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استطالع

أطباء متخصصون : 

صحة الرئيس في أحسن مستوياتها واإلصابات 
البدنية مقدور عليها وقد تجاوزها

د. ياسر عبدالمغني -مدير  البداية مع  كانت 
مستشفى 48نائب عميد كلية الطب والذي تحدث 
قائاًل: كواحد من أبناء الشعب اليمني اليسعنى إال 
ان أبتهل الى اهلل العلي القدير بالحمد والشكر على 
سالمة ابن اليمن البار الزعيم القائد فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية حفظه اهلل.. وعن 
دالالت الصورة التي ظهر فيها فخامته من الناحية 
الصحية أحب أن أوضح اننا كأطباء وحسب ما هو متوقع 
من عدد العمليات الجراحية التي أجريت له نتيجة 
الحادث الجلل الذي قامت به أيادي الخيانة واالرهاب، 
أقول لكل مواطن ان صحة فخامة االخ الرئيس في 
أحسن مستوياتها، وكل ما هناك عبارة عن حروق، 
وأي انسان يتعرض لثمان عمليات جراحية متخصصة 
وفي هذه الفترة القصيرة فإن الجسم من الصعب عليه 
ان يتقبل مثل هذا الجهد وحقيقة لم أرَ في حياتي 
مريضًا يتعافى بهذا الشكل وبهذه السرعة وكما هو 
معلوم فإن نجاة فخامة االخ رئيس الجمهورية من ذلك 
الحادث الغادر في حد ذاته معجزة وهذه ارادة الخالق 
سبحانه وتعالى ان يكون مع هذا القائد كما كان مع 

شعبه.
خُُلق العظماء

واضاف الدكتور عبدالمغني: ومن الناحية النفسية 
فإن تسلسل وترابط الكلمات والنفس الطويل في 
كلمته التي استمرت عدة دقائق كل هذا يبشرنا بنجاح 

العمليات التي أجريت لفخامته.
ومن الناحية االنسانية فإن فخامة الرئيس كان 
دائمًا وأبدًا أنموذجًا يقتدى به لما وهبه اهلل من بنيان 
جسماني ومع ذلك فقد ظهر وهو في تلك الصورة 
وهو يمثل أعلى درجات السمو والرقي االنساني في 
التعامل وهو يلتحم مع الشعب رغم ما أصابه فكان 

ف��ردًا منهم، وقد تجلى بشموخ وارادة أذاب��ت كل 
التحديات وفرضت على العالم بأسره ان يقف  في تلك 
اللحظات عند سماع الخطاب اجالاًل واحترامًا وتقديرًا 
لهذا الرجل الشامخ الذي اقتدى بسيد الخلق محمد 
صلى اهلل عليه وآله وسلم عندما آذاه قومه ورجموه 
حتى أدميت قدماه فنزل عليه جبريل يستأذن منه 
ان يطبق عليهم األخشبين »وهما جبالن عظيمان 
في مكة« فرفض رس��ول اهلل عليه أفضل الصالة 

والتسليم.
وهكذا بدا فخامة االخ رئيس الجمهورية وقت الحادث 
والجراح موجودة والدم ينزف والحريق على جسده وهو 
يوصي نجله »طارق« ان اليصاب أي مواطن يمني 
بجرح بسببه واخذ من الجميع عهدًا بذلك وهذا خلق 

العظماء.
وعن دالالت الصورة التي ظهر بها رئيس الجمهورية 
من الناحية السياسية قال الدكتور ياسر ان الرئيس 
بدا كما عودنا ساميًا ومتميزًا في خطابه، مؤكدًا ان 
الرئيس من الناحية الطبية يتمتع بصحة جيدة وفي 
تحسن مستمر وهذا ما سوف تؤكده األيام القادمة، 

وان غدًا لناظره قريب.
وأما الحروق التي اصابت جسده فهي أوسمة على 
جبين فخامته والعظماء التؤثر فيهم مثل هذه 

االحداث وان تركت أثرها على أبدانهم.
مرجفون

من جانبه نفى د. عبدالكريم محمد ثامر- استشاري 
امراض القلب واألوعية الدموية- ان يكون فخامة 
رئيس الجمهورية قد أصيب بالشلل كما تروج بعض 

وسائل االعالم.
مشيرًا الى أن عالمات الشلل تكون واضحة على 

المريض خاصة إذا كانت االصابة ناجمة عن نزيف 
في الدماغ أو جلطة.

مؤكدًا انه اليوجد لدى فخامة رئيس الجمهورية 
حفظه اهلل مايؤدي الى هذا الشلل ال��ذي  تحدثت 
عنه بعض وسائل االعالم التي أبدت عداءها لليمن 
وقيادته.. كما ان وسائل االعالم ليست متخصصة 

طبيًا حتى تقول انه أصيب بالشلل او غيره.
واض��اف: لو كان عنده شلل فإن ذلك سيظهر من 
خالل عالمات بارزة اليمكن اخفاؤها، منها حدة في 
العين او سقوط في الحاجب او ميالن في زاوية الفم 
وهذا لم نجده على فخامته ولم يالحظه المتخصصون، 
وأي متخصص يستطيع ان يؤكد ذلك بمجرد مشاهدة 
الكلمة التسجيلية التي ألقاها.. وأجزم ان الحديث عن 
اصابته بالشلل ليس سوى أماني تروجها المعارضة.. 
كما ان خطابه المتزن والعقالني قد حمل العديد من 
الرسائل والتوجيهات المهمة الدالة على متابعته 
لمجريات االحداث في اليمن أواًل بأول وحرصه على 

اخراجه من األزمة الراهنة.

قالوا أكثر من ذلك
الى ذلك هنأ د. عبدالرحمن الحمادي- امين عام 
نقابة االطباء: الشعب اليمني بسالمة فخامة االخ 
رئيس الجمهورية حفظه اهلل، متمنيًا له الشفاء 
العاجل والعودة السريعة الى أرض الوطن هو وجميع 

المصابين..
مشيرًا الى ان دالالت الصورة التي ظهر فيها فخامة 
الرئيس من الناحية الصحية فإنه نتيجة لالعتداء 
الغادر الذي تعرض له كنا نتوقع األسوأ ألن االعتداء 
كان جريمة بكل المقاييس واستخدم فيه أسلحة 
متطورة وصاروخ حراري بحسب اعتقادي كونه أدى 
الى احتراق كبير في الجسم وكذا الى اختالالت في 
الضغط الجوي المحيط باالنفجار مما يؤدي الى عجز 
في التنفس ويصيب الجهاز التنفسي والرئتين ونتيجة 
ألن المسجد كان أوسع واالسلحة المستخدمة هي 
ذات نطاق محدود والحمد هلل كانت االصابة محتملة 
ونتمنى لفخامته وبقية المصابين في ذلك الحادث 

األليم الشفاء العاجل.
وأضاف: ظهور االخ الرئيس بتلك الحالة اعتقد انه 
أمر طبيعي وقد بدا بكامل قواه البدنية والذهنية، 
وما تعرض له عبارة عن اصابات مقدور عليها وتم 
تجاوزها.. وقد أكدت كلمته المهمة التي ألقاها 
للشعب قدرته على تجاوز تلك االص��اب��ات كما 
انها طمأنت الشعب اليمني على صحته في وقت 
حاول البعض االصطياد في الماء العكر.. وعلى 
كل حال فإن االصابات التي ظهر بها فخامة االخ 
الرئيس التعيب في كل المقاييس.. والحديث عن 
انه مشلول كالم سخيف ألن الشلل اليحدث إال إذا 
اصيب العمود الفقري او الجهاز العصبي المركزي 
والرئيس ظهر وهو يتكلم وبدا بصحة جيدة ولم 
نسمع انه اصيب في العمود الفقري، فمن أين 
سيأتي الشلل، والمعروف أنه أصيب بحروق وهذا 
أمر طبيعي، ومعلوم عند اطباء التجميل ان عالج 

الحروق يستغرق وقتًا كبيرًا يمتد الى شهور.
وليس غريبًا ان يطلق الحاقدون مثل تلك االشاعات 
فقد سمعت من يقسم باهلل انه في الصندوق وانه مات 
في الحادث بل هناك من قال ان الحادث من تدبير 
الرئيس وان وج��وده في المسجد اشاعة.. وبعض 
القنوات الفضائية قالت انه اصيب بفشل كلوي.. و 
... و.. الخ من الدعايات المغرضة، والنستغرب مثل 

هذا الكالم منهم.

د. عبدالمغني : لم أرَ في حياتي 
مريضًا يتعافى سريعًا
نجاة الرئيس من 

االعتداء الغادر معجزة
د. ثامر : وسائل االعالم ليست متخصصة 

طبيًا والمعارضة تروج أمانيها
د. الحمادي : اإلصابات التي ظهر بها 

فخامته التعيب.. والحديث أنه مشلول 
كالم سخيف وغير منطقي

أكد عدد من األطباء المتخصصين ان الصورة التي بدا فيها فخامة رئيس   
الجمهورية حفظه اهلل في أول ظهور له بعد الحادث الجلل الذي تعرض له تؤكد 

ان صحته في أحسن مستوياتها.
مشيرين الى ان االصابات البدنية مقدور عليها وقد تجاوزها، والحديث عن اصابته بشلل 

كالم سخيف بعيد عن الواقع.. 
جاء ذلك في لقاءات اجرتها »الميثاق« مع عدد منهم حول دالالت الصورة التي ظهر فيها 

فخامته من الناحية الصحية والذهنية واالنسانية والسياسية.. الى التفاصيل:

بأبي أنت وأمي ياسيادة الرئيس
كان فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس   

الجمهورية واليزال قاسمًا وطنيًا مشتركًا 
يجمع حوله كل الناس ويثق به وبحكمته كل 
الناس لهذا يمثل لنا فخامة االخ الرئيس علي 
عبداهلل صالح وجه القمر.. وجه القمر الذي لطالما 
أضاء لنا الطريق وبدد لنا عتمة الليل وأزاح عن 
قلوبنا هواجس الخوف في الليالي الباردة الشديدة 
الظلمة، لهذا كله نرى أن وجه القمر قد صار أكثر 
صفاء ووضوحًا وضياء اآلن وسيظل كذلك حتى 

آخر الزمان.
إن��ه علي عبداهلل صالح الساكن في قلوبنا 
الجالس ف��وق ع��روش اهتماماتنا ال��ن��ازل في 
أفئدتنا.. انه وجه القمر لنا في كل عتمة وظلمة، 

فقلبه األكثر بياضًا من واقع عظمة الصفح عنده واالشد التماعًا 
دليل شجاعته واالكثر اتزانًا من فرط رجولته..

 إنه وجه القمر لشعب أحبه واحترمه ويثق فيه ويلتزم به ويشعر 
باألمان في حضرته واالستقرار معه، فمن يمتلك عظمة هذه 
الصفات ومن غيره امتلك طواعية ماليين القلوب دونما استئذان.
فابقَ لنا قلبًا واماًل ومشوار طريق، ابقَ لنا رجاًل وقائدًا عظيمًا 
نحقق في ظله أأمن مصير.. ابقَ فأنتم الباقون في قلوبنا يا أشرف 

الرجال واصدق الرجال واشجع الرجال انتم يا كل الرجال..
 ۹ ۹ ۹

كمن يؤذن في مالطا.. نقولها لالخوة في المشترك 
واألبناء في ساحة التغيير ونختصر قولنا بالتالي:

السادة في المشترك: تنتهي الفترة الزمنية لرئاسة 
فخامة االخ علي عبداهلل صالح في سبتمبر 2013م 
من واقع فوزه باالنتخابات الرئاسية التي هزمكم فيها 
ديمقراطيًا، هزمكم فيها شرّ هزيمة، فنرجو ان التنسوا 

هذه الحقيقة.
ونقول ألوالدنا في ساحة التغيير إنه من واقع ديننا 
االسالمي وتربيتنا العربية االصيلة واخالقياتنا نقول لهم 
اننا نقدم التربية على العلم والتعليم، وعليه فعليكم ان 

تعرفوا مايلي :
۹  عيب الشتم والصلف وقلة االدب في التخاطب مع من 

هم أكبر منكم عمرًا وعماًل ومسئولية.
۹  عيب عندما تكونوا طلبة جامعات والتعرفون ان النظام الوطني 
الديمقراطي في هذه البالد اليزال قائمًا وانتم وبكل سذاجة 
تقولون بقايا النظام وان النظام قد سقط.. الخ، اصحوا عيب.. 

متى ستصحون.
۹  عيب عندما يكون شباب في اعماركم يمارس التشفي من 
جراحات األخ الرئيس.. عيب فالتشفي من العادات السيئة عند 

بعض »النسوان« ياشباب »الفورة«.
وفي االخير نقول : اصحوا فالرئيس قادم ليبقى وسيبقى ليحكم 
وسيحكم الن الشعب يريد ذلك، فهاتوا رجالكم الى صناديق 

االقتراع لنريكم حجمكم ولنؤكد للشعب انكم لستم أكثر من 
ظاهرة صوتية تسبب االزعاج في الطريق العام.

 ۹ ۹ ۹
۹  ننصح المشترك ان يثوب إلى رشده ويقبل بالحوار ويعد لنفسه 

مرحلة مشاركة تخدم اليمن ارضًا وانسانًا.
۹  ننصح الشباب ان يعودوا لمنازلهم وجامعاتهم وان يتقدموا 

بمطالبهم المشروعة الى نائب الرئيس في أسرع وقت ممكن.
> ننصح المشترك ان اليعول على الشباب ألنهم في الطريق الى 
تخوينهم، وننصح الشباب بسرعة تشكيل حزب لهم الن المشترك 

قد بدأ يخونهم منذ »مساء الخميس«.
۹  ننصح بعض اعضاء المؤتمر الشعبي العام ان يحددوا مواقفهم 
ألن مؤتمرهم الشعبي العام قد منع منذ مساء الخميس اللعب 

بالرجلين.
۹  ننصح كل المخبرين من اصحاب اللقاء المشترك وشباب 
التغيير الذين عملوا وخدموا طوال الفترة الماضية مع المؤتمر 
الشعبي العام، ان يتوقفوا عن تقديم الخدمات بعد ان ضمن 
المؤتمر بأن عددًا من قادتهم- في المشترك وشباب التغيير- على 

استعداد لتقديم خدمات المخبرين ولكن بفعالية أكبر.
 ۹ ۹ ۹

۹  حمدًا هلل على سالمتكم ياسيدي وسيّدي ياحبيبي وحبيب 
شعب وأمة.. حمدًا هلل على سالمتكم.. بأبي أنت وأمي ياسيادة 

الرئيس.

محمد علي سعد

شعبية 
متصاعدة..

الرئيس اليمني 
الغائب عن بالده 

وشعبه منذ أكثر من 
أربعين يومًا مازال 

يحظى بشعبية واسعة 
لدى غالبية اليمنيين 

وأن هناك عوامل 
وأسبابًا ساعدته على 
عودة وتزايد شعبيته 
.وأبرزها التآمرالقبلي 

والعسكري على 
مطالب الشباب. 

وأيضًا القاعدة واندالع 
المواجهات المسلحة 

بالعاصمة اليمنية 
صنعاء, وعوامل 

إقليمية ودولية مهمة 
عززت موقفه.

صحف بريطانية

كوكب دُري..
 األقمار الصناعية في 
الفضاء التقطت صورة 
لليمن مساءالخميس 
الماضي وكأنها أشبه 
بـ)كوكب دُري( صغير 

مضيئ يشتعل على 
األرض في إشارة 

لأللعاب واالطالق 
الكثيف لألعيرة النارية 

احتفاًء بظهور علي 
عبداهلل صالح..

وتابعت ذات الصحف 
بقولها: ان الرئيس علي 

عبد اهلل صالح بدا في 
صحة جيدة رغم الكسور 
وآثار الحروق التي بدت 

ظاهرة للعيان على 
جسده واطرافه.

كما تحدثت عن حالة 
الفرح الشعبية بقولها 

»ان االحتفاالت أصابت 
المعارضة بحالة من 

الذهول« .

صحف أمريكية


