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خالل حضوره جانبًا من اللقاء التنظيمي لفرع المؤتمر بمحافظة صنعاء

رئيس المؤتمر يشدد على استمرار تفعيل النشاط التنظيمي وخطة االستقطاب
 نجدد موقف المؤتمر الرافض للعدوان الغاشم وإدانته الجرائم التي يرتكبها نثمن عاليًا المواقف الوطنية لمؤتمريي صنعاء وحلفائهم ضد العدوان

متابعات

حضر الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- جانبًا من اللقاء التنظيمي لقيادة فرع  
المؤتمر الش��عبي العام بمحافظة صنعاء ورؤس��اء فروع المؤتمر بالمديريات والدوائر، ال��ذي عقد بحضور األمين العام للمؤتمر 
الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا واألمين العام المساعد للمؤتمر رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي وعضوي اللجنة 
العام��ة يحيى غوبر وعلي ش��عالن ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة صنعاء محمد محمد بش��ير والدكت��ور عبدالله ابو حورية نائب رئيس 

الدائرة الفنية عضو األمانة العامة للمؤتمر.

وفي اللقاء عبر الزعيم علي عبدالله صالح عن شكره وتقديره لكل 
قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام وجماهيره وحلفائه 
في محافظة صنعاء على مواقفهم الوطنية والتنظيمية التي جسدوها 
 في مواجهة العدوان الغاشم والبربري 

ً
خالل الفترات الماضية وخاصة

والهمجي ضد شعبنا اليمني الصامد والصابر والحصار الجائر الذي 
يتسبب بقتل اآلالف من أبناء الشعب اليمني من المرضى والجرحى وأدى 
إلى تفشي األوبئة واألمراض وعلى رأسها وباء الكوليرا الذي يحصد أرواح 

اليمنيين أمام مرأى ومسمع وصمت المجتمع الدولي.
مشيدًا في الوقت نفسه بمواقفهم التنظيمية المشرفة وما شهده 
فرع المؤتمر في محافظة صنعاء وفروع المديريات والدوائر خالل 
الفترات الماضية من نشاط تنظيمي عكس إخالص ووف��اء قيادات 
وقواعد المؤتمر لتنظيمهم الرائد، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية 
االستمرار في تفعيل النشاط التنظيمي بوتيرة عالية وتنفيذ خطة 
االستقطاب التنظيمي بما يسهم في رفد المؤتمر الشعبي العام بدماء 

وكوادر جديدة وخاصة من شريحة الشباب.
وجدد الزعيم علي عبدالله صالح موقف المؤتمر الشعبي العام ضد 
عدوان التحالف الذي تقوده السعودية والحصار الجائر وإدانة الجرائم 
اليومية بحق أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات وتدمير البني 
التحتية ومقدرات الشعب اليمني التي تم بناؤها على مدى 55 عامًا 

منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر.
بعد ذلك تواصل اللقاء برئاسة األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
األستاذ عارف الزوكا حيث تم خالله استعراض المستجدات السياسية 
والوطنية والتنظيمية، وقدم األمين العام خالل اللقاء شرحًا موجزًا عن 
التطورات على الساحة السياسية، مجددًا موقف المؤتمر الشعبي العام 
المبدئي والثابت في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر باعتبار 
ذلك واجبًا وطنيًا وموقفًا مؤتمريًا لن يتغير باختالف الظروف ومهما 

كانت التحديات والصعوبات.
وجدد األمين العام التأكيد على حرص المؤتمر الشعبي العام على 
تماسك الجبهة الداخلية ووح��دة الصف الوطني وأهمية االلتزام 

الكامل بتنفيذ الدستور والقانون في أداء مؤسسات الدولة بواجباتها 
ومسؤولياتها تجاه المواطنين ورفض أي تدخالت من قبل أي جهة 

كانت واعتبار ذلك مخاًل بمبادئ الشراكة الوطنية.
وح��ث ال��زوك��ا ق��ي��ادات المؤتمر بمحافظة صنعاء وف��روع��ه��ا في 
المديريات وال��دوائ��ر على أهمية االس��ت��م��رار ف��ي تفعيل النشاط 
التنظيمي وفقًا لخطة العمل المقرة من األمانة العامة للعام الجاري 
وض��رورة المضي في خطة االستقطاب التنظيمي وفقًا لتوجيهات 
 بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 

ً
قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة

الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام واستيعاب التدفق 
الكبير للناس الراغبين في االنضمام إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام 

 من الشباب.
ً
وخاصة

من جانبه تحدث رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام محمد محمد 
بشير بكلمة استعرض فيها جهود قيادة فرع المؤتمر على مستوى 
المحافظة وعلى مستوى فروع المديريات والدوائر، مؤكدًا أن خطة 
العمل التنظيمي تسير بطريقة جيدة رغم الصعوبات الكثيرة، مشيدًا 
في الوقت نفسه بمواقف قيادات وقواعد المؤتمر بالمحافظة الذين 
اثبتوا دائمًا حبهم لتنظيمهم ووفائهم لقيادته وإخالصهم لوطنهم، 
مؤكدًا أن قيادة فرع المحافظة وقيادات فروع الدوائر والمديريات 
 بالزعيم 

ً
سينفذون توجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة

علي عبدالله صالح واألمانة العامة في استكمال تنفيذ خطة النشاط 
التنظيمي لما تبقى من العام الجاري.

هذا وقد تحدث عدد من قيادات المؤتمر في محافظة صنعاء، 
مؤكدين أنهم كانوا وسيظلون يجسدون مواقف المؤتمر الشعبي العام 
الوطنية وتأكيدهم أن صنعاء ستظل الطوق الحامي للعاصمة وبمقدمة 
المدافعين عن اليمن ووحدته وسيادته واستقالله، كما سيظلون 
أوفياء للمؤتمر الشعبي العام ولنهجه الوسطي المعتدل والذي اثبت 
أنه التنظيم الذي يرفض كل النعرات المذهبية والمناطقية ويؤمن 
بالتسامح والقبول باألخر والحريص على مؤسسات الدولة وتنفيذ 

نصوص الدستور والقانون والمواطنة المتساوية. 

المواقف التنظيمية المشرفة لمؤتمريي صنعاء تعكس إخالصهم ووفاءهم لتنظيمهم الرائد

 الزوكا: المؤتمر حريص على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني
 التدخل في أداء مؤسسات الدولة يخل بمبادئ الشراكة الوطنية
بشير: ملتزمون بتنفيذ التوجيهات باستكمال خطة النشاط التنظيمي للعام الجاري

في الذكرى األولى للجريمة

الزعيم: سنأخذ بثأر محرقة القاعة الكبرى مهما طال الزمن

جع شعبنا اليمني 
ُ
جعنا وف

ُ
في يوم ال� 8 من اكتوبر من العام الماضي ف

العظيم بفقدان ع��دد من رف��اق السالح والنضال من ضباط القوات 
المسلحة واألمن، ومن الشخصيات السياسية واإلجتماعية ورجال الدولة، 
ومن عامة الشعب في جريمة قصف القاعة الكبرى في العاصمة صنعاء 
من قبل طيران تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، وهي الجريمة 
التي لم يسبق لها مثيل عبر التاريخ، راح ضحيتها اكثر من مائة وخمسين 
شهيدًا.. واكثر من ستمائة جريح، جراح بعضهم مازالت مصدر معاناة 

شديدة لهم حتى اليوم.
إن رحيل تلك الكوكبة من الشهداء وإصابة ع��دد من زمالئهم ومن 
المواطنين األبرياء الذين كانوا متواجدين في تلك القاعة لتقديم واجب 
عزاء، يشكل خسارة جسيمة وكبيرة للوطن اليمني عمومًا وألسرهم على 
وجه أخص، وهي الجريمة التي لن تسقط بالتقادم مهما حاول المعتدون 
ات والمغالطات وإظهار  التسويف وممارسة اساليب الترغيب واإلغ��راء
انفسهم بمظهر الذئب الوديع، كما فعلوا مع الطفلة بثينة الناجية الوحيدة 
من اسرتها التي استهدفها طيران وصواريخ العدوان يوم 25 اغسطس 

الماضي في منطقة عطان بالعاصمة صنعاء.
إن تلك المحرقة سيبقى ثأرها قائمًا سواء طال الزمن أم قصر، وسيتولى 
ابناء واحفاد الشهداء والجرحى ورفاقهم األخذ بالثأر عاجاًل أم آجاًل سواء 

من أولئك الذين قصفوا.. او تسببوا.. أو قدموا اإلحداثيات.
كما أن تلك المحرقة البشعة ستظل محفورة في ذاكرة األجيال.. وفي 
سجالت الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون كونها جريمة حرب 

مكتملة األركان.

تعازينا الحارة والصادقة ألبناء وأسر الشهداء.. الذين قضوا في 
جريمة قصف القاعة الكبرى وكل شهداء الوطن األبرار.. سواء من 
أولئك الرجال الرجال في الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين 
الذين يقدمون أرواحهم ودماءهم فداًء للوطن في جبهات القتال، 
أو الشهداء من المواطنين األبرياء اطفااًل ونساًء وشبابًا وشيوخًا 
الذين استهدفهم العدوان غدرًا وظلمًا، وهم يعيشون في منازلهم 

ومزارعهم ومواقع أعمالهم، وفي مناطقهم مطمئنين أمنين.
والتعازي موصولة لكل ابناء شعبنا اليمني الصابر والصامد.. مع 

تمنياتنا بالشفاء للجرحى والمعاقين..
المجد والخلود للشهداء..

والنصر لشعبنا اليمني األبي..
وال نامت أعين الجبناء..

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن المحرقة التي ارتكبها طيران تحالف  
العدوان في القاعة الكبرى وسقط ضحيتها أكثر من 150 شهيدًا وأكثر من 600  جريح من القيادات الوطنية ستظل محفورة 
في ذاكرة األجيال، باعتبارها جريمة حرب مكتملة األركان. وقال رئيس المؤتمر: إن رحيل تلك الكوكبة من الشهداء والذين كانوا يقدمون 

واجب العزاء يشكل خسارة جسيمة وكبيرة للوطن وألسرهم، مؤكدًا أن تلك المحرقة سيبقى ثأرها قائمًا طال الزمن أم قصر.
والى نص ما كتبه الزعيم في الذكرى األولى لهذه الفاجعة:

 خسر الوطن كوكبة من رجال الدولة ولن يفلت العدوان من العقاب قصف طيران العدوان قاعة العزاء جريمة حرب مكتملة األركان

ستبقى محفورة في ذاكرة األجيال ولن تسقط بالتقادم


