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نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

الزعيم: المؤتمر سيكون الرقم الصعب في االنتخابات القادمة

رئيس المؤتمر يهنئ  بنقل السلطة سلميًا في قطر

عقد رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي  
عبدالله صالح لقاًء موسعًا ضم األدب��اء والكتاب 
والمثقفين والصحافيين من مختلف المؤسسات اإلعالمية 
ة والمسموعة والمرئية التابعة للمؤتمر الشعبي  المقروء
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بحضور األمناء 

المساعدين وأعضاء اللجنة العامة.
وفي اللقاء تحدث رئيس المؤتمر الشعبي العام بكلمة 
ة أعضاء المؤتمر الشعبي  توجيهية أشاد فيها بوعي وكفاء
العام وحلفائه خ��الل األزم��ة السياسية وحتى اآلن وفي 

مقدمتهم الكوادر اإلعالمية والصحافية المؤتمرية.
وش��دد رئيس المؤتمر على ض���رورة وق��وف المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه وكافة وسائل إعالمه من أجل إنجاح 
عملية التسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة ودعم الشرعية الدستورية 
 برئيس الجمهورية عبدربه منصور ه��ادي، من 

ً
متمثلة

أجل استكمال تنفيذ المبادرة وآليتها كمنظومة متكاملة 
غير قابلة للتجزئة من أجل إخراج اليمن من أزمته والوصول 

به إلى بر األمان وبما يحقق تطلعات أبناء الشعب اليمني.
كما شدد الزعيم علي عبدالله صالح على أهمية أن يلعب 
اإلعالميون والصحافيون في المؤتمر وحلفائه وكل أصحاب 
األقالم الوطنية الشريفة دورًا تنويريًا يساهم في إنجاح 
الحوار الوطني وترسيخ وحدة الصف ونبذ العنف والتطرف 
والتعصب وتخريب أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط 
وشبكة االتصاالت، وهي أعمال يدينها المؤتمر الشعبي 
العام وحلفاؤه ويقف ضدها كل أبناء الشعب باعتبارها تمس 
حياة المواطنين وتضر مصالحهم وتدمر االقتصاد الوطني.
وأكد رئيس المؤتمر الشعبي العام مجددًا أن المؤتمر 
ه حريصون على إنجاح الحوار الوطني بما يسهم في  وحلفاء
الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن وحل المشاكل 
التي تواجهها عبر الرؤى التي قدمها في مختلف القضايا 
في مؤتمر الحوار الوطني، وهي رؤى وطنية تتعاطى مع 
المتغيرات التي شهدها الوطن وتلبي طموحات الناس 

وتطلعاتهم.
ات غير القانونية التي  كما تطرق اللقاء إلى قضية االقصاء
يتعرض لها المؤتمريون في أجهزة ومؤسسات الدولة 
ألسباب سياسية مخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة 

المدنية، حيث أكد رئيس المؤتمر الشعبي رفض المؤتمر 
ات ووقوفه مع كافة أعضائه  الشعبي العام لهذه االقصاء
ات زادت المؤتمر  وك��وادره.. منوهًا إلى أن هذه اإلقصاء

الشعبي العام تماسكًا وصالبة، وجعلته أكثر قوة.
كما تطرق رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى المستجدات 
على الساحة الوطنية وأهمية االستعداد لالستحقاقات 
المقبلة، سيما االنتخابات البرلمانية والرئاسية.. مؤكدًا في 
ه، بدأوا في االستعداد  هذا الصدد أن المؤتمر الشعبي وحلفاء
والتحضير لهذه االستحقاقات، وأن المؤتمر الشعبي 
سيكون الرقم الصعب فيها العتماده نهج الوسطية 
واالع��ت��دال، ووقوفه دائمًا إل��ى جانب الجماهير وتبّنيه 

همومهم وقضاياهم، وتغليبه مصلحة الوطن والشعب.
وأوضح الزعيم علي عبدالله صالح أهمية أن يقف إعالم 
المؤتمر الشعبي وحلفائه إلى جانب المواطن وتبني مشكالته 
وقضاياه وما يعانيه في مختلف الُصعد سواء المرتبطة 
بأمنه واستقراره أو الخدمات الحياتية.. مؤكدًا أن المؤتمر 
ه مع األم��ن واالستقرار وتوفير الخدمات للناس  وحلفاء
من الحكومة وأجهزة الدولة، باعتبار ذلك مسؤوليتها 

الدستورية.
ووج��ه رئيس المؤتمر الشعبي وسائل إع��الم المؤتمر 
الشعبي وحلفائه بأهمية تفنيد الشائعات والمزاعم 
واألقاويل التي يرددها اآلخرون بغرض إثارة الفرقة وبث 
ثقافة الحقد والكراهية والطائفية والمناطقية، وهي قضايا 
تجاوزها اليمنيون، وهناك من يحاول إعادتها لتحقيق 
أه��داٍف ومكاسب حزبية ضيقة.. مشددًا على أن تنهض 
وسائل اإلعالم بأداء رسالتها الوطنية بمهنية ومصداقية 

وخدمة الحقيقة بما يخدم مصلحة الوطن واألمة.
عقب ذلك جرى مناقشة العديد من القضايا والتطورات 
ه��ا، حيث عرض  على الساحة الوطنية ودور اإلع��الم إزاء
المشاركون دوره��م النضالي في كشف المخططات التي 
كانت تستهدف تدمير البالد ومؤسساتها التشريعية في 
وقت تكالبت وسائل اإلعالم الدولية المأجورة ليحافظوا 
بخبرتهم ال��واس��ع��ة على وج���دان الجماهير اليمنية، 
واستطاعوا أيضا إجهاض المساعي الفاشلة لالنقالب 
على الشرعية الدستورية، وإطالع الجماهير اليمنية على 
حجمهم الحقيقي، في حين كانت الغالبية العظمى من أبناء 

الشعب تؤيد الشرعية الدستورية وترفض جر الوطن إلى 
الحرب والصراع.

ات دوري��ة  كما ت��م خ��الل اللقاء االت��ف��اق على عقد ل��ق��اء
مماثلة خالل الفترة المقبلة لمناقشة األفكار التي طرحها 
اإلعالميون بما يؤدي إلى تطوير وسائل اإلعالم واالرتقاء 

برسالتها.

بعث الزعيم علي  
ع���ب���دال���ل���ه ص��ال��ح 
رئيس الموتمر الشعبي العام 
الثالثاء برقية تهنئة للشيخ 
حمد بن خليفة أل ثاني أمير 
دول��ة قطر السابق بمناسبة 
نقل السلطة في بالده الى نجله 
الشيخ تميم بن حمد أل ثاني 

جاء فيها :
األخ العزيز صاحب السمو 
الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني

أمير دول��ه قطر الشقيقة 
السابق حفظه الله

يسعدني أن أهنئكم وأبارك 
لسموكم وللشعب القطري الشقيق على قراركم التاريخي 
الشجاع بنقل السلطة إلى نجلكم صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني وذلك بطريقة سلمية وسلسة ، ليواصل 
مسيرة بناء دول��ة قطر الناهضة التي أرسيتم قواعدها 

المتينة في مختلف المجاالت.
منتهزًا هذه الفرصة ألعبر لسموكم عن تقديرنا وتثميننا 
البالغين لمواقفكم األخ��وي��ة والحميمة ف��ي دع��م اليمن 
ووحدته وأمنه واستقراره ، وعلى وجه الخصوص خالل 
الثالث السنوات االخيرة 2010 - 2011 - 2012م من 
دعم سخي وبالحدود، والتي كان لها أبلغ األثر في نفوس 

اخوانكم وأشقائكم في الجمهورية اليمنية .
متمنيًا لسموكم النجاح والتوفيق في حياتكم الجديدة، 
سائاًل المولى عز وج��ل أن يمتع سموكم بموفور الصحة 

والسعادة والعافية.

وتقبلو اسمى اعتباري..
اخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
وبعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية تهنئة للشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثاني 

بمناسبة تسلمه مقاليد الحكم خلفا لوالده جاء فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم

األخ الكريم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة 
آل ثاني

أمير دولة قطر الشقيقة حياكم الله
لقد سعدت كثيرًا وأنا أتابع مجريات تسلمكم مسؤولية 
قيادة دولة قطر الشقيقة بناًء على القرار التاريخي والشجاع 
الذي اتخذه أخي وصديقي الحميم والدكم سمو الشيخ حمد 

بن خليفة آل ثاني في خطوة 
تمثل نموذجًا حضاريًا غير 

مسبوق في المنطقة .
ي��س��رن��ي أن أه��ن��ئ��ك��م على 
ث��ق��ة وال����دك����م وع���ل���ى ثقة 
ال��ش��ع��ب ال��ق��ط��ري الشقيق 
التي جسدتها مبايعة أهل 
ال���ح���ل وال���ع���ق���د ل��س��م��وك��م 
لمواصلة مسيرة بناء دول��ة 
قطر الحديثة والمتوثبة نحو 
انطالقة أوسع وأشمل لما فيه 
خدمة الشعب القطري واألمة 

العربية واإلسالمية .
وإننا على ثقة مطلقة بأن 
تسلمكم للسلطة سيمثل نقلة تاريخية هامة في تاريخ 
العالقات اليمنية القطرية التي نأمل أن تشهد نموًا مضطردًا 

لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين .
متمنيًا لسموكم التوفيق والنجاح في مهامكم الجديدة 
التي أنتم أهل للقيام بها والنهوض بمسؤولياتها الجسيمة 
.. سألين المولى جلت قدرته أن يعينكم ويسدد خطاكم .. 

مع أمنياتي الصادقة لسموكم بموفور الصحة والسعادة ..
والله يحفظكم

اخوكم/علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
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❞ اإلقصاءات زادت المؤتمر تماسكًا 
وصالبة وجعلته أكثر قوة

❞ اإلعالميون في المؤتمر وحلفائه 
يلعبون دورًا تنويريًا يساهم في 

إنجاح الحوار الوطني
❞ أعضاء المؤتمر وحلفائه عملوا 

بكفاءة ووعي خالل األزمة السياسية 
وحتى اآلن

❞ عليكم تفنيد الشائعات  
والمزاعم واألقاويل التي يرددها 

اآلخرون لبث ثقافة الحقد والكراهية 
والطائفية والمناطقية

في اللقاء الموّسع مع إعالميي المؤتمر وحلفائه

الزعيم يستقبل عددًا من 
خريجي جامعة صنعاء

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي العام االحد عدد من خريجي وخريجات 
كلية التجارة وال��زراع��ة ودفعة خريجي وخريجات كلية 
الشريعة والقانون جامعة صنعاء الذين قدموا للزعيم دروع 
تذكارية عرفانا وتقديرا لدوره في دعم المسيرة التعلمية .
من جانبه هنأإ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العامالطلبة الخريجين والخريجات على تفوقهم 
العلمي متمنيًا لهم ان يلعبوا دورا رائدًا في الفترة القادمة 

في خدمة الوطن .
مؤكدًا ب��ان ه��ذا الجيل من الخريجين والخريجات نشأ 
وترعرع في كنف الوحدة وينبغي عليهم الحفاظ على 
منجزات ومكتسبات الوحدة وثورتي سبتمبر واكتوبر 
القائمة على قيم الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة 

والحرية والراي والراي االخر .
حضر اللقاء االخ��وة االمناء العامون المساعدون الشيخ 

سلطان البركاني واالستاذ عارف الزوكا .


