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�سكرتري التحرير

توفيق عثمان الشرعبي

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..
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الزعيم يشارك شعبه أفراحهم

نجيب علي

> وفاء ومحبة متبادلة بينه وجميع أبناء الشعب 
لم تتغير وال يمكنها أن تتغير بل على العكس 
كلما حاول الحاقدون إزالة وتشويه هذه العالقة 
الوثيقة الصادقة تنمو وتزدهر في نفوس 
اليمنيين مواقف التأييد واالحترام لزعيم الوطن 
علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
الي��زال كعادته األق��رب إلى القلوب واألكثر 
حضورًا وترحيبًا في أوساط الجماهير سواء أكان 
قبل أو بعد رئاسة الجمهورية تظل نظرة الجميع 
اليه واحدة .. علي عبداهلل صالح يفرح الناس 
عند مشاركته ألفراحهم ويحتكمون لحكمته 

عند ن��زول الشدائد على وطنهم وأهلهم..
واليزال كما عهدناه شامخًا يقف الى جانب تلبية 
تطلعات أبناء الشعب وكل ما من شأنه العمل 
على  حل مشكالتهم صامدًا ومن ورائه الماليين 
في مواجهة الطامعين للنيل من اليمن.. يغلب 
المصلحة الوطنية على ما عداها في قراراته 
لية  و بمسؤ متحماًل   ، ية لمصير ا و لبسيطة  ا
المخلص لتراب الجمهورية اليمنية أي نتائج 
تترتب على ذلك طالما وأنها تحفظ أمن وسيادة 

ووحدة واستقرار البالد.
ولطالما أفشلت حكمته نزوات أصحاب المشاريع 
الصغيرة واالغراض الشخصية الدنيئة ومؤامرات 

االنقالبيين والخونة.

يؤكد االستقبال الجماهيري الكبير الذي حظي 
به الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الخميس الماضي في وادي االجبار 
مديرية سنحان محافظة صنعاء أثناء مشاركته 
في عرس جماعي تلبية لدعوة تلقاها- يؤكد 
حقيقة واحدة أن التنازالت التي قدمها إلخراج 
اليمن من األزم��ة ال تعني صدقية الشعارات 
التي رفضتها أحزاب اللقاء المشترك المطالبة 

بالرحيل.
ي��درك الجميع أن��ه ط��وال أي��ام األزم��ة التي 
استمرت ألكثر من عام والتي إلى اليوم لم 
نشاهد فيها العناصر المفتعلة لألزمة من نياحات 
المشترك وأوالد األحمر وعلي محسن وغيرهم 
يتحركون بحرية وينزلون للشارع ويختلطون 

بالجماهير مثلما فعل الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، الذي لم يثنه أي 
صعب عن االتصال المباشر بشعبه ومالمسة 
شؤونهم وشجونهم عن كثب وعلى أرض الواقع.
وها هو بعد تخليه عن السلطة واستئنافه 
للنشاط السياسي كرئيس للمؤتمر الشعبي 
العام يرفض أال ان يبادل وفاء المواطنين له 
بوفاء أعظم ويخرج اليهم يمشي واثقًا بخطاه 
بينما قيادات المشترك ومن على شاكلتهم 
اليزالون منذ 14 شهرًا  غائبين عن المشهد 
اليمني ويعيشون مختبئين داخل بدرومات مغلقة 
رغم ادعائهم ان مطالبهم شرعية وسلمية وأكثر 
من هذا فقدتم تسويتها واستيعابها ضمن تنفيذ 

المبادرة الخليجية المتفق عليها.
آالف المواطنين من أبناء منطقة بالد الروس 
وبني بهلول وسنحان واليمانيتين وخوالن وبالد 
أسناف وبني حشيش وبني الحارث وهمدان وبني 
مطر والحيمتين رحبوا بتشريف الزعيم علي 
عبداهلل صالح ومعه قيادات من المؤتمر على 
رأسهم الشيخ سلطان البركاني االمين العام 

المساعد لعرسهم.
 ورحبوا به وفقًا  للعادات والتقاليد اليمنية 
االصيلة الى جانب تأدية رقصات البرع وغيرها.. 
المواطن اليمني العادي يعرف علي عبداهلل صالح 
حق المعرفة ومدى والئه وحبه لوطنه وأنه أفضل 

الرجال التي عرفها اليمن وبالتجربة.

اثناء لقائه شباب ملتقى سنحان وبني بهلول وبالد الروس

رئيس املؤتمر: يجب تحصني الشباب من األفكار الهدامة للقاعدة واالخوان

أكد الزعيم علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام أن 
تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة بطريقة أمينة 
ومزمنة يعد التزامًا سياسيًا ووطنيًا 
ودوليًا وأن الحفاظ على المنجزات 
والمكاسب الوطنية تتطلب تضافر 

الجهود لحماية وحدة اليمن وأمنه 
واستقراره.

وثمن الزعيم علي عبداهلل صالح 
أثناء لقائه قيادة الملتقى المدني 
لشباب سنحان وبني بهلول وبالد 
ال��روس جهود الملتقى الهادفة 
إلى بناء الوعي الوطني وتعميق 

قيم ال���والء واالن��ت��م��اء وترسيخ 
دعائم الوحدة الوطنية وسعيه 
إلى تحصين الشباب من األفكار 
الهدامة.. وحث رئيس المؤتمر 
لملتقى  ا دة  قيا لعام  ا لشعبي  ا
ون���دوات  أنشطة  على تنظيم 
وفعاليات ت��ح��ول دون ان��زالق 

الشباب نحو التيارات اإلرهابية 
كتنظيم القاعدة وجماعة األخوان 

المسلمين والحراك الجنوبي.
ه��ذا وق��د ك��رم الملتقى علي 
المؤتمر  عبداهلل صالح رئيس 
الشعبي العام بدرع العهد والوفاء.

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
الى األخوين/ أحمد محمد القميشي وأحمد 
علي محمد القميش وجميع أفراد األسرة 
ف��ي وف���اة ال��ش��ي��خ/ علي محمد صالح 
القميش.. عبر فيها عن عميق حزنه برحيل 

قيادي بارز وشخصية اجتماعية مؤثرة..
والى نص البرقية:

»وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم 
مصيبة قالوا انا هلل وانا إليه راجعون« صدق 

اهلل العظيم
األخ��وان/ أحمد محمد القميش، وأحمد 

علي محمد القميش
وجميع افراد األسرة المحترمين

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي 
محمد صالح القميش وبهذا المصاب الجلل 
باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات 
وك��وادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر 
لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان 
قيادي بارز يحظى باالحترام والتقدير في 

كافة األوساط االجتماعية، لما يمتلكه من 
حنكة تنظيمية مخلصة، كما كان شخصية 
اجتماعية مؤثرة استطاع من خاللها حل 

العديد من القضايا المجتمعية.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه 
فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن 

يلهمكم عظيم الصبر والسلوان..
اخوكم/علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام..

رئيس املؤتمر يعزي يف وفاة النسي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة الى الولد/ علي سالم شمح النسي واخوانه وجميع أفراد 
األسرة في وفاة الشيخ/ سالم شمح النسي.. عبر فيها عن عميق حزنه 

برحيل قيادي بارز وشخصية اجتماعية مؤثرة.. والى نص البرقية..
»وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا هلل وانا إليه 

راجعون« صدق اهلل العظيم
الولد/ علي سالم شمح النسي واخوانه

وجميع افراد األسرة المحترمين
ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة الشيخ سالم شمح النسي.. وبهذا المصاب 
الجلل باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم على فقدان قيادي بارز يحظى 
باالحترام والتقدير في كافة األوساط االجتماعية، لما يمتلكه من حنكة 
تنظيمية مخلصة، كما كان شخصية اجتماعية مؤثرة استطاع من خاللها 
حل العديد من القضايا المجتمعية.سائلين المولى عز وجل أن يتغمد 
الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع 

الشهداء والصديقين وأن يلهمكم عظيم الصبر والسلوان..
 علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

ويعزي يف وفاة العتيقي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة الى األخ/ علي صالح لبتر العتيقي وجميع 
آل العتيقي في وفاة/ احمد صالح لبتر العتيقي.. عبر فيها عن 
عميق حزنه برحيل قيادي بارز وشخصية اجتماعية مؤثرة.. والى 
نص البرقية..»والذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه 

راجعون« صدق اهلل العظيم
األخ/ علي صالح لبتر العتيقي وجميع آل العتيقي     المحترمين

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة أخيك/أحمد صالح لبتر العتيقي
وبهذا المصاب الجلل باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن 
واأللم على فقدان قيادي بارز يحظى باالحترام والتقدير في 

كافة األوساط االجتماعية..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين 

ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.. »إنا هلل وإنا إليه راجعون«

أخوكم/ علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس املؤتمر يعزي يف وفاة القميشي


