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ئ الرئيس المصري بذكرى انتصار أكتوبر
ّ
ئ الفريق السيسي الزعيم يهن

ّ
.. ويهن

كما بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة إلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول عبد الفتاح السيسي والشعب المصري 
الشقيق وقواته المسلحة بمناسبة االحتفال بالذكرى األربعين النتصار السادس من 

أكتوبر عام ١٩٧٣ وتحرير األراضي العربية المصرية.
وقال الزعيم علي عبد الله صالح في برقية التهنئة إن ملحمة أكتوبر المجيدة ستبقى 
منارة لألجيال تبعث على الثقة واإلرادة المحصنة بالوحدة الوطنية التي تجسدت بصورة 

ملحمية في ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن نصر أكتوبر يمثل الزاد والمعين الذي ال ينضب ألبناء 
مصر العروبة لتحقيق المزيد من االنتصارات والنجاحات على طريق الحفاظ على رسوخ 
الدولة المصرية العريقة والتصدي لكل محاوالت إضعافها والسيطرة على مقدرات 

الشعب المصري األبي.
«الميثاق» تنشر نص البرقية:

سيادة األخ الفريق أول/ عبد الفتاح السيسى
النائــب األول لرئيــس مجلـــس الـــوزراء - القائــد العـــــام للقـــــــوات المسلحـــة

وزير الدفاع واإلنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية األكــرم
يسرنا أن نبعث لكم وعبركم إلى القوات المسلحة المصرية والشعب المصري الشقيق 
بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة االحتفال بالذكرى األربعين النتصار السادس 
من أكتوبر ١٩٧٣ وتحرير األراضي العربية المصرية.. وهي تهنئة مستحقة وواجبة 
لكل جندي وصف ضابط وضابط في القوات المسلحة المصرية األبية التي سطرت أروع 
مالحم البطولة واالستبسال في ملحمة أكتوبر المجيدة التي ستبقى خير شاهد على 
عظمة وعزة مصر وأمتها العربية وجيشها العظيم خير أجناد األرض. كما ستبقى 
منارة لألجيال تبعث على الثقة واإلرادة المحصنة بالوحدة الوطنية التي تجسدت بصورة 

ملحمية في ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
إننا على ثقة كبيرة بأن نصر أكتوبر يمثل الزاد والمعين الذي ال ينضب ألبناء مصر 
العروبة لتحقيق المزيد من االنتصارات والنجاحات على طريق الحفاظ على رسوخ 
الدولة المصرية العريقة والتصدي لكل محاوالت إضعافها والسيطرة على مقدرات 
الشعب المصري األبي، والعودة به إلى فترات االنكسار والتقهقر تنفيذًا ألجندات القوى 
 بأحقيتها في الحكم، ضاربة عرض الحائط بكل األماني 

ً
االنتهازية التي تعتقد باطال

والتطلعات الوطنية لشعب مصر العروبة.
نجدد لكم التهنئة ونشد على أيديكم ونتمنى لكم التوفيق في جميع أعمالكم 

ومهامكم الوطنية.
ونسأل الله العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العربي صانع النصر ومحرر 
األرض..معّبرين عن آمالنا وتطلعاتنا الكبيرة في أن تشهد العالقات الحميمة بين 
الشعب اليمني والشعب المصري المزيد من التطور واالزدهار، ومواصلة الدور القومي 
المشهود لهما في إطار النضال المشترك ونصرة الحق العربي والقضايا القومية العادلة.

وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري،،،

أخوكم  الزعيم / علــي عبـــدالله صـالــح
رئيس الجمهورية  اليمنية السابق - رئيـس المؤتمر الشعبي العام
صنعـاء : ٥ أكتوبر ٢٠١٣م

بعث الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس المصري عدلي منصور 
أه فيها والشعب المصري الشقيق وقواته المسلحة 

ّ
هن

الباسلة  بمناسبة الذكرى األربعين لنصر السادس من 
أكتوبر العظيم عام ١٩٧٣م.

ــد الزعيم علي عبد الله صالح في البرقية أن نصر 
ّ

وأك
أكتوبر حققت به القوات المسلحة المصرية ومعها القوات 
المسلحة السورية والقوات المسلحة األردنية ملحمة 
تاريخية عظيمة في الفداء والتضحية أعادت بها االعتبار 
لألمة العربية واإلسالمية وقضت على أسطورة العدو الذي 
ال يقهر حين ألحقت الهزيمة النكراء بالعدو الصهيوني 

الغاصب.
وقـــال: إن نصر أكتوبر سيظل مفخرة لكل العرب 

والمسلمين.. ومصدر اعتزاز كبير بقدرات الجيش المصري 
الشقيق الذي نشأ وترعرع في خنادق النضال دفاعًا عن 
قضايا األمة العربية واإلسالمية، وتشرب قيم التضحية 
والفداء والبطولة عبر مسيرته التاريخية الحافلة بالمآثر 

واألمجاد.
وهنا نص البرقية:

فخامة الرئيس/ عدلـي محمـود منصـور
رئيـــس جمهورية مصر العربية المؤقت      

              حياكم الله
 يطيب لي.. أن أبعث إلى فخامتكم ومن خاللكم إلى الشعب 
المصري الشقيق وقواته المسلحة الباسلة بصادق التهاني 
وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى األربعين لنصر أكتوبر 
العظيم الذي حققت به القوات المسلحة المصرية ومعها 

القوات المسلحة السورية والقوات المسلحة األردنية 
ملحمة تاريخية عظيمة في الفداء والتضحية أعادت بها 
االعتبار لألمة العربية واإلسالمية وقضت على اسطورة 
العدو الذي ال يقهر حين ألحقت الهزيمة النكراء بالعدو 
الصهيوني الغاصب الذي ظل يعربد ويتغطرس ويعبث 
 لألراضي العربية 

ً
بمقدرات األمة العربية واإلسالمية محتال

في فلسطين ومصر وسوريا واألردن حتى تم دحره في 
السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣م وتحرير األراضي المصرية 

من دنس االحتالل الغاصب..
فخامة الرئيس:

إن نصر أكتوبر سيظل مفخرة لكل العرب والمسلمين.. 
ومصدر اعتزاز كبير بقدرات الجيش المصري الشقيق 
الذي نشأ وترعرع في خنادق النضال دفاعًا عن قضايا 

األمة العربية واإلسالمية، وتشرب قيم التضحية والفداء 
والبطولة عبر مسيرته التاريخية الحافلة بالمآثر واألمجاد، 
واننا ونحن نهنئكم بهذه المناسبة القومية العزيزة نهنئ 
كل أبناء األمة العربية واإلسالمية ومناضليها األحرار.. 
ونشد على يد كل جندي وصف ضابط وضابط في القوات 
 
ً
المسلحة المصرية والسورية واألردنية.. ونقف إجالال
لتضحيات الشهداء األبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة 

في سبيل عزة وكبرياء األمة.                                     
اننا على ثقة كبيرة في قدرة الشعب المصري الحر في 
تحقيق الغايات التي ينشدها والتي حددتها خارطة 
ـــه الــحــرة التي عّبرت  المستقبل، وان ينتصر إلرادت
ــورة الــــ٣٠ مــن يونيو وتمسكه بقيم الحرية  عنها ث
والديمقراطية وتطلعه للتغيير نحو األفضل بعيدًا عن 
ط، وجسدت قدرته على 

ّ
الوصاية والكهنوتية والتسل

مواجهة حلقات التآمر التي تستهدفه وتستهدف مكانة 
القوات المسلحة المصرية المؤسسة الوطنية الكبرى التي 
حملت على عاتقها مسئولية االنتصار إلرادة األمة العربية 
واإلسالمية، والتصدي للقوى الظالمية التي ال هم لها 
سوى تدمير مقدرات األمة والتحكم في مصيرها، سائلين 
المولى- عز وجل- أن يجنب مصر العروبة كل المكائد، وأن 
يوفق قواتها المسلحة وأمنها ألداء دورها الوطني والقومي 

المعقود عليها..
ويحدونا األمــل الكبير أن تشهد العالقات األخوية 
المتمّيزة بين الشعبين المصري واليمني المزيد من التطور 
والنمو لما فيه خدمة المصالح المشتركة وبما يعزز قوة 

ومنعة األمة العربية واإلسالمية.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري،،،

       
   أخوكم الزعيم /  علــي عبـــدالله صـالـــح
                      رئيس الجمهورية  اليمنية السابق
         رئيـس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة  محمد دحان العقاري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة األخ محمد دحان العقاري الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة مليئة بالعطاء في 
خدمة الوطن، حيث كان -رحمه الله- شخصية اجتماعية تقوم بدور اجتماعي فاعل 

في خدمة الناس واالهتمام بقضاياهم.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى نجل الفقيد األخ محمد 
محمد دحان العقاري.. وإخوانه وكافة آل العقاري عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، والعزاء موصول لألخ الشيخ زيد أبو 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع 

ً
علي عضو مجلس النواب، سائال

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

إنا لله وإنا إليه راجعون

...ويعزي بإستشهاد العقيد  وليد الوهابي ومرافقه
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في استشهاد العقيد الركن وليد محمد عبدالله الوهابي قائد معسكر ٢٠ عدن الذي 
استشهد ومعه مرافقه الشهيد محمد سعيد عبدالله إثر اعتداء إرهابي غادر من 

قبل عناصر التطرف واإلرهاب في تنظيم القاعدة الذي يستهدف الوطن والثوابت 
الوطنية وإقالق األمن واالستقرار.

وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى والد الشهيد األخ محمد 
عبدالله الوهابي وكافة آل الوهابي وإلى أسرة الشهيد محمد سعيد عبدالله عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، معّبرًا عن إدانته الشديدة لكافة األعمال 
اإلرهابية التي تستهدف األبرياء وبالذات رجال القوات المسلحة واألمن الذين يقومون 
بأداء واجبهم الوطني في حماية الوطن وسيادته واستقالله وفي الحفاظ على األمن 
ت قدرته- أن يتغمد الفقيدين 

ّ
 المولى -جل

ً
واإلستقرار بإخالص ونكران للذات.سائال

بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنهما الجنة في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.. 

إنه سميع مجيب.

.. ويعزي في وفاة العقيد جمال العريقي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة العقيد جمال منصور شايف العريقي الذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث مروري 
مؤلم بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في السلك األمني...وعّبر األخ الزعيم 
في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ الشيخ نجيب منصور شايف العريقي 
وإخوانه وكافة آل العريقي عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف 
 المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ً
الوطني الديمقراطي، سائال

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

.. ويعزي الشيخ أحمدالضبياني  بوفاة ولده
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى الشيخ أحمد محمد ُعمر الضبياني وإخوانه وكافة آل الضبياني -جبن- في وفاة ولده 

موسى أحمد محمد الضبياني.
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها عن صادق التعازي وعميق 
المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
 المولى -عزوجل- أن يتغمد 

ً
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 
الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي في وفاة عبدالله السنباني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 

في وفاة األخ عبدالله أحمد السنباني.. جاء فيها:
األخ/ فارس عبدالله السنباني.. وإخوانه 

وكافــــة آل السنبانــي           المحترمـــــون
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم عبدالله أحمد السنباني عضو 

مجلس الشورى، والشخصية اإلقتصادية والبنكية المعروفة الذي انتقل إلى جوار ربه 
بعد ُعمر مديد حافل بالعمل الوطني المخلص، حيث أسهم بدور فاعل في تطوير 
الحركة اإلقتصادية والعمل البنكي، كما كان -رحمه الله- من الشخصيات السياسية 

واإلجتماعية الفاعلة في بالدنا، حظي باحترام وتقدير كل من عمل أو تعامل معه..
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل.. باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني 
 وعال- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 

ّ
الديمقراطي، نتوجه إلى المولى -جل

ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون..

 ويعزي في وفاة أحمد األشول
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
في وفاة األخ أحمد صالح األشول الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في 
خدمة الوطن.وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ حزام 
محمد صالح األشول وكافة آل األشول عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
 المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع 

ً
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائال

رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه 
سميع ُمجيب..إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم/ علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازٍ 

رد ساخر على مزاعم اإلخوان
مزرعة صالح في ريمة ُحميد لألبقار النووية

سخرمقال نشر في صفحة الزعيم علي عبدالله صالح على شبكة 
التواصل االجتماعي "الفيس بوك" من المزاعم التي روجها اإلعالم 
التابع لحزب اإلصالح االخواني عن امتالك الرئيس "السابق" ألسلحة 
كيماوية، وذلك بمقالة بعنوان: مزرعة صالح في ريمة حميد لألبقار 

النووية !!
وجاء في المقال: لم يعد الكذب لوحده كافيًا على ما يبدو.. يتواضع 
الكذب بالفعل أمامهم ويتعلم منهم ما ليس لديه، مضيفًا: أن إخوان 
اليمن ومن إليهم من االنقالبيين لم يدعوا كذبة إال وساقوها ضد صالح 
حتى ضاق بهم الكذب وعجز عن مجاراتهم. وتابع: حالهم يذكرنا بقصة 
الحرامي الفتاك الذي كان يطوف على بيوت ومنازل القرية ومزارع الرعية 
فيفرغها مما بها خلسة تحت جنح الظالم وفي النهار يؤم الناس في 
الصلوات ويعظهم عن األمانة والنزاهة ويرفع كفيه وصوته بالدعاء على 

الحراميين عديمي الذمة والدين!!
ويضيف: آخر ما جادته قرائحهم من أكاذيب أن علي عبدالله صالح 

يمتلك أسلحة محرمة دوليًا خصوصًا السالح الكيميائي الفتاك، وهناك من 
يضيف إلى ترسانة صالح العسكرية والحربية أسلحة بيولوجية وطائرات 

غير مرئية وأطباق طائرة تندس خلسة في مخابئ سرية بريمة حميد.
وبلغة ساخرة، قال كاتب المقال: على كل حال صار ال بد من استنفار 
المجموعة الدولية إلى حماية السلم العالمي ومطالبة مجلس األمن بقرار 
تحت البند السابع والسبعين وسبعمائة.. يلزم صالح بالتوقيع على 
معاهدة حظر األسلحة الكيميائية والبيولوجية واالنضمام إلى اتفاقية 

منع االنتشار النووي!!
مزرعة علي عبدالله صالح في ريمة حميد يجب ان تخضع للرقابة 
الدولية والتفتيش الــدوري من قبل المنظمة الدولية للطاقة النووية 

واألسلحة الجرثومية.
"من غير المعقول ان يسكت العالم على مزرعة صالح في ريمة حميد. 
هناك على األقل ١٩ رأس بقر و٥ ثيران جميعها مدربة على النطح 
المميت واستخدام العنف وأنواع األسلحة الفتاكة وخصوصا الكيميائي 

وإطالق الغازات واألبخرة العادمة والمخلفات العضوية الخطيرة، هذا 
فضًال عن قطيع من األغنام الخاصة، كما تتكتم المصادر عن جمل عابر 
للقارات يقال إنه قادر على حمل رؤوس نووية عالوة على ديك رومي 

وزوجين من األرانب المخصبة لليورانيوم.
وأضاف: بانتظار تحرك المجموعة الدولية ورعاة وليمة «موفمبيك« 
الوطني الشامل لدى مجلس األمن إلرسال المراقبين وفريق متخصص من 
المفتشين إلى مزرعة األبقار التابعة للرئيس صالح جنوب العاصمة صنعاء 
والذي لم يوقع على معاهدات حظر االنتشار النووي والكيميائي الدولية.
من يدري أيضًا ماذا سوف يكتشف المفتشون إلى جانب األبقار واألثوار 

واألرانب المخصبة لليورانيوم؟؟
وختم كاتب المقال، بالقول: الفضلي والشلفي لديهم مصادرهم الخاصة 
وخبرة كبيرة على ما يبدو في شئون األبقار واألغنام وتخصيب الروث 

البيولوجي!

أصــدر األســتــاذ صــادق أمين ابــو راس 
األمين العام المساعد للمؤتمر للشئون 
التنظيمية  قــرارًا برقم (١٥) لسنة 
٢٠١٣م قضى بتصعيد الشيخ/ سنان 
عبدالله روكان إلى عضوية اللجنة الدائمة 

الرئيسية..
ونصت المادة الثانية من القرار على 
ــاريــخ صــــدوره وعلى  ــه مــن ت الــعــمــل ب
الجهات  ذات العالقة تنفيذه كًال فيما 

يخصه..

تصعيد الشيخ سنان 
روكان إلى اللجنة 
الدائمة الرئيسة 

للمؤتمر


