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أشاد بوحدة الشعب والجيش والقوى السياسية

الزعيم يهنئ الرئيس المصري عدلي منصور
حظيت تطورات األحــداث التي شهدتها مصر الشقيقة  

باهتمام قيادات المؤتمر الشعبي العام.. وفي هذا السياق 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية "السابق" 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، الخميس برقية تهنئة للمستشار 
عدلـي محمود منصور بمناسبة تكليفه بمهام إدارة شئون الدولة 
كرئيـس لجمهورية مصر العربية ،متمنيًا له التوفيق والنجاح للقيام 

بمسئولياته والخروج بمصر إلى بر األمان.
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام: لقد تابعنا باهتمام كبير وقلق 
سعدنا بما تم التوصل إليه 

ُ
بالغ مجريات األمور في مصر الشقيقة، وأ

من خارطة طريق لرسم مستقبل مصر، وتكليفكم بمهام قيادة مصر 
العروبة للفترة االنتقالية القادمة.

وأكد بالقول: إننا ونحن نشد على أيديكم وعلى أيدي أبناء القوات 
المسلحة المصرية البطلة التي حرصت على أن تضطلع بمسئولياتها 
الوطنية والقومية في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وصيانة 
أمنها القومي الذي يمثل مرتكز األمن القومي العربي، فإننا على 
ثقة كاملة في قدرتكم مع كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة 
المصرية على تحقيق تطلعات الشعب المصري الشقيق الذي عّبر 
عنها بحشوده الكبيرة وغير المسبوقة في كل الميادين والساحات، 
رافعًا شعار الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، يحدونا 
األمل أن تتكلل جهودكم وجهود كل الخّيرين معكم لتجنيب شعب 
مصر الشقيق ويالت الصراع، ومحاوالت العبث بمقدراته الوطنية 
والقومية التي هي مقدرات األمة العربية جمعاء، وأن تتجاوز كل ما 
يعيق مسيرة مصر النهضوية لتظل كما كانت رائدة لألمة العربية 
ومناصرة لكل قضاياها، واستعادة موقعها القيادي المعّبر عن 
هموم كل العرب والمؤازرة لكل قضايا التحرر التي حمل مشعلها 
شعب مصر بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر طّيب الله 

ثراه في الجنة.
وقــال رئيس المؤتمر في تهنئته: اسمحوا لي يا سيادة الرئيس 
أن أحيي من خاللكم الدور القيادي الرائد الذي اضطلعت به القوات 
المسلحة واألمن المصرية الشقيقة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح 
السيسي وزير الدفاع القائد العام وإخوانه قيادة الجيش المصري 
البطل الذي أنقذ مصر من حرب أهلية طاحنة كان يخطط لها العناصر 
المتطرفة غير المسئولة إلدخال مصر في دوامة الصراع الذي من شأنه 
تدمير كل مقدرات مصر ومكاسبها العظيمة التي حققتها بعرق 

باة.
ُ
وكفاح كل أبناء مصر األ

وخاطب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المستشار عدلي منصور 
بالقول: األخ العزيز:

إننا باسم إخوانكم في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي في الجمهورية اليمنية، ومن منطلق الوفاء والعرفان 

بالجميل للدور المصري المؤيد والمؤازر للثورة اليمنية ٢٦ سبتمبر 
و١٤ أكتوبر والذي قدمت من خالله مصر العروبة قوافل من الشهداء 
والجرحى في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية وانتصار إرادة 
الشعب اليمني في الحرية والديمقراطية واالستقالل والقضاء على 
الحكم الكهنوتي المتخلف والتحرر من االستعمار البغيض، نحييكم 
بألف ألف ألف تحية، وهذه التحية موصولة للشعب المصري ولكافة 
القوى السياسية الفاعلة والقوات المسلحة واألمن في مصر التي عملت 
وستعمل على كل ما من شأنه الحفاظ على أمــن واستقرار مصر 

وإخراجها من األزمة بسالم..
مع تمنياتي لشخصكم الكريم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب 

المصري الشقيق التقدم واالزدهار والقوة والمنعة.
والله يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم

وتقبلوا أسمى اعتباري،،،

أخوكم
علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيـس المؤتمر الشعبي العام
صنعـاء : ٢٥ شعبان ١٤٣٤ هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠١٣م

نحيي اتفاق القوى المصرية على خارطة طريق لرسم المستقبل
الجيش أنقذ مصر من حرب أهلية خطط لها المتطرفون

المؤتمر وأحزاب التحالف يقدمون ألف ألف تحية للجيش والشعب المصري البطل

رئيس المؤتمر يبعث برقية شكر 
وتقدير للعاهل السعودي

أخي العزيز خادم الحرمين 
الشريفين

ــن  الــــمــــلــــك عــــبــــدالــــلــــه ب
عبدالعزيز آل سعود

ــك الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  مــل
السعودية الشقيقة االكرم

السالم عليكم ورحمة الله 
وبركاته

اتمنى أن تصلكم رسالتي 
ــم الصحة  ــأت هـــذه وانـــتـــم ب
لــعــافــيــة متمنيًا للشعب  وا
ــســعــودي الــشــقــيــق دوام  ال

التقدم واالزدهار .
لغ  لــقــد تلقينا بتقدير با
لحكيمة  ا تكم  توجيها نبأ 
بــتــجــديــد الــفــرصــة لــفــتــرة 
أخـــرى ألبنائكم وإخــوانــكــم 
اليمنيين في المملكة العربية 
السعودية الشقيقة إلعادة 
ترتيب أوضاعهم وشئونهم 
مع وزارة العمل السعودية .

ـــا إذ نــثــمــن ونـــقـــدر  ـــن إن
ــيــًا رعــايــتــكــم  ــرًا عــال ــقــدي ت
الكريمة وموقفكم الحكيم 
ــن معاناة  ــي التخفيف م ف
أبنائكم واخوانكم اليمنيين 
خــصــوصــًا وانــتــم تــعــرفــون 
حق المعرفة ما مر به اليمن 
منذ العام٢٠١١م من ازمة 
سياسية واقتصادية خانقة 
ــــرت بــشــكــل ســلــبــي على  أث
جميع مناحي الحياة.. وهذا 
الــمــوقــف ليس بغريب من 
اشقائنا في المملكة العربية 
السعودية الشقيقة قيادة 
ــذيــن  ــًا ال وحــكــومــة وشــعــب
ـــى جــانــب  لــطــالــمــا وقـــفـــوا ال

أشقائهم في اليمن.
ــت ثــقــتــنــا كبيرة  لــقــد كــان
بــحــكــمــتــكــم فـــي الـــحـــد من 
األضـــــــــرار الـــتـــي ســتــلــحــق 

بأبنائكم وإخوانكم اليمنيين 
ــداخــل والـــخـــارج.. وما  فــي ال
قراركم االول بإعطاء فرصة 
للمغتربين اليمنيين إلعادة 
ترتيب اوضاعهم وأحوالهم 
إال تعبير عن ادراك عميق 
بــأبــعــاد االزمــــة الــتــي لحقت 
باليمن خالل  السنوات الثالث 
الــمــاضــيــة.. ويــأتــي قــراركــم 
االخــيــر تتويجًا لرعايتكم 
الكريمة التي دومًا ما حظي 
بــهــا الــمــغــتــرب اليمني من 
قــيــادتــكــم الــحــكــيــمــة ومــن 
إخواننا وابنائنا في المملكة 
العربية السعودية الشقيقة .

أخي العزيز ..
ال شـــك ان هــــذه الــلــفــتــة 
الـــكـــريـــمـــة مــــن جــاللــتــكــم 
ســتــعــزز مــن مكانتكم في 
قلوب اليمنيين الذين دومًا 
مــاكــنــتــم وســتــظــلــون محل 
حب وتقدير بالنسبة لهم، 
كما سيسجل لكم في تاريخ 
عالقات اليمن والسعودية 
التي دومــًا ما تحرصون على 
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا في 

جميع المجاالت...
أتــمــنــى لــعــالقــات البلدين 
والشعبين الشقيقين المزيد 

من التقدم والنماء ...
اكم ....

َ
ط

ُ
وفق الله للخير خ

وتقبلوا أسمى آيات اعتباري

أخوكم

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام
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الموافق: ٢ يوليو ٢٠١٣م

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي  
عبدالله صالح الى العاهل السعودي الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر وتقدير على تجديد 
الفرصة لليمنيين المغتربين بالمملكة إلعادة ترتيب اوضاعهم 

وشئونهم مع وزارة العمل السعودية .
وعبر الزعيم علي عبدالله صالح في البرقية عن تثمينه 
وتقديره عاليًا رعاية العاهل السعودي الكريمة وموقفه 
الحكيم في التخفيف من معاناة أبنائكم واخوانكم اليمنيين 
خصوصًا .. الفتًا الى انه يعرف حق المعرفة ما مر به اليمن منذ 
العام٢٠١١م من ازمة سياسية واقتصادية خانقة أثرت بشكل 
سلبي على جميع مناحي الحياة.. وهذا الموقف ليس بغريب من 
اشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة 

وشعبًا الذي لطالما وقفوا الى جانب أشقائهم في اليمن .
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
بتمديد مهلة تصحيح أوضــاع العمالة في المملكة العربية 
السعودية المخالفة لنظام العمل واإلقامة حتى نهاية العام 

الهجري الحالي ١٤٣٤هـ كحد أقصى.
فيما يلي نص الرسالة التي بعثها الزعيم علي عبدالله صالح :

ــشــئــون السياسية   أشــــاد قــطــاع ال
والعالقات الخارجية في المؤتمر 
الشعبي العام بموقف القوات المسلحة المصرية 
وحرصها على حقن دمــاء الشعب المصري 
الشقيق، وعدم انزالق مصر إلى أتون العنف 

والفوضى.
واعتبر في بيان له البيان الصادر عن القيادة 
العامة للقوات المسلحة المصرية بخصوص ما 
تشهده مصر حاليًا من ثورة شعبية تعكس 
حقيقة عقالنية ووطنية مؤسسة الجيش 
المصرية باعتبارها الحامي األول ألمن مصر 
شعبًا وأرضــًا، وتجسيدها االنحياز إلى إرادة 
الشعب المصري المطالب بالتغيير والثائر 
على نظام اإلخوان المسلمين الذي كادت الدولة 
المصرية التي يمتد عمرها ألكثر من ٧ آالف 

عام أن تنقرض في ظل حكمه.
وقـــال الــبــيــان: إن انحياز الــقــوات المسلحة 

المصرية إلــى جــانــب إرادة شعب مصر هو 
التجسيد الحقيقي لمعاني الوطنية ولحقيقة 
كون الجيش المصري كان وال يزال خط الدفاع 
األول، لــيــس عــن مــصــر وشعبها فــقــط؛ بل 
وعن جميع الشعوب العربية، ولسنا بحاجة 
إلى التذكير بما سطره من بطوالت في هذا 
الــمــجــال؛ حيث كــان المساند األول لحركات 
التحرر العربية وفي مقدمتها الثورة اليمنية 
٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م التي امتزج فيها الدم 
اليمني بالدم المصري في سهول وجبال اليمن 
ضد النظام اإلمامي الكهنوتي،وما سطره من 
ملحمة تاريخية في حرب أكتوبر ٧٣م ضد 

العدو الصهيوني كأمثلة بسيطة ليس إال.
وعّبر البيان عن تأييده لمطالب الشعب 
ـــذي خـــرج فــي ســاحــات  الــمــصــري الشقيق ال
وميادين مصر مطالبًا برحيل نظام اإلخوان 
المسلمين الذي أوصل مصر إلى هذه األوضاع 

بفشله في إدارة الدولة وإصراره العجيب على 
أخونة الدولة وإقصاء اآلخرين، وسعيه لتدمير 
ــة المصرية الــراســخــة عبر  ــدول مــؤســســات ال
محاولة إحالل كوادره وعناصره التي ال تملك 
أي خبرة في تلك المؤسسات وبصورة عكست 
شعورًا لدى تلك الجماعة أن بإمكانها أن تلغي 

إرادة الشعب المصري.
وفي الوقت الــذي جدد فيه البيان تأييده 
للشعب المصري الشقيق في إسقاط نظام 
اإلخـــوان وبناء نظام ديمقراطي قائم على 
ــمــســاواة والــشــراكــة،  ــة وال ــعــدال الــحــريــة وال
وإشادته بموقف الجيش المصري، تمنى على 
جماعة اإلخوان المسلمين أال تكون سببًا في 
تدمير مصر وتدمير نفسها وأن تحذر من 
غضب الشعوب عليها بعد أن أثبتت فشلها 
ــع، وتنقذ نفسها بعيدًا عــن العناد  ــذري ال

وشهوة السلطة.

القطاع السياسي للمؤتمر:

 نؤيد إسقاط «االخوان»وبناء نظام ديمقراطي
االشادة بموقف الجيش وحث جماعة االخوان على نبذ العنف والتطرف

زار رئيس المؤتمر الشعبي  
العام الزعيم علي عبدالله 
صالح -الثالثاء- محمد عبدالله القوسي 
- قائد شرطة النجدة السابق - الذي 
يــرقــد فــي مــركــز القلب بالمستشفى 

العسكري بالعاصمة صنعاء.
كما اطمأن هاتفيًا على صحة العميد 
ــذي يرقد في  الــركــن/ فيصل رجــب ال
المستشفى الــعــســكــري إثـــر وعكة 

صحية.
متمنيًا لهما الصحة والعافية، معبرًا 
عن شكره القدير لقيادة الخدمات 
الطبية العسكرية وإلدارة وأطــبــاء 
وكــادر المستشفى العسكري على ما 
يبذلونه من جهود وما يقدمونه من 
رعــايــة وعناية واهتمام بالمرضى.. 

متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.

رئيس المؤتمر يطمئن 
على صحة اللواء القوسي 

والعميد رجب


