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متابعات

في لقائه بقيادة المؤتمر ومشائخ وأعيان محافظة ريمة

سيظل المؤتمر في مقدمة الصفوف لمواجهة العدوان الغاشم

األمين العام: الحمالت اإلعالمية المغرضة لن تنال من المؤتمر

االخ العزيز محمد عبده مــراد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة ريمة االخوة االعزاء اعضاء الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي 
العام بمحافظة ريمة االخوة المشائخ الشخصيات والقيادات الحاضرون 
جميعا اسعد الله صباحكم بالخير ويسعدني ويشرفني نيابة عن الزعيم 
القائد رئيس المؤتمر الشعبي العام ان اتقدم اليكم بجزيل الشكر 
والتقدير والعرفان ألبناء محافظة ريمة على وصولكم للعاصمة صنعاء 
للسالم واالطمئنان على فخامة االخ الزعيم الرمز المناضل علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام مقدرين 
لكم هذا الموقف المتميز مقدرين لكم هذه المواقف البطولية مقدرين 
لكل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة هذا الشعور 

وهذا االحساس وهذا الموقف الذي ليس بجديد على ريمة..
وأضــاف الــزوكــا: ريمة مواقفها ثابتة مواقفها دائما بطولية كما 
عهدها المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الصفوف دفاعا عن الثورة 
والجمهورية والوحدة وعن المؤتمر الشعبي العام فمن خاللكم التحية 
لكل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في محافظة ريمة مؤكدين 
لكم ان المؤتمر الشعبي العام وقياداته ستظل وفية مع قيادات وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام ستظل وفية مع وطنها مع وطن الـ٢٢ مايو 
سيظل المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الصفوف للدفاع عن الثوابت 
الوطنية سيظل المؤتمر الشعبي العام في مقدمة الصفوف لمواجهة 
العدوان الغاشم على بلدنا وسيظل المؤتمر الشعبي العام كما عهده 
كل اعضاء المؤتمر الشعبي العام وكما عهدته كل جماهير شعبنا وفّيًا 
أبّيًا صامدًا التهزه العواصف وال يخذل شعبه مثل ما عرفوه سيظل 

المؤتمر الشعبي العام هذا العنوان البارز لوطن الـ٢٢ مايو.
وتابع االمين العام :وصولكم اليوم للسالم على الزعيم علي عبدالله 
صالح مثلما وصلتنا اتصاالت من كل محافظات الجمهورية ويطلبون 
الوصول الى العاصمة صنعاء هذا امر ال نستطيع ان نعبر عنه إال بأنه فعال 
علي عبدالله صالح دخل قلوب كل الجماهير الوفية المحبة المخلصة 
لوطنها وصولكم اليوم للعاصمة صنعاء وتجشم لمعاناة السفر ونحن 
متأكدين ان الناس مستعدين ان يبذلوا ارواحهم فداء للمؤتمر الشعبي 

العام وعلي عبدالله صالح ؟ لماذا ؟
هل سأل اآلخرون انفسهم هذا السؤال ؟ المحبة لله حب الناس لعلي 
عبدالله صالح ال يستطيع احد ان يمحوه وال يستطيع احد ان يقول 

للناس ال تحبوا ذاك او ذاك.

وأكد الزوكا ان الحمالت االعالمية المغرضة لن تستطيع النيل من 
المؤتمر وقيادته وقــال: اشاهد هذه االيــام موجة من حملة االعالم 
المغرضة التي تحاول النيل من هامات الوطن نقول لهم قولوا ما قلتم 
لكن حب الزعيم علي عبدالله صالح في قلوب الجماهير وهذا الحملة 
المغرضة نعرف اهدافها مسبقا ال تهزنا ولن نهتز ولن تؤثر فينا وال 
في الجماهير نقول لكم احفظوا اقالمكم احفظوا افكاركم للدفاع عن 

وطن ٢٢مايو.
وأردف :المؤسف له حقا ان انسمع ايضًا او نقرأ في وسائل االعالم 
ة او المسموعة او المرئية ايضا كالما اصبح مبتذًال ال يقوله احد  المقروء
لكنهم لن يستطيعوا ان يمسوا سمعة من بنى لنفسه سمعة حقيقية 
بمنجزاته بقيمه بأخالقه بثوابته بمبادئه، كال والف كال لن تستطيعوا 

ان تمسوا هذه القامات والهامات الوطنية. 
وقال االمين العام :بعض االعالم بدأوا ايضا يحاولون المساس من 
شخصيات هي ايضا من رباها علي عبدالله صالح هل تستطيعون ان 
تمسوا شخصًاً بحجم علي عبدالله صالح هذا العمالق الكبير.. أنتم 

تشوهون انفسكم.
وقــال الزوكا :انــا اتحدث عن العميد احمد علي عبدالله صالح هذا 
حب الناس ال نستطيع وال تستطيعون ان تمنعوا من يتحدثون، هم 
يتحدثون عن انفسهم ويعكسون النظرة السيئة عليهم من خالل ما 
يقولونه نحن ننصحهم دعونا نوحد جهودنا دعونا نعمل لمواجهة هذا 
العدوان الغاشم جميعًاً، لن تؤثر فينا ولن تضرنا ولن يستمع لكم احد 
ال تستطيعوا ان تؤثروا في قلوب الناس هذه قلوب الناس هي اقوى 
من الحديد واقسى من الحجر في حبها وفي تقديرها للمؤتمر الشعبي 

العام وقيادته.
وتابع االمين العام : احيي جماهير المؤتمر الشعبي العام وقياداته 
ه وكل جماهير شعبنا اليمني في كل محافظات الجمهورية  وأعضاء

ونيابة عن الزعيم علي عبدالله صالح اتوجه باالعتذار لكل محافظات 
الجمهورية عن الزيارات القادمة واقول لهم زيارتكم وصلت واهتمامكم 
قد وصل وهو ليس بجديد عليكم ونحن نعرف انكم ستفدون علي 

عبدالله صالح بدمائكم فكيف بحضوركم
فشكرًاً لكل قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام احييكم اين ما 
كنتم نحن معكم وسنظل معكم وسنظل اوفياء لكم في كل المناسبات 

والمحافل.. بالروح بالدم نفديك يايمن.
من جانبه القى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ريمة كلمة 
عبر فيها عن التهاني للزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية 
االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام بنجاح العملية الجراحية التي 
اجريت له وقال :يسر قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
ريمة أن تتقدم باسم قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني وأنصارهما وكل مشائخ ووجهاء محافظة ريمة، 
بأطيب التهاني للزعيم علي عبدالله صالح على نجاح العملية الجراحية 
التي تكللت بالنجاح،ونؤكد لكم أن الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه 
بشكل عام ومحافظة ريمه بشكل خاص تحتفل بهذه المناسبة ألنه 
كما أثبتت األيام انكم صمام أمان هذا الشعب وربان سفينته ورئتيه 
التي يتنفس بها العزة والكرامة وقلبه النابض بالحرية والديمقراطية 
واالستقالل ومن الصعب على شعب أن يعيش بدون قلب وهو أنتم، 

فصحتكم تهمنا جميعًا.
وخاطب رئيس مؤتمر ريمة الزعيم صالح بالقول :إننا في ريمه بالذات 
ندين لفخامتكم بالعرفان والوفاء فأنت الوحيد من زعماء اليمن من 
أنصف هذه المحافظة التي كانت تعيش على هامش محافظة صنعاء 
فأعلنتموها محافظة وأنصفتموها بحزمة من المشاريع التنموية التي 
نفخت فيها الروح فانتعشت وبدأت مشوارها التنموي الذي تعثر بعد 

تسليمكم السلطة.

واضاف مراد :لقد ظلت السعودية ودول الرجعية تحارب اليمن بكل 
وسائلها وكانت تسعى إلى فرض وصايتها على اليمن خصوصًا في ثالث 
قضايا مهمة وهي السيطرة على القرار السياسي ومحاربة استخراج 
الثروات النفطية ومحاربة الوحدة اليمنية، فكنت أنت الوحيد من وقف 
أمام هذه المطامع فحققتم الوحدة واستخرجتم الثروة وتمكنتم من 
االستقالل في القرار السياسي، فأعلنت السعودية الحرب عليكم ونحن 
ندرك مطامعها فامض بنا والشعب معك فأنت رمز وحدته واستقالله.
وتابع : في األخير فــإن ريمة اليوم تنتهز هــذه المناسبة لتجدد 
عهدها باسم جميع قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام، بأننا 
على الدرب سائرون وعلى نهجكم ماضون، وبالمهج واألرواح باذلون، 
بنهج المؤتمر وقائده ملتزمون،داعين الله أن يبقيكم لنا الضوء والسند 

والمرجع والنبراس والقدوة والرمز.
ودعــا رئيس مؤتمر ريمة ابناء المحافظة الــى االلتحاق بمعسكر 
الشهيد الملصي لرفد جبهات الدفاع عن الوطن.. ومن هذا المكان الذي 
يتواجد فيه المشائخ والشخصيات االجتماعية البارزة من أبناء محافظة 
ريمة أوجه لهم الدعوة ومن خاللهم إلى كل أبناء ريمة الشرفاء أينما 
كانوا بسرعة االلتحاق بمعسكر الشهيد حسن الملصي لرفد الجبهات 
والدفاع عن سيادة الوطن والقانون وحمايته من العدوان السعودي 
الذي استهدف كل ما بناه المؤتمر الشعبي العام طيلة حكمه الحافلة 
بالمشاريع العمالقة،كما نثمن تثمينًا عاليًا الجهود الجبارة والوطنية 
التي يقوم بها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح من تدريب 
وتأهيل المقاتلين منذ بداية العدوان ورفد الجبهات التي لقنت جيش 
العدو أقسى الدروس وألحقت بهم شر الهزائم في جميع الجبهات.. 
ومايزال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح مستمرًاً في تدريب 
المقاتلين إضافة إلى الدفع السابقة التي تخرجت من هذا المعسكر من 
رجال الرجال المتشبعين بالفكر الوطني الخالص رافعين شعار «الله 

الوطن الثورة الوحدة».
مختتمًاً: كما نثمن جهود كافة المقاتلين من الجيش واللجان الشعبية 
وأبناء القبائل المدافعين عن الوطن في كافة الجبهات.. سائلين الله 
الرحمة للشهداء.. والشفاء للجرحى.. والنصر لليمن.. بالروح بالدم نفديك 

يايمن.
لقيت خالل اللقاء ثالث قصائد شعرية القى االولى حيدر علي ناجي 

ُ
وأ

والثانية خالد الحطوار والثالثة القاها الطفل محمد عبده النخلي.

الخطاب المبتذل لن يؤثر على  َمْن بنى سمعته بالمنجزات وبأخالقه ومبادئه وقيمه
 الزعيم دخل قلوب كل اليمنيين األوفياء المخلصين لوطنهم المؤتمر أبّي وصامد وال تهزه العواصف

محبة الناس للزعيم 
صالح ال يستطيع 

أحد محوها

نقدر مواقفكم البطولية 
دفاعًا عن الثورة 

والجمهورية والوحدة 
ومواجهة العدوان

رئيس مؤتمر ريمة:

 الزعيم أنصف ريمة بجعلها محافظة وبالمشاريع التنموية 
التي نفخت فيها روح الحياة والتطور

المؤتمر يدين بشدة المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في سوق الليل بصعدة

دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة  
المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي 
اليوم بسوق شعبية بمحافظة صعدة وراح ضحيتها ٢٩ شهيدًا 

و٢٨ جريحًا من المواطنين األبرياء.
وقال المصدر: إن هذه الجريمة ليست جديدة على هذا العدوان 
 أكثر من ألف يوم في 

ُ
الذي يواصل مجازره بحق الشعب اليمني منذ

مخالفة وانتهاك واضح لكل القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية 
وأمام صمت المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا رغم بشاعة 
ووحشية ما يرتكبه هذا العدوان بحق اليمنيين خاصة األطفال 

والنساء.
ودعا المنظمات المحلية والدولية إلى رصد وتوثيق هذه الجرائم 
وإدانتها وتقديمها إلى المحاكم الدولية والــرأي العام العالمي 
إلظهار حقيقة وحشية الــعــدوان السعودي الــذي يستهدف 

المواطنين األبرياء دون وازع من أخالق أو ضمير أو دين.
 
ً
وعبر المصدر عن تعازي قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة
بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- ألســر الضحايا متمنيًا الشفاء العاجل 

للجرحى.

التقى االمين العام للمؤتمر الشــعبي العام االســتاذ عارف عوض الزوكا -االثنين الماضي- بقيادات المؤتمر الشعبي العام التنظيمية وأعضاء الكتل البرلمانية  
للمؤتمر والمشائخ والوجهاء والشخصيات االجتماعية من ابناء محافظة ريمة الذين قدموا الى العاصمة صنعاء لالطمئنان وتهنئة الزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وخالل اللقاء حيا االمين العام نيابة عن الزعيم علي عبدالله صالح قيادات المؤتمر الشــعبي العام وكل ابناء محافظة ريمة مشــيدا بمواقفهم الوطنية والتنظيمية 

ووفائهم للمؤتمر الشعبي العام وقال :


