
فخامة االخ المشير / عبدالفتاح السيسي
رئيس جمهورية مصر العربية  المحترم 

باسمي شخصيًا وباسم المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
وأنصارهم من جماهير الشعب اليمني أبعث 
إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة 
الفوز الكبير والمستحق الــذي نلتموه في 
االنتخابات الرئاسية الديمقراطية التنافسية 
النزيهة والناجحة التي شهدتها الشقيقة 
مصر والتي عبر من خاللها الشعب المصري 
عن ارادته الحرة ومنحكم من خاللها ثقته 
الكبيرة للعبور به نحو مستقبل زاهر بإذن 
الــلــه تقترن بــاألمــن واالســتــقــرار والحرية 
والديمقراطية والبناء والتقدم لما عهده 
ــحــرص على  منكم مــن صــدق الــمــواقــف وال
مصالحه والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته 
بعد أن جسدتم وعبر مواقفكم وأنتم على 

رأس مؤسسة الــقــوات المسلحة المصرية 
البطلة الــوفــاء واالخـــالص لمصر وشعبها 
العظيم واالنتصار في لحظة فارقة لإلرادة 
المصرية الحرة في مواجهة قــوى الظالم 
والتطرف واالرهـــاب المتمثلة في جماعة 
االخوان المسلمين وكل المخططات التآمرية 
التي كانت تستهدف النيل من سيادة مصر 
وامنها واســتــقــراراهــا وإغــراقــهــا فــي أتــون 
الفتنة والصراع وهدم كيان مؤسسات الدولة 

المصرية العريقة وجرها إلى الوراء.
ى يقين بأنكم -وقد أوالكم الشعب 
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َ
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المصري تلك الثقة الكبيرة وغير المسبوقة- 
سوف تجسدون آماله وتطلعاته في مستقبل 
مشرق ُيعيد لمصر العروبة دورها القيادي 

الرائد في محيط أمتها والعالم .
مؤكدين أن الشعب اليمني سيظل ُيكّن 
لمصر العروبة كل االمتنان والتقدير على 

مواقفها القومية المشرفة المساندة للثورة 
اليمنية منذ انطالقتها فــي ٢٦ سبتمبر 
١٩٦٢م و١٤ اكــتــوبــر ١٩٦٣م وقــدم 
الشعب المصري خيرة رجــالــه المخلصين 
في المؤسسة العسكرية دفاعًا عن الثورة 
والحرية والديمقراطية ضد قــوى التخلف 
والــظــالم الــتــي كــانــت تــريــد الــعــودة بعجلة 

التاريخ الى ما قبل ٢٦سبتمبر١٩٦٢م .
متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكم 
لما فيه خير ومصلحة الشعب المصري 

الشقيق وتقدمه ونهضته وخدمة امتكم.
وتقبلوا أسمى اعتباري 

أخوكم المشير/  علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام
رئيس الجمهورية اليمنية السابق

بعــث رئيس الجمهورية الســابق- رئيس المؤتمر الشــعبي العام الزعيم علــي عبدالله صالح  
برقية تهنئة للمشير عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية المصرية .

وعبــر رئيــس المؤتمر الشــعبي العام عن ثقته في قــدرة الرئيس المنتخب في مصر على تجســيد 
آمال الشــعب المصري للعبور به نحو المســتقبل بعد أن انتصرتم إلرادة الشــعب على قوى اإلرهاب 

والتطرف المتمثلة باالخوان وكل المؤامرات التي كانت تستهدف مصر .
«الميثاق» تنشر نص برقية رئيس المؤتمر الى الرئيس المصري السيسي.

بعث رئيس الجمهورية السابق- الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة إلى الدكتور بشار  
األسد رئيس الجمهورية العربية السورية بمناسبة انتخابه رئيسًا لسوريا.

وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقيته: وأنا أهنئكم بهذه الثقة أود أن أعبر لكم عن صدق مشاعرنا تجاه سوريا الصمود 
وقلب العروبة النابض ورفضنا لما تتعرض له من ممارســات وأعمال إرهابية من قبل قوى الشــر والتطرف التي افتعلت ما يســمى 
بالربيع العربي للوصول إلى الســلطة من خالل اإلرهاب والفوضى والتخريب، وقدمت صورة مشــوهة لإلســالم الذي هو بريئ منهم 

ومن تصرفاتهم وأفكارهم الهدامة.
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رئيس المؤتمر يهنئ الرئيسين السيسي واألسد
انتصرت إرادة الشعب المصري على قوى 

التطرف واالخوان اإلرهابيين
نجاحكم الباهر تجسيد عملي لالنتصارات التي تحققها روح 

العروبة في مصر وتونس وليبيا وامتداد للكفاح الوطني في اليمن

أجرى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- اتصاًال هاتفيًا باالستاذ علي محمد خودم 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام محافظ 
محافظة المهرة هنأه وأفـــراد أسرته بالشفاء بعد 
تلقيه العالج في المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، 
وعودته إلى ارض الوطن لممارسة مهامه ومسؤولياته 
الوطنية سواًء كمحافظ لمحافظة المهرة أو في إطار 

مهامه التنظيمية في المؤتمر الشعبي العام.

ــاذ عــلــي محمد خـــودم عن  مــن جــانــبــه عــبــر األســت
شكره وتقديره للزعيم علي عبدالله صالح متابعته 
المتواصلة لحالته الصحية خالل فترة عالجه خارج 

اليمن.
وكان األستاذ علي محمد خودم عاد إلى أرض الوطن 
ــى المملكة  األســبــوع الماضي بعد رحــلــة عالجية إل
األردنية الشقيقة استمرت ألشهر مّن الله عليه فيها 

بالشفاء..

نص البرقية 
فخامة األخ الدكتور بشار حافظ األسد 

ــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة  رئ
المحترم 

باسمي شخصيًا وباسم المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
وأنصارهم من أبناء شعبنا اليمني أبعث إليكم 
بــأحــر التهاني والتبريكات بنجاحكم في 
االنتخابات الرئاسية التي جرت يوم الثالثاء ٣ 
يونيو ٢٠١٤م والتي جدد فيها شعبنا العربي 
السوري ثقته بكم رئيسًا للجمهورية العربية 
السورية.. وأوصل من خالل اإلقبال الكبير في 
االنتخابات رسالة قوية للعالم برفض الشعب 
السوري ألعمال اإلرهاب والتخريب والعنف 
والفوضى الخالقة التي تهدف إلــى تدمير 
مقدرات أمتنا العربية وشق الصف العربي من 
خالل بث السموم وإثارة الخالفات والصراعات 

التي ال تخدم سوى أعداء األمة.
أخي الرئيس.. 

وأنــا أهنئكم بهذه الثقة أود أن أعبر لكم 
عــن صــدق مشاعرنا تجاه ســوريــا الصمود 
وقلب العروبة النابض ورفضنا لما يتعرض له 
من ممارسات وأعمال إرهابية من قبل قوى 
الشر والتطرف التي افتعلت ما يسمى بالربيع 
العربي للوصول إلى السلطة من خالل اإلرهاب 
والفوضى الخالقة والتخريب، وقدمت صورة 
مشوهة لإلسالم الــذي هو بريئ منهم ومن 

تصرفاتهم وأفكارهم الهدامة.
وقــد جــاء نجاحكم الباهر فــي االنتخابات 
الرئاسية التجسيد العملي لالنتصارات التي 
تحققها روح العروبة فــي مصر، وتونس، 

وليبيا، وامتدادًا للكفاح الوطني في اليمن.
أخي الرئيس.. 

أنا على ثقة كاملة بأنكم قادرون بحكمتكم 
على تجاوز األزمة والدعوة إلى حوار وطني 
مع كل القوى السياسية لتجاوز ما لحق بسوريا 
خدمة للشعب العربي السوري وحفاظًا على 
أمن واستقرار سوريا الصمود.. وإعادة بناء 
مــا تــم تــدمــيــره مــن قبل عناصر التطرف 
واإلرهــاب، وفتح صفحة جديدة مع األشقاء 
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي 

مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

مــع تمنياتي لكم بالتوفيق والــنــجــاح في 
مهامكم

أخوكم المشير/  علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام
رئيس الجمهورية اليمنية السابق

استقبل الزعيم / علي عبدالله صالح- 
ــعــام- سعادة  رئــيــس المؤتمر الشعبي ال
السفير "فضلي تشورمان" سفير جمهورية 

تركيا لدى بالدنا..
 جرى خالل اللقاء بحث اوجه التعاون بين 
المؤتمر الشعبي العام وجمهورية تركيا 

وسبل تعزيزها وتطويرها .
وفي اللقاء اشاد السفير "تشورمان" بقيادة 
الــزعــيــم علي عبدالله صــالــح وبسياسته 
الحكيمة في تجاوز األزمــة اليمنية، وكذا 
دوره االيجابي اثناء فترة حكمة في تطوير 
وتعزيز العالقات اليمنية التركية في شتى 
المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 

وغيرها.
مشيرًا إلى أن الرئيس علي عبدالله صالح 
كان اول رئيس يمني يقوم بزيارة رسمية 

إلى جمهورية تركيا.
مــن جانبه رحــب الــزعــيــم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بالسفير 
التركي.. منوهًا الى العالقات الوطيدة التي 

تربط البلدين الشقيقين "اليمن وتركيا".
مؤكدًا على اهمية تعزيز وتطوير التعاون 

بين المؤتمر الشعبي العام وجمهورية تركيا 
لما فيه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الشقيقين.
حضر اللقاء الشيخ سلطان البركاني األمين 

العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام..
إلــى ذلــك التقى الشيخ محمد بــن ناجي 
الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام الخميس سعادة فضلي شورمان سفير 

الجمهورية التركية في صنعاء.
جــرى خــالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز 
الــعــالقــات بين البرلمان اليمني والتركي 
ومناقشة بعض المواضيع ذات االهتمام 
المشترك لدى المؤتمر الشعبي العام وحزب 

العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.
وأشــاد السفير بتطور العالقات اليمنية 
التركية والعالقة مع المؤتمر الشعبي العام , 
مؤكدًا ان الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
كان له دور بارز في إرساء مداميكها القوية.
مــن جانبه أشــاد الشيخ الشايف بجهود 
السفير فضلي شورمان في تعزيز العالقات 
اليمنية التركية والحرص على إقامة عالقات 

متميزة مع المؤتمر الشعبي العام.

نثق بقدرتكم على إعادة 
الدور الرائد لمصر في 
محيط أمتها والعالم

الشعب المصري عبر عن إرادته 
الحرة في االنتخابات الرئاسية

تجديد الشعب 
السوري الثقة 

لكم رسالة للعالم 
تؤكد رفض 

أعمال اإلرهاب

الفوضى الخالقة تدمير لمقدرات أمتنا العربية وشق الصف العربي جماعة اإلخوان كانت تستهدف النيل من سيادة مصر وأمنها واستقرارها وجرها إلى الوراء

في اتصال هاتفي..

رئيس المؤتمر يهنئ خودم بالشفاء وعودته إلى الوطن
خودم يعبر عن شكره للزعيم وتواصله معه خالل فترة العالج

تركيا تشيد بمواقف الزعيم علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر يؤكد أهمية تطوير عالقات التعاون الثنائية مع تركيا

تشورمان: حكمتكم جنبت اليمن العديد من األزمات
علي عبدالله صالح أول رئيس يمني يزور تركيا

خالل استقباله سفيرها بصنعاء


