
ش��ي��ع آالف ال��م��واط��ن��ي��ن ال��س��ب��ت في 
م��ح��اف��ظ��ة ص��ن��ع��اء ج��ث��م��ان ال��ق��ي��ادي 
المؤتمري الشيخ سعد صالح فرج الحنمي 
رئيس دائرة الفكر والثقافة واإلعالم بفرع محافظة 
صنعاء.. عضو اللجنة الدائمة.. أمين المجلس المحلي 
بمديرية بني حشيش، ومرافقيه، والذين اغتالتهم 
يد الغدر والخيانة االربعاء الماضي اثناء تواجدهم 

في مفرق رجام ببني حشيش.
وكان المؤتمر الشعبي العام ادان بشدة جريمة 
اغتيال القيادي الحنمي واعتبر مصدر مسئول في 
المؤتمر ان هذه العملية تؤكد أن هناك مخططًا 
ممنهجًا يستهدف التصفية الجسدية لقيادات 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وال��ت��ي ب��دأت م��ع ان��دالع 
األزمة السياسية في اليمن مطلع العام 2011م 
وال تزال مستمرة حتى اآلن وأدت إلى استشهاد 
وإصابة المئات من قيادات المؤتمر في مختلف 

محافظات اليمن. 
وأك��د المصدر أن استمرار عملية االغتياالت 
لقيادات المؤتمر تستهدف التأثير سلبًا على 
مجريات الحوار الوطني ونسف عملية التسوية 
السياسية من خالل اللجوء إلى العنف واالغتياالت 

لتصفية الخصوم السياسيين. 
وجدد المصدر تحميل المؤتمر الشعبي العام 
حكومة الوفاق الوطني ووزارة داخليتها واألجهزة 
األمنية مسئولية استمرار االن��ف��الت األمني في 

عموم محافظات اليمن، مؤكدًا أن اغتيال القيادي 
المؤتمري سعد الحنمي تعكس حقيقة حالة 
االنفالت األمني الذي تواجهه الحكومة بعدم مباالة، 
الفتًا إلى أن األجهزة األمنية لم تكشف حتى اآلن 
عن أية نتائج للتحقيقات في عمليات االغتياالت 
التي طالت قيادات مؤتمرية، ولم تلق القبض على 

أي من الجناة المتورطين فيها. 
وحذر المؤتمر الشعبي العام من استمرار عملية 
اغتيال قياداته، وما ستعكسه من آثار سلبية على 
عملية التسوية؛ مطالبًا األجهزة األمنية وقيادة 

السلطة المحلية ف��ي محافظة صنعاء بسرعة 
القبض على الجناة الذين اغتالوا القيادي المؤتمري 
سعد الحنمي واثنين من مرافقيه وتقديمهم إلى 

العدالة لينالوا جزاءهم العادل. 
وعبر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه 
ومواساته إلى أسرة القيادي سعد الحنمي ومرافقيه 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، 
سائاًل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم 

الصبر والسلوان. 
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رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
الشيخ عبدالله سيف

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله محمد سيف عضو اللجنة الدائمة.. 
عضو المجلس المحلي بمديرية مذيخرة -محافظة إب- الذي انتقل إلى جوار 

ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ حمود 
عبدالله محمد سيف وإخوانه وكافة آل سيف عن صادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

ّ
-جل

جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي صالح المنتصر بوفاة نجله
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشاب عبدالرحمن صالح ناجي المنتصر الذي انتقل إلى 

جوار ربه إثر حادث مروري مؤسف.. وهو في العقد الثاني من عمره.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ صالح ناجي 
المنتصر وكيل محافظة صنعاء للشئون الفنية وكافة آل المنتصر عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
في هذا المصاب الجلل والمروع، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة الشيخ هادي 
بن أحسن السوادي

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ هادي بن أحسن السوادي الذي انتقل إلى جوار ربه 

بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى هادي بن 
هادي بن أحسن السوادي وإخوانه وكافة آل السوادي -حزيز- عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 

سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع 

ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفاة توفيق عبدالرحيم 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة رجل األعمال المعروف الحاج توفيق عبدالرحيم 

مطهر.. جاء فيها:
األخ/ فتحي توفيق عبدالرحيم مطهر

عض��و مجل��س الن�واب.. وإخوان�ه
وكاف��ة آل مطه��ر الك�رام حياك�م الله

لقد فجعنا وآلمنا كثيرًا وفاة والدكم المرحوم رجل األعمال المعروف 
الحاج توفيق عبدالرحيم مطهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى إلى جواره 
بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية 
والوحدة، فقد كان رحمه الله منذ بداية حياته واحدًا من رجال القوات 
المسلحة األوفياء الذين دافعوا ببسالة عن الثورة والجمهورية.. وأبلى بالءًا 
حسنًا مع زمالئه األبطال، وبعد أن أدى واجبه في سلك القوات المسلحة 
عمل في مجال التجارة وبدأ نشاطه المتواضع واجتهد وعمل حتى أصبح 
نسه التجارة واجبه 

ُ
أحد رجال األعمال اليمنيين المرموقين، ومع ذلك لم ت

الوطني فعمل وأسهم بفعالية في تنمية الوطن والمشاركة في دعم بناء 
الدولة المدنية الحديثة.. وفي العمل الوحدوي، حيث كان من أكبر الداعمين 
لمسيرة الوحدة وظل كذلك إلى أن توفاه الله، كما كان محبًا ألعمال البر 
والخير ومساعدة الضعفاء والمحتاجين والمعسرين طلبًا لرضاء المولى 

ت قدرته-.
ّ
-جل

اننا ونحن نشاطركم أحزانكم في هذا المصاب الجلل.. نعبر لكم عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
والعزاء موصول لألخ الحاج عبدالواحد مطهر عم الفقيد، سائلين الله العلي 
القدير أن يتغمد الحاج توفيق عبدالرحيم مطهر بواسع رحمته وعظيم 
مغفرته ورضوانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا وكل ذويه 

ومحبيه وأصدقائه الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة العالمة
 الحسن الهالني 

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العالمة الحسين بن علي الهالني الذي انتقل إلى رحمة الله 
تعالى بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة العلم وطالب العلم.. وفي خدمة 

المجتمع واإلصالح بين الناس.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى علي الحسين 

بن علي الهالني وإخوانه وكافة آل الهالني في مديرية المفتاح -محافظة 
حجة-عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة المناضل
 جبر بن جبر

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة المناضل الكبير جبر بن جبر وذلك باسمه.. وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي، معّبرًا فيها عن صادق التعازي وعميق الحزن في 
هذا المصاب الجلل الذي خسر الوطن برحيل هذا المناضل الجسور واحدًا 
من رجاالته األوفياء الصادقين المخلصين الذين كان لهم الفضل في تثبيت 
دعائم النظام الجمهوري الخالد وانتصار الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 
أكتوبر وإعالء قيمها ومبادئها وأهدافها السامية تتويجًا لنضاالت شعبنا 
اليمني.. ووصواًل إلى تحقيق الهدف االستراتيجي والسامي المتمثل بإعادة 
تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال�22 من مايو المجيد عام 1990م.

مؤكدًا ان رحيل المناضل والشاعر المرحوم جبر بن جبر عن الحياة الدنيا 
ه  الفانية الذي بذل الغالي والرخيص في سبيل ِعزة الوطن وتقدمه ورخاء
ووحدته- يمثل فاجعة كبيرة لكل من عرف هذا المناضل وعمل معه، فقد 
كان -رحمه الله- من القيادات اإلدارية الكفؤة والنزيهة والمخلصة، حقق 
نجاحات كبيرة ومتميزة في كل مواقع العمل القيادية التي تولى مسئوليتها 
منذ قيام الثورة اليمنية المباركة، وأسهم بفعالية كبيرة في الدفاع عن 

الثورة والجمهورية والوحدة.
واختتم الزعيم علي عبدالله صالح برقية العزاء والمواساة التي بعث بها 
إلى أنجال الفقيد وإخوانه وكافة آل جبر عن مشاطرته لهم جميعًا أحزانهم 
وآالمهم بوفاة والدهم المرحوم، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع 
رحمته وعظيم مغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

.. ويعزي في وفاة الشيخ 
محمد دريلة

 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ محمد بن محمد دريلة الذي انتقل إلى جوار ربه 

بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى محمد محمد 
دريلة وإخوانه عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم 

قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في وفاة
 الشيخ هادي قناف

بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ هادي أحمد قناف أحد الشخصيات اإلجتماعية 
في سفيان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة 

الوطن والمجتمع.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أخيه علي 
أحمد قناف.. وكافة آل قناف -سفيان- عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
ت 

ّ
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -جل

قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 
ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي في اغتيال
 الشيخ علي العزاني

بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي حسين العزاني الذي اختطف في يوم 
ال�22 من يوليو الماضي من ِقبل عصابة مجرمة خارجة عن النظام والقانون 
وقامت بإغتياله وإلقاء جثته في منطقة يافع، والتي تم العثور عليها اليوم 

األحد متفحمة.
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ 
محمد علي حسين العزاني.. وإخوانه وكافة آل العزاني عن صادق التعازي 
وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وإدانته 
الشديدة لمثل هذه األعمال المنافية ألخالق وقيم وأع��راف اليمنيين، 
والتي يجب التصدي لها بحسم وقوة من ِقبل األجهزة المختصة وتقديم 
هم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم  مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاء
وأعمال عدوانية خسيسة، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع 

رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 
ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

المؤتمر وحلفاؤه يستنفرون لمواجهة االقصاء 
ناقشت قيادة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني في محافظة البيضاء، مع اللواء الركن الظاهري 
أحمد الشدادي- محافظ المحافظة.. عددًا من القضايا 
المتعلقة بالجانب االمني والتنموي وك��ذا حملة االقصاء التي 
تتعرض لها كوادر وعناصر المؤتمر الشعبي العام والتحالف 

من الوظيفة العامة .
وفي االجتماع -الذي عقد األربعاء الماضي- اكد رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة البيضاء الدكتور محمد عبدالولي السماوي في 
ات تطال اعضاء المؤتمر الشعبي  كلمته ان هنالك حملة من االقصاء
العام من مناصبهم ومن الوظيفة العامة واستبدالهم بعناصر 

إخوانية على مستوى مديريات محافظة البيضاء .

ن السماوي ان المؤتمر الشعبي العام يحمل فكرًا وسطيًا  وبيَّ
ويحمل الحب والخير لآلخرين ولم يفكر أعضائه وأنصاره يوما 
باإلقصاء او الحقد على االخرين ألنه ال يوجد لدى قواعد المؤتمر 
وأنصاره الوقت للتفكير بالحقد والكراهية لآلخرين على مستوى 
الجمهورية، مستعرضًا الخطوات التي قطعها مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل والرؤى واألطروحات التي قدمها المؤتمر الشعبي 

العام في مختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
من جانبه اشار رئيس احزاب التحالف الوطني بمحافظة البيضاء 
محمد عبده البابكي، الى صراع بعض القوى على الوظيفة العامة 
وتكالبهم عليها، مؤكدًا ان الملف االمني والملف التنموي هي االولى 
بهذا الصراع وانه كان االحرى على تلك القوى مد يدها للمحافظ 

في ه��ذا الجانب ب��داًل من اقحامه في المهاترات والمكايدات 
الحزبية .

وأشار البابكي الى ان التغيير المطلوب هو ما سيلمسه المواطن 
في جانب األمن واالستقرار والتنمية ال الصراع على الوظيفة 
العامة، داع��ي��ًا ال��ى عقد اجتماعات دوري���ة لقيادة االح��زاب 

بالمحافظة.
حضر االجتماع الموسع وكيل المحافظة المساعد لشون 
مديريات رداع علي محمد المنصوري، ووكيل المحافظة الدكتور 
حسن علي السوادي، ومدراء المكاتب التنفيذية، ومدراء عموم 
المديريات، وعدد من القيادات التنفيذية والتنظيمية وأعضاء 

احزاب التحالف الوطني بمحافظة البيضاء. 

المؤتمر يدين جريمة اغتيال القيادي سعد الحنمي ومرافقيه  ويحمل الحكومة المسؤولية
حذر من استمرار مسلسل اغتيال قياداته

سخر مصدر إعالمي في المؤتمر 
ات التي  الشعبي العام من اإلدع���اء
ساقها موقع تجمع اإلصالح بشأن 
إنشاء، مركز اعالمي، إلى باقي األكاذيب التي 

ضمنها الخبر. 
وقال المصدر: أن ما نشره "الصحوة نت" 
ال يعدو عن كونه وليد مخيلة كاتب الخبر 
والقائمين على الموقع ومن يوجههم من 
ق��ي��ادات ح��زب اإلص���الح المسكونة بفكرة 
ة بعقلية التآمر، ممن باتت  المؤامرة والموبوء
تسيطر عليهم مشاعر اإلحباط والشعور 
بالفشل والقلق م��ن الحاضر وال��خ��وف من 

المستقبل. 
وأوض����ح ال��م��ص��در أن ه���ذه التلفيقات 
المفضوحة وعدا عن كونها تكشف استمراء 
اإلخوان للكذب وإدمانهم له واتخاذه عقيدة 
ومنهج.. فإنها تكشف ايضًا األساليب التي 
اعتمدها "إخ��وان اليمن" في الوقيعة بين 
ال��دول��ة والشعب ومكوناته وال��ت��آم��ر على 
البالد واإلضرار بمصالحة ومكتسباته، وهم 
اليوم يرمون غيرهم بدائهم ظنًا منهم أن 
اآلخرين يسلكون نفس مسالكهم في الكذب 

والدجل والتضليل والتآمر.

وأك��د المصدر أن المكاسب التي حققت 
خ��الل الفترة االنتقالية وف��ي مقدمة ذلك 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وما سيخرج به 
من مقررات انجاز يضاف إلى رصيد المؤتمر 
الشعبي العام الحافل باالنجازات، وأن المواقف 
التي سجلها هذا التنظيم الرائد وقيادته في 
ه تأكيد للنهج الوطني  كل المراحل منذ إنشاء
الذي اختاره وال يمكن بأي حال من األحوال أن 

يتزحزح عنه مهما بلغت التحديات.
وج��دد المصدر التأكيد على أن الرئيس 
ع��ب��درب��ه منصور ه���ادي ه��و ال��ن��ائ��ب األول 
واألمين العام للمؤتمر الشعبي العام وهو 
يحضى بثقة وتقدير كل قيادات المؤتمر 
وك����وادره، وأن التلفيقات التي ي��روج لها 
إع��الم اإلخ��وان بين الحين واآلخ��ر ما هي إال 
محاوالت بائسة ورخيصة للدس والوقيعة 
بين قيادات المؤتمر وخلق حالة من البلبلة 
في صفوفه، ومثل هذه المحاوالت فشلت 
في الماضي وستفشل في النيل من تماسك 
المؤتمر ووحدته التنظيمية أو التأثير على 

مواقفه من القضايا الوطنية.
ونوه المصدر إلى أن المؤتمر الشعبي العام 
ك��رر م��رارًا مطالبته للجهات المسئولة في 

الحكومة وعلى رأسها وزارة الداخلية، سرعة 
الكشف عن العناصر اإلرهابية التي تقف 
خلف األعمال التخريبية التي تستهدف البنى 
التحتية من أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل 
الطاقة الكهربائية )منذ بداية األزمة حتى 
اآلن( وإطالع الرأي العام على الحقائق وتقديم 
المجرمين ومن يقف خلفهم للعدالة بداًل من 

محاولة تغطية الفشل برمي التهم جزافًا. 
وختم المصدر تصريحه باإلشارة إلى أن 
المؤتمر الشعبي العام ليس بحاجة إلنفاق 
عشرة ري��االت لمهاجمة تجمع اإلخ��وان أو 
تحريض الشعب اليمني عليه ف� )الضرب في 
الميت حرام(، وأضاف: الشعب اليمني يعي 
جيدًا ويتابع ويفهم حقيقة هذا التنظيم 
السرطاني وممارساته منذ ظهوره في اليمن 
وفترة األزمة األخيرة.. وكذا مخططاته التي 
يحيكها للوطن كجزء من التنظيم )العالمي( 
ل��إخ��وان المسلمين.. وال��ت��ي تكشفت كل 
اوراق����ه بعد س��ق��وط التنظيم األم وخلع 
العياط مرسي وعشيرته في ثورة شعبية 
عارمة أبهرت العالم وساندها الجيش واألمن 
وباركتها ك��ل أط��ي��اف وم��ك��ون��ات الشعب 

المصري.

قال القيادي في المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي إن 
المؤتمر الشعبي  سيدرس اختيار مرشح واحد من بين ثمانية 

أسماء مقترحة لخوض االنتخابات الرئاسية باسم المؤتمر.
وأضاف أن اللجنة المصغرة من المؤتمر الشعبي العام اقترحت ثمانية 
أسماء خمسة منهم من الجنوب وامرأتين كمرشحين لالنتخابات الرئاسية 

القادمة.

وأوضح القيادي المؤتمري ياسر العواضي أن هذا المقترح سوف يقدم 
للجنة العامة لدراسته وعرضه على اللجنة الدائمة ومن ثمة على المؤتمر 

العام التخاذ القرار النهائي.
مشيرًا الى ان اللجنة السياسية اقرت مقترحًا حول االنتخابات النيابية 
القادمة وخطة االنتشار وآلية اختيار المرشحين للبرلمان وسوف تقدمه 

اللجنة العامة للمؤتمر.

العواضي: لجنة مؤتمرية تقترح 8 أسماء بينهم امرأتان مرشحين للرئاسة

فيما سخر من أكاذيب أبواق »االخوان«

مصدر بمكتب رئيس المؤتمر ينفي أية 
عالقة للمؤتمر بشبكة »شافي اإلخبارية«

صرح مصدر اعالمي في مكتب الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، بأنه ليس لدى 
الزعيم علي عبدالله صالح او المؤتمر الشعبي العام اي عالقة او انتماء بشبكه شافي جروحه االخبارية .
وقال المصدر : ان ما ينشر في الشبكة وما يتم تداوله في وسائل االعالم ومواقع االنترنت عنها، 
ات التي توجه عبر هذه الشبكة الى بعض االخوة المسئولين، تعبر عن وجهه نظر مالكها، او الناشرين  واإلساء

فيها.
وأضاف المصدر -في منشور على صفحة الزعيم علي عبدالله صالح في)الفيس بوك(: بأن هذه الدعايات 
عن عالقة للمؤتمر بالشبكة انما هي وسيله من وسائل اعالم االخوان المسلمين التي تحاول االصطياد في الماء 
العكر، وان هذه المحاوالت تنم عن مرض يصعب استئصاله في القائمين على وسائل االعالم والمواقع التابعة 

لإخوان المسلمين .

مصدر مؤتمري يسخر من تلفيقات الصحوة، 
ويعلق :)الضرب في اإلخوان حرام(


