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لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

استعادة أية ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل متنفذين في 
المحافظات الجنوبية والشرقية

رؤية المؤتمر للحلول والضمانات للقضية الجنوبية

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(

خالل استقباله السفير المصري..

الزعيم يؤكد انحياز المؤتمر إلرادة الشعب المصري

استقبل الزعيم علي عبدالله صــالــح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام سفير جمهورية مصر 
العربية اشرف عقل األسبوع الماضي وذلك لتبادل 
وجهات النظر حــول التطورات التي تشهدها 
الــســاحــة الــمــصــريــة وتــقــديــم عـــرض للمواقف 
ـــام والــســاعــات  واألحــــداث الــتــي جــرت خــالل االي
الماضية التي أعقبت فض االعتصامات في مصر .
ــد الــزعــيــم علي عبدالله صالح  ــي الــلــقــاء اك وف
موقف المؤتمر الشعبي الــعــام المنحاز إلرادة 
الشعب المصري وثمن عاليًا دور القوات المسلحة 

المؤسسة الوطنية التي صانت وحمت حق الشعب 
المصري في التعبير عن إرادته الحرة في مواجهة 
جــمــاعــات العنف واإلرهــــاب وتنظيم االخـــوان 

المسلمين.
وفي هذا الصدد شدد الزعيم علي عبدالله صالح 
على إدانة المؤتمر الشعبي العام بكل تكويناته 
السياسية والتنظيمية والشعبية اعمال التخريب 
واقـــالق االمـــن والسكينة العامة وتهديد امن 
واستقرار الدولة المصرية عبر االستقواء بالخارج 
والتعارض مع المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات 

االمن القومي المصري.
من جانبه عبر السفير المصري عن تقدير الدولة 
المصرية للمواقف الواضحة والتضامن القوي الذي 
جسده موقف المؤتمر الشعبي العام خالل هذه 
االزمة العابرة، مشيرًا الى عمق العالقات التي تربط 
بين الشعبين الشقيقين خالل المراحل التاريخية 
المختلفة التي نسجت اواصــر التضامن الثوري 
العربي والتالحم المصيري لالمة العربية والتي 
جسدت الترابط العضوي بين الثورتين اليمنية 

والمصرية.

رئيس المؤتمر يستقبل السفير الفلسطيني في اليمن
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
سفير دولة فلسطين لدى اليمن باسم عبدالله اآلغا بمناسبة انتهاء 
فترة عمله .وفي اللقاء ثمن سفير فلسطين مواقف اليمن والرئيس 
السابق علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في دعم 

الشعب الفلسطيني في مختلف المراحل.
وقد أكد رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح 
عن ثبات موقفه وموقف المؤتمر الشعبي العام في دعم نضال 
الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه 

الوطني .. 
مشددا على أهمية توحيد الصف الوطني الفلسطيني لما فيه 

تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة.

..و يعزي ولي العهد السعودي بوفاة شقيقه
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية 
عزاء ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد.. نائب رئيس مجلس الوزراء.. وزير الدفاع بالمملكة 
العربية السعودية "الشقيقة" في وفاة صاحب السمو الملكي األمير مساعد 

بن عبدالعزيز آل سعود.. جاء فيها:
األخ العزيز صاحــب السمـو الملكي

األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعـود ولي العهد.. نائب رئيس مجلس 
الوزراء.. 

بالمملكة العربية السعودية الشقيقـة األكــــــرم وزير الدفاع 
بحزن عميق وألم بالغ نعزي سموكم وكل أفراد األسرة الحاكمة الكريمة 

في وفاة أخيكم المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي األمير 
مساعد بن عبدالعزيز آل سعود الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره.
واننا إذ نعزيكم ومن خالل سموكم نعزي أبناء وبنات الفقيد وكافة أفراد 
األسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي الشقيق بهذا المصاب الجلل.. 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته.. وعظيم غفرانه.. 

ّ
لنسأل المولى -جل

وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم / علــي عبـدالله صـالـــــح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
صنعاء: 13 شوال 1434هـ

رئيس المؤتمر يعزي خادم الحرمين بوفاة األمير مساعد بن عبدالعزيز

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء 
ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية "الشقيقة" في وفاة صاحب السمو 

الملكي األمير مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.. جاء فيها:
األخ العزيز خادم الحرمين الشريفيــن

الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعــود
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة األكــــــــــــرم

بألم شديد وأسى بالغ أبعث لجاللتكم بأحر التعازي وصادق المواساة ومن 
خاللكم إلى كافة أفراد األسرة الحاكمة الكريمة والشعب السعودي الشقيق 
في وفاة صاحب السمو الملكي األمير مساعد بن عبدالعزيز آل سعود الذي 

اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره.
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم برحيل أخيكم المغفور له بإذن الله 

تعالى.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.. 
وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم وكل أفراد األسرة الحاكمة الكريمة 
وكافة أبناء وبنات الفقيد والشعب السعودي الشقيق الصبر والسلوان.. وأن ال 

يريكم أي مكروه بعده.. إنه سميع ُمجيب. .إنا لله وإنا إليه راجعون.

أخوكم / علــي عبـدالله صـالـــــح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق-رئيـــس المؤتمــر الشعبـي العام
صنعاء: 13 شوال 1434هـ

ياسر العواضي :
 المؤتمر يزداد
 قوة وصالبة 

قال االستاذ ياسر العواضي-عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر الشعبي العام 
بخير ، مؤكدا ازدياد المؤتمر صالبة وقوة بشبابه 

وكوادره وقياداته،
وبمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمرالشعبي العام 
غرد ياسر العواضي قائال : )احــب أطمئن الجميع 
الصديق والحقود ان المؤتمر بخير ويــزداد صالبة 

وقوة بشبابه وكوادره وقيادته(

مصدر بمكتب  رئيس المؤتمر :
 ال توجد اتفاقية أمنية مع أمريكا تمنحها

 انتهاك سيادة  اجواء اليمن
نفى مصدر بمكتب رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبدالله صالح وجود اتفاقية أمنية في مجال مكافحة 
اإلرهاب يمنح الواليات المتحدة األمريكية حق انتهاك سيادة أجواء الجمهورية اليمنية لمالحقة العناصر اإلرهابية، 

مؤكدًا بأن هناك تعاونًا وتنسيقًا لتبادل المعلومات في مجال مكافحة اإلرهاب .
وأشار المصدر إلى أن الدولة اليمنية ظلت شريكًا مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب دون المساس 
بالحقوق السيادية للجمهورية اليمنية ... وظلت تقوم بواجباتها والتزاماتها عبر مؤسساتها األمنية والعسكرية في 

نطاق األراضي اليمنية بكل قدراتها المتاحة .

مصدر في المؤتمر: الوثيقة التي نشرت بخط االرياني
 ال تعبر عن وجهة نظر المؤتمر

صرح مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام بأن الوثيقة التي نشرت بخط الدكتور عبد الكريم االرياني النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام ال صلة للمؤتمر بها ال من قريب وال من بعيد وأن رؤى المؤتمر وقناعاته قد تقدم بها 
ممثلوه لدى فرق مؤتمر الحوار وعلى رأسها فريق بناء الدولة وان ما تضمنته تلك الوثيقة هي بمثابة أما رغبة شخصية 
للدكتور عبد الكريم االرياني أو بحكم عمله مستشار لرئيس الجمهورية وال تمثل بها الصفة الحزبية على اإلطالق 
وال يقبل المؤتمر التراجع عن ما أقرته هيئاته وتقدم بها لمؤتمر الحوار وال يقبل من أي جهة كانت أي محاولة الرضاء 
بعض االطراف السياسية لحاجة في نفس يعقوب بالرغم من أن تلك األطراف ال تؤمن بالحوار وال تقبل بمخرجاته 
وتعيش وحدها في مؤتمر الحوار بأفكارها المتخلفة التي تجاوزها الزمن ولم يعد ينظر إليها أحد أو يتعامل معها.

مؤكدًا حرص المؤتمر على نجاحات الحوار من خالل ماتم التصويت عليه في فريق بناء الدولة ال فيما يعتمل في 
الغرف المغلقة التي يعد انقالبًا على اعمال مؤتمر الحوار وتشويه له ويقضي على فرص نجاحة بشكل مبكر.

ويؤكد المؤتمر مرة ثانية وثالثه ورابعة وحتى األلف ان قناعاته هي تلك التي قد تقدم بها لفرق عمل مؤتمر الحوار 
ولفريق بناء الدولة بوجه خاص وان أي وثيقة تصدر هنا أو هناك ال تمثلة وال تعبر عن قناعاته وال يلتزم بها مطلقًا 

النهاري: اإلخوان دأبوا على نكران الجميل 
وقطع األيادي التي تمتد إليهم بالخير

شن نائب رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام 
الدكتور عبد الحفيظ النهاري، هجوما الذعًا على حزب 
اإلصالح إزاء ما اعتبرها حملة ضد مواقف السعودية حيال 

االحداث في مصر.
وفي تصريح صحفي اعتبر النهاري: " مواقف وسلوك 
اإلخوان في اليمن وفي مصر تكريسًا للسقوط األخالقي 

والديني والسياسي واالجتماعي".
وقال النهاري إن الحملة التي يشنها 
اإلصالح على المملكة تأتي" في إطار 
السقوط األخالقي والسياسي لإلخوان 
في كل مكان ونكرانهم للجميل الذي 
قدمته لهم المملكة على مدى عقود 
باعتبارها ولية نعمتهم حتى اليوم 
بحسن نية من المملكة وظنًا منها بأنها 
تدعم مكانة الدين اإلسالمي وتعزز 

موقف الدعوة اإلسالمية". 
وأضــاف" قادة اإلخــوان وتنظيمهم 
دأبوا على نكران الجميل وقطع األيادي 
التي تمتد إليهم بالخير ومن ذلك ما 
القاه على أيديهم الرئيس المؤمن أنور 
السادات، وحسني مبارك، وعلي عبد 

الله صالح، وغيرهم ممن حاولوا أن يحتضنوا هذا التنظيم 
ويوجهوه لخدمة اإلسالم وللعمل السياسي المدني".

وتابع"ما صدر عن شباب التجمع اليمني لإلصالحـ  تنظيم 

اإلخوان المسلمينـ  وشيوخه ومشائخه ضد المملكة ألمر 
مستغرب يسيء إلــى دور المملكة العربية السعودية 
األخوي الصادق الداعم لليمن، ويضر بالتسوية السياسية 
التي رعتها حماية لسالمة اليمن وأمــنــه واســتــقــراره 

ووحدته".
وذكــر النهاري "مــن الواضح بــأن الــدوافــع التنظيمية 
لالتحاد العالمي لإلخوان المسلمين ال تراعي أية مصلحة 
وطنية أو محلية أو إقليمية أو قومية 
بقدر االهتمام بنزعات السيطرة 
التنظيمية اإليديولوجية ولو على 
حساب األمة العربية واإلسالمية، 
بل إن اإلخــوان مستعدين للتحالف 
حتى مع الشيطان ومع أعداء األمة 
سية  لسيا ا معهم  لمطا تحقيقًا 

الدنيوية".
وفي حين قال النهاري إن المؤتمر 
الشعبي الــعــام يستهجن ويدين 
ة  مثل هذا التوجه األرعن في اإلساء
للملكة الشقيقة"، اكــد في الوقت 
لشعبي  ا لمؤتمر  ا نفسه تقدير 
ــقــومــي الــعــربــي  الــعــام لــلــمــوقــف ال
األصيل لخادم الحرمين الشريفين 
في إسناد إرادة وخيارات الشعب المصري والحفاظ على 

أمنه واستقراره كقطب من أقطاب األمة".

قرار تنظيمي بتعيين 
مسؤول مالي لفرع 
المؤتمر بماليزيا

اصــدر الشيخ سلطان البركاني 
ــعــام الــمــســاعــد للشئون  األمــيــن ل
السياسية والــعــالقــات الخارجية 
ــام قـــرارا  ــع بــالــمــؤتــمــر الــشــعــبــي ال
تنظيميا قضت المادة األولــى منه 
بتعيين محمد عبداللطيف جبر 
السنباني مسئواًل ماليًا بفرع المؤتمر 
بماليزيا ،فيما قضت المادة الثانية 

بالعمل به من تاريخ صدوره .


