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تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح برقية شكر 
جوابية من المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية ردًا على 
برقية التهنئة التي بعثها الزعيم علي عبدالله صالح للشعب المصري وقيادته 

بمناسبة احتفاله بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة. . نص البرقية:
فخامة السيد/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية السابق رئيس 

المؤتمر الشعبي العام.

تلقيت ببالغ الشكر تهنئتكم بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة 
داعيًا الله تعالى أن ينعم عليكم بموفور الصحة والسعادة وعلى الشعب اليمني 

الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء.
مع أطيب تمنياتي ،،،

المستشار/ عدلي منصور - رئيس جمهورية مصر العربية

الزعيم صالح يتلقى برقية شكر جوابية من الرئيس المصري عدلي منصور

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام السبت بمنزله 
الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الذي عاد إلى 

أرض الوطن بعد رحلة عالجية دامت أكثر من شهرين تكللت بالنجاح.
متمنيًا له التوفيق والنجاح لمواصلة مهامه الرسمية والتنظيمية فيما يخدم الوطن 

ويسهم في خروجه من األزمة الطاحنة التي ألمت به بسالم.
من جانبه عبر الشيخ سلطان البركاني عن عظيم شكره وتقديره وامتنانه للزعيم 
 
ً
علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر على رعايته له واهتمامه المتواصل الذي كان عامال
مساعدًا لتماثله للشفاء..مؤكدًا بأن تلك المواقف األخوية النبيلة ليست غريبة على 

 وقيمًا راسخه لديه.
ً
الزعيم باعتبارها معدنًا أصيال

وكان الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام وصل 
الجمعة إلى مطار صنعاء الدولي، قادمًا من مدينة جدة السعودية والتي قضى فيها 
فترة نقاهة، ثم بعد ذلك زار بيت الله الحرام والمدينة المنورة وأداء مناسك العمرة.

واستمرت رحلة البركاني العالجية أكثر من شهرين أجرى خاللها عددًا من العمليات 
الجراحية في العاصمة اللبنانية بيروت وتكللت بالنجاح.

وكان في استقبال الشيخ سلطان البركاني لدى وصوله مطار صنعاء الدولي، قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم األمناء المساعدون وأعضاء اللجنة العامة واألمانة 
العامة وأعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء من مجلس النواب والشورى والوزراء وممثلي 
المؤتمر الشعبي العام في مؤتمر الحوار وأحزاب التحالف الوطني وعدد من الشخصيات 
السياسية واالجتماعية، وحشود غفيرة من أعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي وحلفائه 

والمواطنين.
وعّبر البركاني عن سعادته بالعودة إلى أرض الوطن بعد رحلة عالجية استمرت 

ألكثر من شهرين ونصف في العاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة جدة بالسعودية.
وقال البركاني في تصريح لدى وصوله مطار صنعاء "أنا سعيد بأني عدت اليوم بعد 
سبعة وسبعين يومًا من مغادرتي اليمن وبعد ثالث عمليات جراحية تكللت بالنجاح 
والحمد لله"..معبرًا عن شكره للرعاية التي حظي بها من رئيس الجمهورية عبد 
ربه منصور هادي ورئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح. وقال 
"عشت أيامًا جميلة في ظل رعاية كريمة من فخامة األخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية والزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر ومشاعر الحب التي غمرني 
بها اليمنيون في الداخل والخارج ومن األشقاء في لبنان والمملكة العربية السعودية 

ومعظم البلدان العربية جعلتني أنسى تلك اآلالم واألحزان التي عشتها".
وأضاف األمين العام المساعد للمؤتمر "أنا سعيد أن أعود اليوم إلى الوطن الذي 
أحبه وأنتمي إليه والذي ظل معي طيلة رحلتي وسأظل معه حياتي كاملة". معبرًا  عن 
شكره وتقديره لكل من استقبلوه في مطار صنعاء وكل من تابعوا حالته الصحية خالل 
تواجده خارج اليمن..وعلى ذات الصعيد عبرت قيادات المؤتمر الشعبي العام عن 
اعتزازهم باألدوار الوطنية للشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام، وسعادتهم بنجاح العمليات الجراحية التي أجراها مؤخرًا وعودته 
بسالمة الله إلى أرض الوطن، وذلك لدى استقبالهم إياه بمطار صنعاء الدولي قادمًا 

من مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة.
حيث عّبر االستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر عن ارتياحه الشديد 
وسعادته الغامرة بعودة شخصية بارزة وفذة من قيادات المؤتمر الوطنية المخلصة 

التي أفنت حياتها لصالح هذا الوطن والمؤتمر الشعبي العام.
وقال "إن الشيخ سلطان البركاني يستحق أكثر من استقبال فهو محفوظ بقلوب كل 
محبيه في المؤتمر الشعبي العام وأنصاره"، مشيرًا إلى أن الحضور  الستقبال البركاني 

حضور رمزي بطلب من الشيخ سلطان البركاني. وأيضًا نتيجة تأجيل وصوله الذي كان 
مقررًا األربعاء وتأخر لظروف خارجة عن اإلرادة.

وتوجه الزوكا بالشكر لكل من حضر استقبال الشيخ سلطان البركاني، مؤكدًا أن 
المؤتمر الشعبي العام يزداد تالحمًا ويزداد قوة وعنفوانًا وتطورًا يومًا بعد يوم.

بدوره أكد األستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة للمؤتمر، أن تواجد 
قيادات المؤتمر الستقبال المناضل سلطان البركاني إثر عودته من رحلة عالج 
ناجحة، دليل واضح على حب قيادات وكوادر المؤتمر للبركاني، كما أنه يعكس حجم 
القاعدة الشعبية للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره واعتزازهم بهذا القيادي الذي 
يمثل أنموذجًا  للمؤتمر من خالل مواقفه الوطنية التي جسدها خالل الفترة الماضية.
وأضاف العيدروس "نحن بحاجة لمثل هذه الهامات وبالذات في هذه المرحلة، 
ونأمل من الله العلي القدير أن يزيده صحة وعافية وعمرًا مديدًا، وأن يحفظ كل 

أعضاء المؤتمر وكل الشعب اليمني من أي مكروه".
أما الشيخ يحيى دويد عضو اللجنة العامة للمؤتمر، فقد أكد بدوره أن حضور هذه 
القيادات المؤتمرية وبهذا المستوى الرفيع تعبير صادق وواضح عما يحظى به 

الشيخ سلطان البركاني في مكانة في قلوب كل أصدقائه ومحبيه.
، وحمدًا لله على السالمة، وإن شاء الله 

ً
 ونزلت سهال

ً
وتابع "نقول للبركاني حللت أهال

تعود لتواصل مشوارك الوطني الكبير".
من جانبه، أشار األستاذ محسن النقيب عضو اللجنة العامة للمؤتمر، إلى أن غياب 
المناضل الكبير سلطان البركاني عن الوطن لمدة شهرين للعالج، ترك فراغًا كبيرًا، 
وقال: "إن المؤتمر يضم الكثير من القيادات والتي هي عند مستوى المسئولية، ولكن 

الشيخ سلطان له نكهة خاصة، وكما يقال «وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر».

حشود جماهيرية كبيرة استقبلته في مطار صنعاء

الزعيم يلتقي البركاني بعد عودته إلى أرض الوطن من رحلة عالجية

قياديون في المؤتمر ينجون من محاولة اغتيال
نجا عدد من قيادات المؤتمر أمس من 
الموت بأعجوبة، حيث نصب مسلحون 
كمينًا استهدف موكبًا لهم بمحافظة 

حجة أثناء مرورهم في مديرية حيران.
وقال مصدر محلي بالمحافظة أن القيادي 
المؤتمري الشيخ محمد صالح الزعكري- 
رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي 
بالمحافظة، والشيخ يحيى جابر العمري- 
احد ابــرز مشائخ كشر، نجيا من محاولة 
اغتيال بعد إطالق النار بشكل كثيف من 
أسلحة رشاشة وقذائف (اآلر بي جي) على 
سيارتهم في مديرية حيران ، ما ادى الى 
إصابة ثالثة اشخاص اثنين منهم في حالة 

خطرة.
ـــذا واســتــنــكــر الــشــيــخ فــهــد مفتاح  ه
دهشوش- رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام بالمحافظة.. هذا االعتداء االجرامي 
الجبان والغادر والذي يهدف إلى تصفية 
القيادات المؤتمرية البارزة وزعزعة االمن 

واالستقرار بالمحافظة.
وحمل دهشوش وزارة الداخلية مسئولية 
االعــتــداء واالنــفــالت األمــنــي بالمحافظة 
واستمرار استهداف حياة أعضاء وأنصار 

المؤتمر .. 
وطالب األجهزة األمنية القيام بواجبها 
وسرعة القبض على الجناة وتقديمهم 

للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
مــؤكــدًا ان االعــتــداء اإلجــرامــي لــن تبني 
ه عن سعيهم لتهدئة  المؤتمر وأعضاء
األوضاع، والحيلولة دون فتح المجال لتجار 
الــحــروب لــزج المحافظة فــي متاهات ال 
تخدم أمنها واستقرارها وال مصالح أبنائها.

الزوكا: البركاني شخصية بارزة وفذة من قيادات المؤتمر  المخلصة
العيدروس: استقبال البركاني يعكس حجم القاعدة الشعبية للمؤتمر

ـــد: الــبــركــانــي فــي قــلــوب كــل أصــدقــائــه ومحبيه دوي
النقيب: سلطان له نكهة خاصة وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر

البركاني :عشت أيامًا جميلة في ظل رعاية كريمة من رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر


