
السدعي: 15 ألف شاب 
وشابة سيكونون في 

استقبال جماهير المؤتمر
أك��د حميد السدعي -رئيس 
قطاع الشباب بفرع المؤتمر 
بأمانة العاصمة- أن أكثر من 
15 ألف شاب وشابة من شباب 
المؤتمر بالعاصمة سيكونون 
ف���ي اس��ت��ق��ب��ال ال��م��اي��ي��ن من 
ج��م��اه��ي��ر ال��م��ؤت��م��ر الشعبي 
ال��ع��ام م��ن ال��م��ه��رة ال��ى صعدة 
والذين سيحضرون للمشاركة 
ف��ي م��ه��رج��ان م��ي��دان الصمود 
وال��ت��ص��دي.. م��ي��دان السبعين 
للمشاركة في إحياء الذكرى ال�35 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وق����ال ال��س��دع��ي ف��ي تصريح 
»الميثاق«: إن هذه الكوكبة من الشباب والشابات سيقومون باستقبال  ل�
وتنظيم وصول المشاركين الى ميدان السبعين وتذليل أية صعوبات 

تواجههم.
مشيرًا إلى أنه قد تم إعداد هؤالء الشباب إعدادًا جيدًا وسيرتدون مابس 
مميزة حيث سيكون هناك رداء خاص لكل مجموعة تقوم بمهام محددة.. 
وأضاف: أن الشباب سيرسمون لوحة بديعة تمتد في خط طولي من منزل 

البشيري الى وسط ميدان السبعين.

اس��ت��ك��م��ااًل للترتيبات ال��م��ق��ررة ال��خ��اص��ة بإقامة 
المهرجان المؤتمري الماييني بمناسبة الذكرى 
ال���35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ال���24 
من أغسطس تكثف لجان التحضير والتجهيز من 
جهودها ووضع اللمسات األخيرة الحتضان العاصمة 
صنعاء العرس المؤتمري الجماهيري الخميس القادم.
وأك���د االس��ت��اذ ط���ارق ال��ش��ام��ي -رئ��ي��س ال��دائ��رة 
االعامية بالمؤتمر رئيس اللجنة اإلعامية- استكمال 
التجهيزات االعامية من شعارات وأعام ولوحات 
متنوعة االحجام والمحتوى وصور الشهداء.. وكذلك 
تم انتاج العشرات من األناشيد الوطنية والزوامل 
الحماسية على مستوى المحافظات باالضافة الى 
القصائد الشعرية التي تتغنى بهذا الحدث العظيم 

والتي تجاوزت 1600 قصيدة فصيحة وشعبية لشعراء من 
مختلف المحافظات.

منوهًا الى أن الشعارات واألناشيد والقصائد تعبر عن عظمة 
وتاريخ المؤتمر الشعبي العام ومؤسسه ورئيسه الزعيم علي 
عبدالله صالح.. وتدعو في مجملها الى توحيد الصفوف وتعزيز 
الجبهة الداخلية في مواجهة ال��ع��دوان والتمسك بالحلول 
السلمية التي تحفظ لشعبنا الصابر الصامد عزته وكرامته 
وللوطن سيادته واستقاله.. كما تتغنى ببطوالت رجال الرجال 
من أبناء القوات المسلحة واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء 
القبائل، وتجسد الوفاء واإلجال لشهدائنا األبرار الذين قدموا 

أرواحهم ف��داء لوطنهم ودفاعًا 
عن كرامة شعبهم.

»الميثاق«:  وق���ال األس��ت��اذ ط���ارق الشامي ف��ي تصريح ل�
استكملنا إع��داد كافة البرامج والفقرات التي ستقدم في 
هذا المهرجان الماييني من كلمات وغيرها.. وأض��اف: كما 
تم تجهيز أكثر من 50 كاميرا تلفزيونية لتغطية فعالية 
المهرجان والتي ستوزع في أماكن تجمعات الجماهير ومداخل 

الوصول الى ميدان السبعين والشوارع المحيطة به.
الفتًا ال��ى أن كافة الوسائل اإلعامية المحلية واألجنبية 
المتواجدة في الباد من قنوات وصحف واذاع��ات ستغطي 

فعالية المهرجان.

مشيرًا الى أن األمانة العامة للمؤتمر ستوجه دعوات 
لألحزاب والمكونات السياسية ومؤسسات الدولة 
السيادية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات 
االجتماعية.. وكذلك دعوة الرعيل األول من لجنة 
الحوار ومؤسسي المؤتمر الشعبي العام وكذلك اعضاء 
السلك الدلوماسي المتواجدين في بادنا لحضور فعالية 

االحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر.
وأوضح رئيس الدائرة االعامية بالمؤتمر أن كافة 
القيادات المؤتمرية في مختلف المحافظات تعمل 
كخلية نحل إعدادًا وتحشيدًا للمهرجان وبشكل طوعي 
وبجهود ذاتية أو من خال تبرعات األعضاء من رجال 
م��ال وأع��م��ال مؤتمريين ف��ي المحافظات وال��ف��روع 
إلنجاح الفعالية وتقديمها بالشكل الائق بتنظيم 

رائد كالمؤتمر الشعبي العام.
واختتم تصريحه بالقول: الحشود المايينية ستقدم صورة 
عميقة التعبير عن ثبات وصابة الشعب اليمني العظيم 
وصموده في وجه العدوان الغاشم.. كما ستعكس مواقف 
المؤتمر الشعبي العام المبدئية والثابتة المدافعة عن الوطن 
ومكاسبه ووقوف المؤتمريين في مقدمة الصفوف جنبًا الى 
جنب مع أبطال الجيش واللجان والمتطوعين واستعدادهم 

التام لرفد الجبهات بالمقاتلين حتى تحقيق النصر..
مؤكدًا أن المؤتمر الشعبي العام سيصدر بيانًا سياسيًا مهمًا 

بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.
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رأس الزعي��م عل��ي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األس��بق 
رئي��س المؤتمر الش��عبي العام- لقاًء موس��عًا لقي��ادات المؤتمر 
الش��عبي الع��ام وأحزاب التحال��ف الوطني بحضور الش��يخ صادق 
أمين ابوراس نائب رئيس المؤتمر واألستاذ عارف الزوكا األمين 
العام للمؤتمر الش��عبي الع��ام.. وفي اللقاء الذي كرس لمناقش��ة 
االس��تعدادات والترتيبات الخاصة للمهرج��ان المالييني في 24 
أغس��طس بميدان الس��بعين بالعاصمة صنعاء احتف��اًء بالذكرى 
ال�35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، ألقى الزعيم علي عبدالله 
صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

 قال فيها:
ً

كلمة
أنا سأتحدث معكم بشكل أخوي ومن خالكم إلى الشارع اليمني حول المستجدات 
على الساحة اليمنية والفعل ورد الفعل، في حقيقة األمر لنا خال شهرين والعالم 
يعرف والشارع اليمني يعرف أنه عندنا إحياء ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام 
بمرور 35 عامًا، واحد، الرسالة الثانية هي موجهة ضد العدوان ودعوة الشعب 
للصمود في وجه العدوان، والرسالة الثالثة نمد أيدينا للسام ال لاستسام، هذه 
الرسائل التي يريد أن يوجهها المؤتمر يوم 24 أغسطس في ميدان السبعين 
ميدان الصمود والتحّدي، أتحدث إليكم ومن خالكم إلى شعبنا اليمني العظيم 
شعب اإليمان والحكمة، وهنا تأتي الحكمة، الحكمة عند العقاء والشخصيات 
السياسية المرموقة والمسئولة إلزالة سوء الفهم واالبتعاد عن التوتر الموجود في 
الساحة، هذا التوتر ال يخدم المتحالفين ضد العدوان ولكن يخدم دول العدوان 
 كما ذكر األخ عبدالملك الحوثي أنه 

ّ
ومن يقف في صف العدوان، هذا التوتر ما هو إال

هو الطابور الخامس وعلينا أن نفكر ونبحث أين هم اصحاب الطابور الخامس..؟؟ 
ومن أين هم..؟ ماذا يعملون اليوم..؟ تفكيك الجبهة الداخلية خدمة للعدوان 
ومن يقف في صف العدوان، هذا هو الطابور الخامس، فلنتباين فلنختلف لكن 
هناك ثوابت وطنية ال يمكن ألحد أن يتجاوزها: الوقوف في وجه العدوان، ورفد 
الجبهات والجبهات ترفد سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا وعسكريًا وأمنيًا 
هذه الجبهات مش جبهة نهم وال صرواح وال المخا وال ميدي، الجبهات هي عدة 
محطات، فيجب علينا أن نرفد الجبهات معنويًا وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا 
واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا منظومة متكاملة، هذا هو رفد الجبهات، رفد الجبهات 
بالنزول إلى الميدان مش بالكام وال بالمازم، أتحدث وأتفق مع األخ عبدالملك 
لنا خيرًا بإنشاء المجلس السياسي األعلى وتشكيل حكومة  الحوثي عندما قال نحن تفاء
اإلنقاذ الوطني، شيء جميل هذا كان االتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
مع انصار الله وبناء على طلب إخواننا وأشقائنا في انصار الله ان نكون شركاء وأن ال 
يبقوا في الميدان لوحدهم ونبقى إلى جانبهم في مواجهة العدوان، مش من أجل 
المكاسب المؤتمر ال يبحث عن مكاسب قد حكم 33 سنة وشل المكاسب، هيذك 
ستين مليار موجودة معي في اسطنبول عند واحد اسمه سيئ الذكر بدون ذكر 
اسم ال يستحق ذكر اسمه ألنه )كل إناء بما فيه ينضح(.. اتفق مع األخ عبدالملك أن 
إحنا شكلنا المجلس السياسي والحكومة من أجل شراكة ومواجهة العدوان، صحيح 
 واحد في المائة، أنا قد ربما أتفق 

ّ
ل إال

ّ
قال األخ عبدالملك إن حصة أنصار الله ال تشك

 مع المؤتمر؟؟ طيب 
ّ

معه واحد في المائة والبقية مع من مع الشعب اليمني وإال
واحد في المائة اتفقنا على الشراكة وأن يعمل المجلس السياسي األعلى وحكومة 
اإلنقاذ طبقًا للدستور والقوانين واللوائح المنظمة، هذا الدستور والقوانين المنظمة 
ليست من صنع علي عبدالله صالح، وهي من صنع الشعب ومؤسساته، الدستور 
واللوائح واألنظمة ليست ملزمة خاصة بي كنت أدرس بها في المؤتمر الشعبي 

العام، ال توجد عندي وال ملزمة أنا هذا الدستور والقانون صنع الشعب، طيب اتفقنا 
على الشراكة شراكة حقيقية في مواجهة العدوان وإدارة شئون الباد سياسيًا 
وثقافيًا واجتماعيًا ولكن لألسف الشديد هناك لجان إشرافية، اللجنة الثورية التي 
اتفقنا أن تنتهي مهمتها بتشكيل المجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ، اتفقنا على 
هذا األساس، لكن الذي ُيمارس أن اللجنة الثورية تسيطر على المجلس السياسي 
األعلى في الميدان، أي قرارات يصدرها ومش متفقة مع اللجنة الثورية تلغى، وإال 
لنا بها،  الحكومة برئاسة بن حبتور وهي التي كما قال عبدالملك أنها حكومة تفاء
لكن هناك حكومة فوق الحكومة وهي المكتب التنفيذي التابع إلخواننا في أنصار 
الله إذًا كيف تشتغل الحكومة، اتفقنا على ان الموارد تذهب إلى الخزينة العامة 
وعدم الصرف منها من خال المؤسسات أو الشركات وال يجوز دستوريًا أو قانونيًا 
أن أحدًا يمس هذه اإليرادات، نسأل لماذا إحنا بدون مرتبات عشرة أشهر؟ طيب أين 
المرتبات..؟؟ صحيح الموارد مش كثيرة ألن النفط مسيطر عليه والغاز مسيطر 
عليه هذا صحيح، لكن في حده االدنى تورد للخزينة العامة ونصرفها أواًل بأول من 
نص معاش من ربع معاش من معاش كما نقدر للناس، الناس في حالة سيئة، لكن 
ال ذا تأتى وال ذا حصل، طيب هذه الموارد تصرف ما أحد يتدخل ال يجوز ألي وزير 
أو رئيس مؤسسة أو مصلحة أن يمس الموارد موارد الدولة، وهناك رأس واحد هو 
المجلس السياسي مجتمعًا كقيادة سياسية والحكومة مجتمعة تضامنّيًا وسلطة 
تنفيذية مسئولة امام المجلس الرئاسي، البرلمان سلطة رقابية وسلطة تشريعية، 
عندما يتحدثون أن هناك تعطيًا للحركة القضائية صراحة بوضوح حول الحركة 

القضائية إحنا مع حركة قضائية، لكن كامنا واضح إذا قمنا بحركة قضائية في الوقت 
الحاضر معناه ساهمنا في االنفصال والتشطير إن إحنا سنعمل حركة قضائية في 
المحافظات التي تحت سيطرة أنصار الله والمؤتمر، إذًا آمنا باالنفصال الذي يسعون 
إليه لكن قلنا ال مانع، رؤيتنا في المؤتمر ال مانع من سد الشاغر سدوا الشواغر أينما 
ُوجدت ال يمكن أن تبقى شواغر وتتعطل العدالة، هذا الكام إحنا معه، االجهزة 
الرقابية إحنا مستعدين أي رؤية يا أخوان في أنصار الله من تريدوا في جهة الرقابة 
عينوا األخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية ما عندنا مانع هو مواطن يمني 
يطلع، لسنا معطلين إحنا ال، إن عملنا في اتجاه اإلصاح والصاح، أما اننا نسعى في 
ًا، هذا فيما يخص 

ّ
المؤتمر الشعبي العام للتعطيل عمر المؤتمر ما كان معط

تشكيل المجلس السياسي وحكومة اإلنقاذ، طيب اتفقنا لجنة ثورية مافيش لجان 
 في الدفاع 

ّ
 في النفط وإال

ّ
إشرافية ما فيش طيب نتكلم على وزير في الخارجية وإال

وفوقه مشرف، السلطة هو المشرف نتكلم عن محافظ فوقه مشرف، أبعد المشرف 
طيب عين المشرف محافظ عينه وزير سكهونا شغلة، نحن نمد أيدينا إلخواننا ما 
عندنا مانع، تشتوا نبقى معاكم في الشراكة في إدارة شئون الباد في إطار ال ضرر 
وال ِضرار وفي إطار الدستور والقانون، نحن على العين والراس، تشتوا تنفردوا 
ال تعلنوا بيان رقم واحد وال بيان رقم اثنين قولوا لنا أنتم تريدون أن تعودوا إلى 

السلطة منفردين إحنا سننسحب وال يكون بيننا خاف.
أدعو في هذا اللقاء الجميل والموّسع للشخصيات السياسية واإلجتماعية من 
المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفائه ابتعدوا عن االحتكاك ال يجروكم إلى 

االحتكاك، يشططوا الصور يشططوها، شططوا اليافطات شططوها، ما عندنا 
مشكلة ما تشكل مشكلة، إحنا ضد الخاف بين المؤتمر وأنصار الله ... مسيرتنا 
سلمية ليست موجهة ضد أحد هذا فيه الطابور الخامس وأنا أتفق مع عبدالملك 
الحوثي أن فيه طابور خامس بس الطابور الخامس نقّيمه من هو الطابور الخامس؟ 
من هو؟ هذه الدعوة إلى حشد في الصباحة في شارع المائة ليش؟ لمنع المتوافدين 
من المحافظات والمديريات، عدم إحياء هذه الفعاليات والمهرجانات، يا أخي ليست 
ضدك إحنا جايين لنا أدبياتنا ولنا ثقافتنا ولنا برامجنا ما إحناش ضد أحد وال ضد أي 
شيء، شوفوا إحنا ضد العدوان بالحرف الواحد ومن يقف إلى جانب العدوان أو يحاول 
يفرق أو يصّعد لخدمة العدوان إحنا ضده، من يصّعد بإيجاد خاف بين المؤتمر 
وأنصار الله هو هذا التصعيد وهذا هو الطابور الخامس.. أدعو رفاقنا وإخواننا الى 
الصبر وليست مهانة، الصبر ال أحد يجرجركم إلى العنف، العنف إحنا ضده بكل 
أشكاله، اللجان الميليشيات أو اللجان الشعبية الموجودة في صنعاء أو التي تنتشر 
في العاصمة أعتقد على ما أعتقد أنا كنت طلبت من االخ عبدالملك الحوثي أنه 
يدفع بعدد منهم بالتنسيق مع اللجنة االمنية لمساعدة المؤتمريين على حفظ 
وا  وا لمساعدتكم وليس ضدكم ال تقلقوا ربما جاء أمن العاصمة فربما أنهم جاء
لمساعدتكم للحفاظ على األمن العام، األمن العام لنا جميعًا والعاصمة حقنا جميعًا.. 
بعيد أبعد من عين الشمس الذي يشتى يعمل فوضى في العاصمة ويقول أفعلها 
نا والعقاء  وأفحط ما بش فحاط، مابش فحاط إحنا هانا، إحنا ندعو رفاقنا وزماء
والفاضلين والمصلحين في انصار الله الى أن يشاركوا المؤتمر في هذه المناسبة في 
ميدان السبعين، أدعوهم ضيوفًا على المؤتمر على الرحب والسعة، بالعكس أن 
وجودنا ككتلة واحدة في مواجهة العدوان، العدوان سيحترمكم ويقدركم عندما 
تكونون كتلة واحدة، هو يسعى صح لشق الصف لكن إحنا بالنسبة لنا كمؤتمريين 
لن نقبل لن نقبل على االطاق أن نكون موظفين مع من يريد أن يشق الصف الوطني 
في مواجهة العدوان، أختصر هذا الكام وربما خير الكام ما قل ودل شكرا لهذا 
االجتماع وأترككم مع نائب رئيس المؤتمر واألمين العام للمؤتمر للدخول في 

تفاصيل أكثر... وشكرًا

مهرجان السبعين ضد العدوان 
ومن يقف معه أو يصّعد لخدمته

لنا أدبياتنا وثقافتنا 
وبرامجنا ومسيرتنا سلمية

ال نقبل أن نكون موظفين
 الصف

ّ
 مع َمْن يريد شق

المكتب التنفيذي ألنصار الله 
حكومة فوق حكومة اإلنقاذ

الحكمة تتمثل بإزالة سوء الفهم واالبتعاد عن التوتر الموجود في الساحة

متابعات العدد:  
)1871(

21/ أغسطس / 2017م  
28/ ذو القعدة / 1438هـ

2االثنين: 

استكمال التحضيرات لمهرجان 24 أغسطس بميدان السبعين

خالل ترؤسه لقاًء موسعًا لقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف

ق فوضى في العاصمة أبعد عليهم من عين الشمس
ْ
ل

َ
الزعيم: خ

اتفقنا على الشراكة ولكن اللجنة الثورية التزال تسيطر على المجلس السياسي وتلغي قراراته

    اتفقنا على أن يعمل المجلس السياسي والحكومة طبقًا للدستور والقوانينال يهمنا تمزيق الصور وندعو أنصار الله للمشاركة في مهرجان السبعين كضيوف

إذا أردتم العودة للسلطة منفردين 
فسننسحب بدون خالف

نحن ضد العنف وضد الخالف 
بين المؤتمر وأنصار الله

التوتر الحاصل في الساحة ال يخدم 
المتحالفين ضد العدوان

الطابور الخامس يعمل على 
تفكيك الجبهة الداخلية

رفد الجبهات بالنزول إلى الميدان 
ال بالكالم وال بالمالزم

إن شعبنا لم يصنع حضارته القديمة إال في ظل االستقرار واألمن 
والسالم، ولم يتحقق له ذلك إال في ظل وحدة األرض والشعب والحكم

الميثاق الوطني

جليدان: جاهزون الستقبال 
الماليين وال توجد عوائق أمام 

نجاح المهرجان
أك����د ال��ش��ي��خ ج��ل��ي��دان م��ح��م��ود 
جليدان -عضو اللجنة العامة رئيس 
لجنة النظام واالستقبال للمهرجان 
الماييني للذكرى ال���35 لتأسيس 
المؤتمر الشعبي العام- أن الترتيبات 
الازمة الستقبال الحشود المايينية 
التي ستصل ال��ى م��ي��دان السبعين 

الخميس القادم مكتملة.
وق������ال ج���ل���ي���دان ف����ي ت��ص��ري��ح 
»ال��م��ي��ث��اق«: إن األم�����ور تسير  ل���
بشكل ممتاز وسلس وذلك بفضل 
الله والقيادات المؤتمرية والشباب 
في كافة المحافظات والمديريات 
والمشاركين في فريق النظام بأمانة 

العاصمة.
مضيفًا: أنه قد تم انجاز كافة الترتيبات والتحضيرات المتعلقة بالحشد.

وقال: جاهزون الستقبال المايين من المؤتمريين وال توجد أي عوائق 
أمام نجاح المهرجان.

مؤكدًا أن المهرجان سيكون الئقًا بمستوى الحدث وبمكانة المؤتمر 
على الساحة الوطنية وبما يرضي الجماهير المتوافدة من كل محافظات 

الجمهورية.

بيان سياسي مهم سيصدر عن المهرجان

الشامي: لجان التحضير والتجهيز تضع اللمسات األخيرة للمهرجان

توجيه الدعوة للمؤسسات 
السيادية والدبلوماسيين 

والمكونات السياسية 
والشخصيات االجتماعية 

والمنظمات المدنية

قنوات فضائية عالمية ستبث مباشرة فعاليات المهرجان  أكثر من 50 كاميرا تلفزيونية ستغطي الحدث


