
ـــان وشــخــصــيــات إجــتــمــاعــيــة من  األخـــــوة األعــــــزاء مــشــائــخ واعـــي
محافظةالمحويت المحافظة الذهبية، وكلما اقول أن محافظة المحويت 
محافظة ذهبية فكل المحافظات ذهبية اخص بالذكر محافظة المحويت 
النقية الصافية الصابرة الصامدة في وجه العدوان.. األخوة األعزاء ابناء 
محافظة المحويت أنا اتابع باهتمام كل الفعاليات بالحافظة وفي كل 
المديريات في محافظة المحويت ولذلك اطلقت عليها المحافظة 
الذهبية،النها لن تعمل عمًال موسميًا ولكن عمل متواصل وخاصة في 
الجوانب التنظيمية الفعل مناع.. عندما ترى الجماهير هذه الفعاليات 
والثبات والصمود والحكمة والصبر تقتدي بهذه المحافظة، وبهذه 
الشخصيات وعندما تشوف التناقضات هنا وهناك يبقى الجمهور مهبول، 
لكن لما يكون في ثبات كل الناس يثبتون.. الثبات هو مش ثباتي أنا، 
فثباتي من ثباتكم وبقائي من بقائكم، وأنا معكم في السراء والضراء.. 
أنا مع كل المحافظات ومع كل الشرفاء ومع كل المخلصين في كل انحاء 

الوطن دون استثناء..
األخــوة األعــزاء الصبر والصمود هو مفتاح النصر مفتاح النصر صار 
اكثر من سنتين ونصف ونحن نعاني من هجمة شرسة رجعية متخلفة 
وشعبنا صابر وثابت، قلنا الحرب سعودية يمنية قالوا ال الحرب بين 
اليمنيين انفسهم، اليوجد حرب بيننا اليمنيين على االطالق عبارة عن 
مجموعة مستأجرة ليس لهم ثقل ولو كان لهم ثقل كانوا موجودين في 
العاصمة كانوا موجودين في قراهم وموجودين في عزلهم وموجودين 

في المحافظات .. 
وجودهم في الرياض اكبر دليل على انهم خاسرون ومفلسون، فالثبات 
لكم واكبر دليل على ذلك تصريح او خطاب محمد بن سلمان أن الحرب 
سعودية يمنية، قلنا لشعبنا في وقت مبكر ولكل المهتمين بالسياسة 
الحرب سعودية يمنية قالوا الحرب داخلية، اذكر أننا تحدثت في سنة 

عام ١٩٩٤م الحرب حرب سعودية تقودها بعناصر مأجورة اثناء حرب 
٩٤م، وقلنا هذه حرب انفصال حرب من اجل انفصال وتجزئة اليمن 
قالوا ال الخالف بين علي وعلي.. علي عبدالله صالح وعلي سالم البيض، 
قلنا لهم ال، الحرب من اجل االنفصال قالوا ال ابدًا المنافقين والكذابين 
والمستأجرين قالوا ال هو صراع وخالف على السلطة بين علي وعلي ال احد 

بيطلب سلطة وال أحد يبحث عن سلطة..
الــذي يبحث عن سلطة مغفل وغبي والبلد تعيش هــذه االوضــاع 
المتردية األوضاع السيئة، ابحثوا عن امن وسالم ابحثوا عن امن واستقرار 

ابحثوا عن ادوية ابحثوا عن ادوية لألطفال والنساء ..
كم ارى في التلفزيون اطفاًال ونساء ورجاًال يعانون من مرض الفشل 
الكلوي.. من حمى الضنك ومــن عــدة امــراض بسبب الحصار الجائر 
المفروض من الجارة السعودية، وانتم منفوخة بطونكم ووجناتكم 
وتتجولون من مدينة الى مدينة من قطر الى قطر من فندق الى فندق، 
كيف سيقبلكم؟ الشعب اهلكم وعشيرتكم وقبائلكم لن يقبلوكم 
بالعودة الى قراهم حتى لو حل السالم حتى عندما يحل السالم، ما حد 
سيقبلكم، افهموا اعقلوا انتم قتلتم الطفل ايدتم قتل الطفل والمرأة.. 

انتم مؤيدون للعدوان انتم مع العدوان.
األخوة ابناء محافظة المحويت ما اطيل عليكم الحديث انا اثمن تثمينًا 

عاليًا تحملكم مشاق السفر من القرى والعزل والمديريات ومجيئكم الى 
صنعاء،إلى مقر اللجنة الدائمة التنظيم السياسي الرائد المؤتمر الشعبي 
الذي هو ملك لكل الوطن ملك لكل الوطن دون استثناء وابوابه مفتوحة 
على مصاريعها ويستوعب الصغير والكبير ليس حزبًا مؤدلجًا وال 
يكتسب نظرية من احد وال متأثرًا بذا القطر او القطر اآلخر او نظريات 
معينة ابدًا، مرت علينا نظريات البعث والناصرية والشيوعية مرت علينا 
من (٦٢م) كان هذا هو الشعب الصابر وكانت منهم قلة قليلة، هاهم 
اليوم متحالفون في فنادق الرياض الناصريون وبعض المتزلفين من 
حركة االخوان المسلمين وأنتم تعرفون االخوان المسلمين ال داعي لسرد 
وا كيف تأدلجوا معروف لدى الشعب  وا كيف جاء تاريخهم من اين جاء
اليمني من هم.. هم حركة ارهابية بكل مافي الكلمة من معنى مش 
النها نفذت عمليات اغتياالت في العاصمة صنعاء ومنها جامع مسجد 
دارالرئاسة.. نظمت مسلسًال خطيرًا وقتل كل الشرفاء في العاصمة 

صنعاء.. هذه حركة ارهابية..
اآلن هم الذين كانوا يدعموهم االن حطوهم في قائمة االرهاب.. هذا 
جزاؤهم ومكافأة لهم، بيكافئوهم النهم هكذا.. وهوذا الذين يتسولون 
من هنا ومــن هنا ومــن عــدن لحضرموت ومــن حضرموت للحج ألبين 
لشبوة لمارب برضو نفس العينة عينالوا جزاءهم هكذا المملكة العربية 
السعودية الجارة.. هكذا هي بعد مصالحها وال تعرفهم والتصرفهم 

ادت لهم فلوس ما أمرت لهم فلوس هم هؤالء مأجورون ويقلك من كان 
معاك من كان معاك كان ضدك ومن كان ضدك كان معاك .

تحياتي لكم وشكرا لكم مرة اخرى،،،
والسالم عليكم ورحمة الله،،،

وكان الشيخ محمد أبو علي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت 
 هنأ فيها الزعيم بنجاح العملية الجراحية وقال: فخامة الزعيم 

ً
ألقى كلمة

القائد المجاهد الصابر الوطني الجسور المشير علي عبدالله صالح أتينا 
نحن وهذه الوجيه ممثلين لكل أبناء محافظة المحويت الشرفاء واألوفياء 
 وشبابًا نساًء وأطفاًال لزيارتك واالطمئنان على صحتك ونهنئك 

ً
شيبة

وأنفسنا وأبناء الشعب اليمني بنجاح العملية الجراحية.
وأضاف أبو علي: نؤكد أننا ثابتون ثبوت الجبال الرواسي وواقفون إلى 
جانبك ضد العدوان البربري الغاشم الذي دمر الحجر والشجر وضد كل 
عميل ومنافق في الداخل أو الخارج وبما أننا وكل أبناء الشعب اليمني 
األحرار واثقون كل الثقة أن حبك للشعب اليمني وأبنائه أكثر من حبك 
لنفسك وأوالدك وقد أثبتت ذلك السنوات العجاف الماضية منذ ٢٠١١م.
وتابع رئيس مؤتمر المحويت: إننا معك وإلى جانبك ومفوضون لك 
في كل ما تراه أو تعمله من أجل اليمن ووحدته وعزته وكرامته وأمنه 
واستقراره فأنت أمل الناس بعد الله سبحانه ونحن جاهزون تحت أمرك 
للحرب أو للسلم بالشدة أو الرخاء للموت أو الحياة وفقك الله وعافاك 
ونسأل الله العلي القدير الرحمة لشهداء الوطن االبرار والشفاء للجرحى 

والنصر لليمن.
كما ألقيت خالل اللقاء قصيدتان شعريتان ألقى األولى الشيخ حسين 
الشطبي والثانية الشاعر صالح قطينة تضمنتا تهنئة الزعيم بنجاح 
العملية الجراحية واإلشادة بمواقفه الوطنية وتأكيد وفاء أبناء المحويت 

للزعيم صالح وللمؤتمر الشعبي العام تنظيم الوسطية واالعتدال.
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متابعات

حيا أبناءها وثباتهم مع الوطن في مختلف المراحل

الزعيم: ستظل المحويت المحافظة الذهبية ورمز الوفاء والصمود بوجه العدوان

 الشيوعيون والناصريون واالخوان يتحالفون في فنادق الرياض المؤتمر يستوعب كل اليمنيين وليس مؤدلجًا وال يتبع قطرًا خارجيًا

 المتواجدون في الرياض مستأجرون وخاسرون وليست هناك حرب بين اليمنيين اعترف محمد سلمان أن الحرب الدائرة حرب يمنية- سعودية

 عمالء السعودية أصبحت أوداجهم وبطونهم منفوخة والشعب يموت جوعًا ومرضًا السعودية تخوض حربًا على اليمن منذ ٩٤م عبر عناصر مأجورة

 الدول الداعمة لالخوان أدرجتهم اآلن في قائمة اإلرهاب االخوان المسلمون حركة إرهابية وتورطت بقتل الشرفاء في اليمن
لن تقبل العشائر والقبائل بعودة المرتزقة لقراهم حتى لو حل السالم

التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشعبي العام -صباح السبت- بحضور األمين  
العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف الزوكا وأحمد النويرة عضو اللجنة العامة ومحمد أبوعلي رئيس فرع المؤتمر 
الشــعبي العــام بمحافظة المحويت وزيــد أبو علي رئيس الكتلة البرلمانيــة للمؤتمر بالمحافظة والدكتور علــي الزيكم أمين عام 
المجلــس المحلــي قيادات المؤتمر التنظيمية والبرلمانية والتنفيذية ومشــائخ ووجهاء وأعيان وشــخصيات اجتماعية ومثقفين 
وأدبــاء وإعالمييــن بمحافظة المحويت الذين قدموا إلــى العاصمة صنعاء لتهنئته بنجاح العملية الجراحيــة التي أجريت له مؤخرًا 

وتكللت بنجاح.. ولله الحمد والشكر والمنة.
وخــالل اللقــاء حيا الزعيم علي عبدالله صالح أبناء المحويت الحاضرين منهــم والغائبين عن هذا اللقاء، وحرصهم على المجيئ إلى 
صنعاء، لتهنئته مؤكدًا أن المحويت كانت وســتظل هي المحافظة الذهبيــة التي يتميز أبناؤها بالوفاء والصمود والثبات والوقوف 

مع الوطن في مختلف المراحل.
 قال فيها:

ً
وقد ألقى الزعيم صالح كلمة

الشيخ محمد أبو علي:

نهنئكم بنجاح العملية وستظل المحويت صامدة صمود الجبال إلى جانبكم ضد العدوان
أنت أمل الشعب ونحن جاهزون تحت أمرك

بعــث الزعيــم علــي عبدالله صالــح رئيــس الجمهورية األســبق رئيس 
المؤتمــر الشــعبي العام برقية تهنئة إلى الرئيس شــي جيــن بينغ رئيس 
جمهوريــة الصين الشــعبية، بمناســبة إعادة انتخابه أمينــًا عامًا للحزب 

الشيوعي الصيني خالل مؤتمره الوطني التاسع عشر.. جاء في التهنئة:

الصديق العزيز فخامة الرئيس: شي جين بينغ
رئيــــس جمهـــوريـة الصين الشعبية

األمين العام للحزب الشيوعي الصيني األكرم
ببالع السعادة نبعث إلى فخامتكم بأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم أمينًا 
 لها.. وتستحقّونها عن 

ٌ
عامًا للحزب الشيوعي الصيني الصديق.. ونيلكم ثقة الحزب.. التي أنتم أهل

 وشعبًا.. في ظل قيادة الحزب الشيوعي الصيني من 
ً
جداره بالنظر إلى ما تحقق للصين الشعبية دولة

تطورات هائلة في مختلف المجاالت.
الصديق العزيز:

لقد قدمت الصين الشعبية بفضل سياسة االنفتاح التي تواصلون قيادة مسيرتها، تجربة متفردة 
في العالم مكنت الصين من تبوؤ المكانة الرفيعة بين األمم والدول.. وهي التجربة التي ستجعل من 

الصين قطبًا رئيسيًا ومؤثرًا في العالم.

وإن إعادة انتخابكم أمينًا عامًا للحزب الشيوعي الصيني تعني أن الصينيين جميعًا اختاروا الريادة 
والحداثة والتطور واالزدهار.. مع التمسك بالقيم والمبادئ والفكر المنفتح الذي تقوم على أساسه 

جمهورية الصين الشعبية..
إننا في المؤتمر الشعبي العام بالجمهورية اليمنية.. على ثقة كبيرة في حنكتكم وقدرتكم على 
تحقيق األهداف واالستراتيجيات التي حددتموها للمرحلة القادمة في خطابكم الذي وجهتموه في 

الجلسة االفتتاحية ألعمال المؤتمر التاسع عشر للحزب.
كما نتطلع أن تشهد عالقات الصداقة والتعاون بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الشيوعي الصيني 
المزيد من التطور والتنسيق الفاعل في مختلف القضايا التي تهم الحزبين والشعبين الصديقين، 
والتي تم تحديد مساراتها المستقبلية أثناء لقائنا مع فخامتكم في شنغهاي وفي زيارتكم التاريخية 

للجمهورية اليمنية.
راجيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجهودكم الوطنية كل التوفيق والنجاح لتحقيق كل 

التطلعات واألماني التي ينتظرها الشعب الصيني الصديق.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري وتقديري،،،

عـلـي عـبـدالله صــالـح 
رئيس الجمهورية اليمنية األسبق
رئيس المـؤتمـر الشعبـي العـام

رئيس المؤتمر ُيهنئ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه أمينًا عامًا للحزب الشيوعي


