
دع��ا الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- جميع القوى الوطنية 
الواقفة ضد العدوان الى الكف عن المناكفات 
التي ال تخدم سوى دول العدوان ومرتزقتهم 
وتضعف الجبهة الداخلية للقوى الوطنية. 

ات  واكد الزعيم أن ما يصدر من تهم واساء
عن بعض المؤتمريين بحق زمالئهم في 
المؤتمر أو بحق "انصار الله" ال تمثل المؤتمر، 
وانما تمثل وجهة نظر أصحابها، وان عليهم 

التوقف عن هذه الممارسات. 
وحث الزعيم كوادر المؤتمر الشعبي العام، 
و"انصار الله"، على عدم االنجرار للمناكفات 
ات المتبادلة فيما  واالس��ت��ه��داف واالس����اء
بينهم او للقيادات في المؤتمر الشعبي 

العام، أو انصار الله.
كما ح��ث جميع اليمنيين على توحيد 
صفوفهم وتسخير جهودهم واقالمهم 
لمواجهة الحمالت االعالمية التي يشنها 
اعالم دول العدوان ومرتزقتهم ، وفضح 
الجرائم التي يقترفها ال��ع��دوان بحق ابناء 
شعبنا اليمني منذ 14 شهرًا في ظل حصار 

بحري وبري وجوي .

لله صالح- استقبل الزعيم علي عبدا
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال���س���اب���ق.. رئ��ي��س 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام- األح��د الماضي، 
السفير الروسي بصنعاء السيد فالديمير 

ديدوشكين.
وقد نقل السفير الروسي تحيات وتهاني 
 وشعبًا إل��ى رئيس 

ً
 وحكومة

ً
ب��الده قيادة

المؤتمر الشعبي ال��ع��ام بمناسبة العيد 
السادس والعشرين لذكرى إعادة تحقيق 
ال��وح��دة اليمنية وم��ن خالله إل��ى الشعب 

اليمني.
وأكد السفير أن روسيا االتحادية تنظر 
إل��ى الوحدة اليمنية كعمل تاريخي عزز 

األمن والسلم الدوليين.
وف��ي اللقاء ج��رى اس��ت��ع��راض ت��ط��ورات 
األحداث في الجمهورية اليمنية، كما قدم 

ات  السفير الروسي عرضًا بالتحركات واللقاء
التي أجراها مع األطراف السياسية.

وقد استمع السفير الروسي إلى موقف 
ات  المؤتمر الشعبي العام اإليجابي في لقاء
الكويت على الرغم من عدم احترام وقف 
إط��الق ال��ن��ار وتثبيته وإي��ق��اف التحشيد 
ال��ع��س��ك��ري إل���ى ال��ج��ب��ه��ات ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
االنتهاكات السعودية للتفاهمات التي تم 

االتفاق بشأنها مع األمم المتحدة.
وق��د حّمل الزعيم على عبدالله صالح 
سفير روسيا االتحادية السيد فالديمير 
ديدوشكين رسالة تضمنت رؤية المؤتمر 
الشعبي العام لمعالجة القضايا الوطنية في 
ظل المشاورات في الكويت وكذا تطلعات 
المؤتمر إلى تعزيز العالقات السياسية بين 

حزب روسيا والمؤتمر الشعبي العام.

نفى مصدر باالمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام، وجود مايسمى )مجالس شبابية( تابعة 

للمؤتمر الشعبي العام، وأوضح ان 
مثل ه��ذه المسمّيات ليس 

ل��ه��ا ص��ف��ة تنظيمية في 
اللوائح والنظام الداخلي 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي 

العام..
م����ش����ي����رًا ال�������ى ان 

لشعبي  ا لمؤتمر  ا
ال������ع������ام ، وف����ي 
إط������ار اه��ت��م��ام��ه 

ب���ق���ط���اع ال���ش���ب���اب 
وال���ط���الب، س���ارع ال��ى 

تأسيس دائرة متخصصة 
للشباب والطالب، ضمن دوائر 

االمانة العامة ، يرأسها حاليًا االستاذ/ 
يحيى دويد ، إضافة الى وجود دوائر لقطاع 
الشباب والطالب، في جميع فروع المؤتمر 
الشعبي العام ، بالمحافظات والمديريات 
ط��ر 

ُ
وال��ج��ام��ع��ات،وف��ق هياكل مؤسسية، وأ

ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ت��س��ل��س��ل��ي��ة، ت���ح���دد م��ه��ام��ه��ا 
واختصاصاتها ومهام وحقوق اعضائها ، 
اللوائح الداخلية والنظام الداخلي 
ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام، 
وب���رام���ج���ه ال��س��ي��اس��ي��ة، 
وم��������اي��������ص��������در ع���ن 

التكوينات القيادية..
ودع��������ا ال���م���ص���در 
ن����ش����ط����اء وان����ص����ار 
المؤتمر الشعبي 
العام ، من الشباب 
والطالب ونشطاء 
م����واق����ع ال���ت���واص���ل 
االج���ت���م���اع���ي ، ال���ى 
المزيد من التالحم ورص 
ال��ص��ف��وف، واالل��ت��زام باللوائح 
الداخلية للمؤتمر، والتنسيق مع دوائر 
الشباب والطالب القريبة من مقار إقامتهم او 
اعمالهم، ولما من شأنه تفويت الفرصة على 
بعض المرجفين، واحباط مساعي استهداف 

المؤتمر .

دان المؤتمر الشعبي العام التفجيرات االرهابية 
ال��ت��ي اس��ت��ه��دف��ت م��دي��ن��ت��ي ط��رط��وس وجبلة 
السوريتين، والتي راح ضحيتها مئات االبرياء من 

المواطنين بين شهيد وجريح.
وق��ال مصدر في المؤتمر الشعبي العام- في 
بالغ صحفي أصدره االثنين: أن سلسلة التفجيرات 
االرهابية التي طالت اهدافًا مدنية في سوريا 
وراح ضحيتها مواطنون ابرياء وبصورة تكشف 
عن رغبة في اسقاط اكبر حصيلة من الضحايا بين 
صفوف المدنيين، تكشف عن حجم الحقد والفشل 
والتخبط الذي يسيطر على جماعات االرهاب ومن 
يقف خلفهم ويمولهم ويوجههم لتنفيذ اجندته 

التخريبية في عموم المنطقة.
واعتبر المصدر أن استهداف سوريا الصمود 
وشعبها الصابر يأتي في سياق مخطط يقوده 
ويموله النظام ال��س��ع��ودي الس��ت��ه��داف ال��دول 
القومية الصامدة التي واج��ه��ت وت��واج��ه كافة 

المؤامرات التي تتعرض لها المنطقة.
وأش��ار المصدر إلى أن تصاعد وتزامن وتيرة 

األعمال االرهابية في محافظتي حضرموت وعدن 
وما يحدث في سوريا يكشف حقيقة هذا المخطط 
والجهة التي تقف خلفه وتموله سياسيًا واعالميًا 
وماديًا وتوظف فيه كل امكاناتها وقدراتها بمن 

فيها جماعات االرهاب المنظم.
وج���دد المصدر دع��وت��ه إل��ى توحيد الجهود 
الدولية وحشد كل الطاقات لمواجهة االرهاب 
بمختلف مسمياته وعناوينه والعمل على تجفيف 

منابعة الفكرية والمادية ومحاسبة كل الضالعين 
في تمويله سواء أكانوا دواًل او جماعات او افرادًا.

كما تقدم المصدر بخالص التعازي والمواساة 
باسم قيادة وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
إلى القيادة والشعب السوري الصامد والصابر والى 
اسر وأهالي ضحايا التفجيرات االرهابية البشعة، 

متمنيًا للجرحى سرعة التعافي من اصاباتهم.

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- �سارع حدة

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

الزعيم يحّمل سفير روسيا رسالة تضمنت رؤية المؤتمر لمعالجة القضايا  الوطنية

الزعيم يعزي بوفاة اللواء المناضل أحمد الجنداري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ببرقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء المناضل أحمد محمد لطف 

الجنداري، جاء فيها:
األخ/ فؤاد أحمد محمد لطف الجنداري.. وإخوانه 

وكاف���ة آل الجنداري الكرام
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم اللواء المناضل أحمد محمد لطف 
الجنداري.. الذي اختاره الله سبحانه تعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل 
الوطني الصادق, والنضال من أجل انتصار إرادة الشعب اليمني في الحرية 
واالنعتاق من الحكم اإلمامي المستبد الكهنوتي, حيث كان من الرعيل األول من 
ضباط القوات المسلحة ومن الذين اسهموا بجهد كبير في قيام الثورة والنظام 
الجمهوري الخالد والدفاع عنهما ببسالة وشجاعة ونكران للذات, وكان مثااًل 
ة والنزاهة واإلخالص.  للقائد المسئول المتفاني في أداء واجبه متسمًا بالكفاء

نعبر لكم 
َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل ل

عن خالص التعازي وصادق المواساة, وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه, وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
علي عبــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق - رئي�س المؤتمر الشعبي العام

ي بوفاة اللواء محمد اآلنسي
ّ
رئيس المؤتمر يعز

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية السابق.. رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية تعزية ومواساة في وفاة اللواء محمد محمد 

اآلنسي.. جاء فيها:

األخ/ أمين محمد محمد اآلنسي.. وإخوانه 
األخوان المهندس / أحمد محمد اآلنسي

والعميد/ لطف محمد اآلنسي
وكافة آل اآلنسي الكرام

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة اللواء محمد محمد اآلنسي- نائب رئيس 
هيئة األركان العامة األسبق, محافظ محافظة حجة األسبق، وأحد أبرز ضباط 
وقادة القوات المسلحة الذين كان لهم دور بارز في عملية بناء وتطوير القوات 
المسلحة، وفي الدفاع عن الثورة والجمهورية الذين أبلوا بالًء حسنًا في معارك 
الشرف والبطولة حتى تحقق النصر الراسخ والحاسم للثورة اليمنية ونظامها 
الجمهوري الخالد, كما كان له دور فاعل في مسيرة العمل الوحدوي من خالل 

سندت إليه.
ُ
مواقع المسئولية التي أ

لقد رحل الفقيد بعد عمر حافل بالعمل والعطاء وأختاره الله سبحانه وتعالى 
إلى جواره في هذه األيام المباركة وشعبنا اليمني المسلم يستعد الستقبال 

شهر رمضان المبارك هذا العام الذي سيحل على بالدنا وشعبنا في ظل ظروف 
غاية في الصعوبة جراء المعاناة المريرة من العدوان الغاشم والبربري الذي 
يشنه نظام آل سعود والمتحالفون معه بدون وجه حق .. مستهدفًا حياة 
األبرياء من المواطنين والشباب والشيوخ والنساء، وهو عمل جبان ال يدل وال 
ينبئ عن شجاعة أو بطولة وإنما يعكس الجبن والخوف الذي يسكن قلوب 
وأنفس نظام آل سعود الظالم من الشعب اليمني.. الذي يتعرض للقتل وسفك 

دماء أبنائه وتدمير كل مقدرات الوطن ظلمًا وعدوانًا.
نعبر لكم عن 

َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب الجلل ل

صادق العزاء وخالص المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته وغفرانه, وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
علي عبــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق - رئي�س المؤتمر الشعبي العام

برقيات تعازي   برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  برقيات تعازي  

مصدر مؤتمري: »المجالس 
الشبابية«  ال تتبع المؤتمر

المؤتمر يدين التفجيرات اإلرهابية في مدينتي طرطوس وجبلة السوريتين الزعيم يدعو الجميع إلى توحيد الصفوف لمواجهة العدوان والكف عن المهاترات

تقارير 2االثنين:  العدد:  
)1812(

 30 / مايو / 2016م  
23 / شعبان / 1437هـ

ما يحدث في اليمن وسوريا يكشف حقيقة المخطط اإلرهابي وممّوله

خالل لقائه السفير الروسي

وبل توجيه يحيى الحوثي الى النائب العام وال��ذي يأمره فيه 
ُ
> ق

باإلفراج عن منفذي جريمة مسجد دار الرئاسة باستنكار واستياء 
شعبي واسع.. واعتبرت أوساط قضائية وسياسية أن اإلقدام على 
اصدار أمر تحرير كهذا من شخص ال يملك صفة رسمية أو قانونية 
تمنحه صالحية إصدار مثل هذه التوجيهات واألوام��ر الى السلطة 
القضائية في قضايا عادية فكيف إذا كانت جريمة إرهابية غير 
مسبوقة في أساليبها ووسائلها والمستهدفون فيها كبار رجال 
الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس 
الحكومة ورئيس مجلس الشورى االستاذ عبدالعزيز عبدالغني الذي 
استشهد جراء هذه الجريمة االرهابية ومعه العديد من الشهداء 
والجرحى.. مؤكدين أن جريمة مسجد دار الرئاسة هي األخطر في 
تاريخ الجرائم االرهابية وال يتجاوزها في الخطورة إال إصدار يحيى 
الحوثي أمرًا باإلفراج عن المتهمين في تلك الجريمة البشعة والتي 
استهدفت الوطن بأكمله.. وفي إشارة الى الصدمة التي أصابت الشارع 
اليمني وفي مقدمتهم رجال القضاء، اعتبروا ذلك اعتداء سافرًا على 
السلطة القضائية التي ال سلطة عليها.. مشددين على ضرورة أن يكون 
هناك موقف واضح من جماعة أنصار الله تجاه تصرف كهذا من قبل 
شخص اعتبر أن قرابته األسرية من عبدالملك الحوثي قائد الجماعة 
تجعله يعتقد أنه هو القضاء والقانون والعدالة.. داعين جماعة أنصار 
الله الى اتخاذ موقف واضح وصريح يدين ما قام به يحيى الحوثي، 
مشيرين إلى أن جماعة االخ��وان المسلمين وهم في السلطة خالل 
فترة حكم الفار هادي ومعهم علي محسن وأوالد األحمر والزنداني 
ات  عملوا كل ما بوسعهم على تعطيل مسار التحقيقات وإعاقة إجراء

المحاكمة لكنهم لم يتجرأوا على خطوة اإلفراج عن المتهمين وبهذه 
الصورة التي ال يمكن فهمها اال أنها تهدف الى النيل من القضاء، 
وتفجير خالفات لخدمة تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ضد 

بالدنا وشعبنا.
الجدير بالذكر أن موقف يحيى الحوثي يذكرنا بموقف الوزيرة سيئة 

الذكر حورية مشهور التي نفذت اعتصامًا داخل السجن المركزي 
بصنعاء لالفراج عن المتهمين بتنفيذ جريمة تفجير دار الرئاسة بعد 
اعترافهم وإدانتهم من قبل القضاء، وها هو الموقف يتكرر اليوم ولكن 
بأدوات جديدة ومسميات أخرى وهدف واحد ونتيجة واحدة تستكمل 
محاوالت هدم الدولة وتدمير مؤسسة القضاء واإلخالل باستقالليتها، 
والتأسيس لمرحلة جديدة من الفوضى وتجاوز القانون واألسوأ من 

ذلك دعم اإلرهاب وفساد األخالق.
إن هذه التوجيهات تنم عن شخصية غير سوية وغباء سياسي 
خصوصًا وه��ي ت��أت��ي ف��ي مرحلة تتطلب م��ن ك��ل ال��ق��وى الوطنية 
االصطفاف لمواجهة العدوان السعودي، وليس خافيًا على أحد أن 
المخابرات السعودية دبرت هذه الجريمة اإلرهابية الخسيسة لإليقاع 
بين اليمنيين واغراقهم في بحر من الدماء لوال عناية الله وحكمة 
الزعيم علي عبدالله صالح الذي رفض االنجرار لمخطط الفتنة وحرص 
على حقن دماء اليمنيين بتوجيهات صارمة أصدرها وهو بين الحياة 

والموت.
والش��ك أن تصرف يحيى الحوثي ال يخدم إاّل أع��داء اليمن وقوى 
العدوان ويهدم أي محاولة لنسيان مأساة وكارثة فوضى »الربيع 
العربي« المزعوم الذي خرج من دوائر المخابرات الصهيونية لتدمير 

الوطن العربي واإلسالمي بأيادي عمالئها في السعودية وقطر.
إن هذا السلوك الذي يمارسه بعض المحسوبين على جماعة أنصار 
الله يسير في ذات المخطط الهادف لتفتيت التالحم بين القوى 
الوطنية المقاومة والصامدة في وجه العدوان وستكون نتائج السكوت 

عنه وخيمة وكارثية على الوطن والشعب.

استياء شعبي واسع لمحاوالت تعطيله سلطة القضاء

توجيهات يحيى الحوثي باإلفراج عن المتهمين بجريمة النهدين إرهاب للقضاء اليمني


