسانية 
ضد ركود الحياة على األرض اليمنية

علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر 

»55« عدد مكرس بمناسبة العيد ال�
لثورة 26 سبتمبر الخالدة

اجتماع تنظيمي برئاسة الزعيم

جهود مؤتمرية لفضح جرائم العدوان

األمين العام يلتقي القائمين بأعمال سفارات روسيا وسوريا وفلسطين ويطلعهم على معاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان

»26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر« تشكيل لجنة تحضيرية لالحتفال بأعياد ال�

ولد المالزم احمد بن احمد الكبسي في قرية هجرة الكبس منطقة خوالن 
»لواء صنعاء« عام 1939م.. أنهى تعليمه األساسي في نفس القرية ثم 
انتقل الى صنعاء والتحق بالمدرسة العلمية لدراسة العلوم الشرعية 
ثم التحق بالمدرسة التحضيرية في صنعاء سنة 1956م.. في سنة 
1958م تم اختياره مع عدد من زمالئه للدراسة في الكلية الحربية.. 
وفي عام 1960م تخرج منها برتبة مالزم ثاني والتحق بمدرسة األسلحة 
وتخصص في سالح المدفعية.. تم اختياره مع عدد من الضباط لتدريب 
الوحدات العسكرية في مدينة تعز في بداية عام 1961م.. انخرط في 

تنظيم الضباط األحرار كعضو في القاعدة التأسيسية لفرع التنظيم في 
تعز عام 1962م.

فور إعالن الثورة كان أول من تحرك مع زمالئه الضباط أعضاء التنظيم 
لحمل السالح والسيطرة على الموقف بالتعاون مع العناصر الوطنية 
األخرى.. عين بعد الثورة قائدًا للواء إب وأثبت في موقعه هذا الرجولة 
والشجاعة والكمال في االدارة واالخالص لمبادئ الثورة.. لقد قام بدور 
مهم في دعم أولى معارك الثورة ضد االحتالل البريطاني ومتابعة 
تطوراتها حتى تحولت الى ثورة حقيقية في ال�14 من أكتوبر 1963م 

حيث انتفض شعبنا في جنوب الوطن وقاوم قوات االحتالل حتى تحقق 
النصر له في الثالثين من نوفمبر 1967م.. وفي إحدى زيارات الشهيد 
للعاصمة صنعاء وبينما كان عائدًا الى موقع عمله اغتالته يد الغدر في 
منطقة وعالن على طريق صنعاء تعز بعد أن أسرته العناصر العميلة 
المؤيدة للقوات الملكية وسقط شهيدًا وبطاًل بعد أن أدى واجبه.. وفقد 
الوطني باستشهاده ثائرًا شجاعًا وانسانًا حمل في قلبه هموم وطنه 
وتطلع دائمًا الى أن يرى الناس فيه وقد تخلصوا من نير الظلم اإلمامي 

الحميدي.. رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

الشهيد المالزم أحمد بن أحمد الكبسي:
شهداء 
تنظيم
الضباط
األح�رار

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام االستاذ عارف عوض الزوكا، القائم 
بأعمال السفير الروسي في اليمن اندريه 

تشرنوفل -األحد- في العاصمة صنعاء .
وفي اللقاء عبر االمين العام عن شكر 
وتقدير قيادة المؤتمر ممثلة بالزعيم 
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
للقيادة الروسية على مواقفها الداعمة 
والمساندة لليمن وما تبذله من جهود في 

سبيل تحقيق السالم.
واستعرض ال��زوك��ا ما يعانيه الشعب 
اليمني من استمرار للمجازر اليومية من 
قبل تحالف ق��وى ال��ع��دوان ال��ذي تقوده 
السعودية ،واس��ت��م��رار الحصار الظالم 
واستمرار اغالق مطار صنعاء والمعاناة 
االقتصادية وانقطاع المرتبات واألوضاع 
االنسانية الصعبة وانهيار القطاع الصحي 
ج��راء ال��ع��دوان والحصار وم��ا سببه ذلك 
 لألوبئة وفي مقدمتها 

ٍّ
من انتشار وتفش

وباء الكوليرا الذي يحصد ارواح اليمنيين 
،فضاًل عن توسع سيطرة التنظيمات 
االرهابية التي يتم دعمها ومساندتها من 
قبل تحالف العدوان والمخاطر التي يمثلها 
ذلك على امن واستقرار اليمن والمنطقة 

والعالم برمته .
وش���دد االم��ي��ن ال��ع��ام على ان الشعب 
اليمني ينشد السالم العادل والشامل القائم 
على ايقاف العدوان ورفع الحصار، مؤكدًا 
انه ال يمكن ان يكون هناك حل عسكري 
وال عبر القرار 2216 ال��ذي انتهى وال 
عبر ال��م��ب��ادرة الخليجية او مخرجات 
الحوار الوطني وال عبر القرارات االحادية، 
وإن��م��ا عبر ح��وار مباشر بين اليمنيين 
والسعودية التي تقود تحالف العدوان على 
اليمن خارج اطر القانون الدولي وميثاق 
االم��م المتحدة وك��ل الشرائع السماوية 

والمواثيق االنسانية.

م��ن جانبه هنأ القائم بأعمال سفارة 
ج��م��ه��وري��ة روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة ان��دري��ه 
ت��ش��رن��وف��ل ق��ي��ادة ال��م��ؤت��م��ر ب��ال��ذك��رى 
الخامسة والثالثين للتأسيس ،مؤكدًا ان 
ب��الده ستظل تعمل كل ما بوسعها من 
اجل مساندة الشعب اليمني في مختلف 
المجاالت السياسية واإلنسانية والسعي 

لتحقيق سالم ينهي معاناة اليمنيين .
حضر اللقاء االستاذ محمد العيدروس 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
مدير معهد الميثاق ،والدكتور عبدالله 
اب��و ح��وري��ة نائب رئيس ال��دائ��رة الفنية 

بالمؤتمر.

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
عارف عوض الزوكا -االحد- القائم بأعمال السفير 

الفلسطيني في اليمن سليم ابو خضيرة .
وخالل اللقاء نقل االمين العام تحيات قيادة المؤتمر 
السياسية ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
الى القيادة الفلسطينية وقيادة حركة فتح، مجددًا 
موقف المؤتمر الشعبي العام المبدئي والثابت مع 
الشعب الفلسطيني وحقه ف��ي ال��دف��اع ع��ن نفسه 
وكرامته ضد المحتل الصهيوني ،مؤكدًا ان معاناة 
الشعب اليمني الذي يتعرض للعدوان والحصار والغزو 
هي نفس معاناة الشعب الفلسطيني مع الفارق أن من 
يعتدون على اليمن ويغزون ارضها ويحاصرونها 

هم من العرب.
وقال الزوكا :إن مواقفنا مع فلسطين هي جزء من 
ثقافتنا ومن واجبنا نحو اشقائنا الفلسطينيين مهما 

كانت ظروفنا او معاناتنا وستظل مواقف الشعب 
اليمني ال��ى جانبكم دائمًا، مشددًا على ض��رورة ان 
تكون مساندة ودعم الشعوب العربية واإلسالمية 

لفلسطين كقضية وليس كقوى وحركات سياسية .
وج��دد االم��ي��ن ال��ع��ام مباركة المؤتمر وقيادته 
للخطوات االيجابية المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية 

التي تمت خ��الل االي��ام االخيرة بدعم ورعاية من 
جمهورية مصر ،معبرًا عن االمل ان تشهد االيام 
القادمة حالة توافق تام يوحد الصف الفلسطيني 
وبما ينهي التأثير السلبي لحالة االنشقاق بين القوى 

الفلسطينية على الشعب والقضية الفلسطينية .
كما استعرض الزوكا ما يتعرض له الشعب اليمني 
من مجازر وحشية من قبل عدوان التحالف بقيادة 
السعودية وحصار ظالم انعكس بآثاره السلبية على 
مختلف مناحي الحياة.. مؤكدًا ان الشعب اليمني 
سيواصل صموده في مواجهة العدوان كما هو صمود 
الشعب الفلسطيني في مواجهة االحتالل االسرائيلي .
من جانبه اكد القائم بأعمال السفير الفلسطيني 
سليم اب��و خضيرة ان عالقة الشعب الفلسطيني 
��رًا 

ّ
بالشعب اليمني ع��الق��ة ارت��ب��ط��ت ب��ال��دم، م��ذك

بالشهداء اليمنيين الذين قدموا ارواحهم للدفاع عن 
فلسطين، مشيرًا ايضًا الى الشهداء الفلسطينيين 

الذين سقطوا في فج عطان نتيجة قصف طيران 
التحالف.

وأشار ابو خضيرة الى العالقة المتميزة التي تربط 
قيادة حركة فتح بالمؤتمر الشعبي العام وقيادته 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- وبالرئيس 
الفلسطيني المرحوم ياسر عرفات ،مهنئًا قيادة 

المؤتمر بذكرى مرور 35 عامًا على التأسيس .
واس��ت��ع��رض ال��خ��ط��وات ال��ت��ي تمت فيما يتعلق 
بالمصالحة الفلسطينية حتى اآلن مؤكدًا انها تحتاج 

الى مزيد من الجهود إلنجاحها .
وعبر ابو خضيرة عن شكره للشعب اليمني على 
مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني في 

مختلف الظروف والمراحل.
حضر اللقاء االستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام مدير معهد الميثاق .

األمين العام: مواقفنا مع فلسطين جزء من ثقافتنا وواجبنا تجاه أشقائنا
أبو خضيرة: العالقة التي تربط حركة فتح بالمؤتمر الشعبي متميزة

اليمن وسوريا تواجهان ذات العدوان والمؤامرات
الحكم دندي: معاناة الشعبين واحدة وصمودهما أفشل مخططات التقسيم

الزوكا يثّمن المواقف الروسية المساندة لليمن
ئ قيادة المؤتمر بذكرى التأسيس

ّ
القائم بأعمال سفارة روسيا يهن

يحتفل شعبنا بالعيد ال�55 لثورة ال�26 من سبتمبر 1962م التي قضت على 
الحكم اإلمامي الكهنوتي المتخلف.. وستتواصل الفعاليات حتى حلول العيد ال�54 
لثورة 14 أكتوبر 1963م التي تفجرت في وجه المستعمر البريطاني الظالم 

الحقود حتى أجبرته على الرحيل في 30 نوفمبر 1967م..
يحتفل شعبنا بهذه المناسبات الوطنية في ظل العدوان والحصار واالحتالل 
ألجزاء من وطننا اليمني الحبيب والذي يتحمل مسئوليته عصابة فتنة ال�11 من 
فبراير 2011م سعيًا لالستيالء على السلطة واغتصابها بدون انتخابات لتأكد 
قياداتها أنه ال وزن لهم وال تأثير حتى في مديرياتهم وقراهم، مستغلين موجة 
الفوضى الخالقة التدميرية التي ارتكز عليها الربيع العبري الصهيو-امريكي-
بريطاني الجتثاث نظام الحكم الجمهوري الديمقراطي في اليمن المنتخب من 
الشعب النحيازه لمصالح اليمن العليا بداًل من االرتهان لرغبات وأهواء الحلف 
االمريكي-بريطاني-صهيوني وأدواته في المنطقة حكام الرياض والخليج وطهران 
باستثناء سلطنة عمان .. ليتسنى لهم استبداله بمطاياهم وخدامهم مسلوبي 

اإلرادة  ليضمنوا تسييرهم كالماشية خدمة ألجندتهم الحاقدة..
 

ٌ
ف

ْ
ل
َ
ف من بعدكم خ

َ
ل
َ
فعذرًا عذرًا يا شهداء 26 سبتمبر و14 أكتوبر فقد خ

أضاعوا األهداف والمبادئ والقيم اليمنية األصيلة واتبعوا شهواتهم الشيطانية  
فولجوا سوق النخاسه الدولية واإلقليمية للمتاجرة بكل المكاسب والمنجزات 
والثوابت الوطنية، متناسين نضالكم وتضحياتكم الجسيمة، مستعيضين الغث 

بالسمين.
عذرًا عذرًا يا قادة الحركة الوطنية وقادة اليمن التاريخيين وكل األحرار الذين 
ثاروا على اإلمامة واالستعمار إلنقاذ الشعب من استبدادهم وظلمهم، فقد سعت 
قيادات ثورجية وفتنة 11 فبراير 2011م  للتنكر المشين لألهداف الستة التي 
قدمتم الغالي والنفيس قربانًا لديمومتها، واألنكأ واألدهى أنهم يروجون كذبًا 
وزيفًا وخداعًا أنهم قاموا بانقالبهم الخسيس بدعم أسيادهم  لحماية المصالح 

واألهداف والثوابت الوطنية- حسب زعمهم .
عذرًا عذرًا يا قادة وشهداء ومناضلي الثورة اليمنية المجيدة 26 سبتمبر 
و14 أكتوبر إذا كان شعبنا يحتفل بأعياد ثورتكم الخالدة للعام الثالث على 
التوالي في ظل العدوان والحصار واحتالل أجزاء غالية من وطننا الحببب بعد أن 
هيأت قيادات ثورجية 2011م لذلك بكل صفاقة ووقاحة عبر االعتصامات 
والمسيرات واستهداف مؤسسات ال��دول��ة المدنية والعسكرية والسكينة 
العامة والسلم االجتماعي وقطع الطرقات والشوارع واالغتياالت والتحريض 
عبر منابر المساجد والساحات ووسائل اإلع��الم والمواقع المختلفة الداخلية 
والخارجية الممولة من دول البترو-دوالر لخلق بؤرة التوتر والصراعات السياسية 

والمناطقية والمذهبية..
كما شرعنت عصابة 2011م لوضع اليمن تحت الوصاية الخارجية والفصل 
السابع لضمان استمراريتهم في اغتصاب السلطة وتمزيق اليمن بمسمى الفدرلة 
واألقلمة وإنهاء دور وفاعلية المؤسسة العسكرية واألمنية بحجة الهيكلة 
واالنقالب على النهج الديمقراطي كثابت وطني يلزم المتصارعين باالحتكام 
للشعب مالك ومانح السلطة عبر االنتخابات الحرة درءًا لالنقالبات أو االستقواء 

بالخارج...الخ.
وإزاء خ��ي��ان��ة وص��ل��ف وغ����رور وع��ق��وق وت��ن��ك��ر ه����ادي وق���ي���ادات الفتنة 
الملعونه2011م، لم يكن أم��ام شعبنا بشتى توجهاته  إال التحرك العاجل 
في انتفاضة شعبية سريعة خالل النصف الثاني من عام 2014م إلجهاض 
رتم وقدمتم 

ُ
مخططاتهم وإنقاذ المكاسب والمنجزات والثوابت الوطنية التي ث

الغالي والنفيس من أج��ل تحقيقها وإس��ق��اط كل المشاريع التدميرية التي 
تستهدف حاضر ومستقبل اليمن )األرض واإلنسان والمؤسسات والمنجزات 

والثوابت ...الخ( الممولة من األعداء التاريخيين..
فوعدًا وعهدًا لشهداء  ومناضلي 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر و22 
مايو العظيم من كل األحرار والشرفاء في يمننا الموحد الغالي، بالتصدي لتحالف 
العدوان والحصار الذي يقوده حكام الرباض ومطاياهم من حثالة اليمنيين ذودًا 
عن حياض وسيادة واستقالل ووحدة اليمن جنبًا إلى جنب مع حماته األشاوس 
أبطال القوات المسلحة واألمن والمتطوعين من القبائل واللجان الشعبية.. بعون 

الله وقدرته.
فإرادة الشعب من إرادة الله..

  محمد هادي طواف

عذرًا 26 سبتمبر و14 
أكتوبر و30 نوفمبر


