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في كلمة خالل تكريمه من قبل منظمة كفاح

الزعيم يحذر من عواقب إقصاء المؤتمريين من مؤسسات الدولة
قال الزعيم علي عبداهللا  

المؤتمر  صالح _ رئيس 
الشعبي العام: إن اليمن في هذه 
المرحلة الدقيقة من تاريخه بحاجة 
إلى استقرار وأمن وليس بحاجة إلى 

عنف. 
مؤكداً رفضه وقيادة المؤتمر 
الشعبي العام للغة الحقد والكراهية 
وأعمال قطع الطرقات واالعتداء 
على التيار الكهربائي واقصاء الناس 
من الوظيفة العامة بدون وجه حق . 
ووصــف الزعيم صالح عمليات 
اقصاء كــوادر المؤتمر الشعبي 
العام من مؤسسات الدولة والتي 
تنفذها أطراف سياسية، باإلقصاء 
غير المسئول.. مؤكداً أن عواقبه 
ستكون غير إيجابية.. مذكراً بما 
حصل في العراق الشقيق عندما تم 
إقصاء واجتثاث حزب البعث العربي 
االشتراكي الذي كان يقوده صدام 
حسين .. وما خلَّفه ذلك اإلقصاء من 
إخراج أكثر من سبعة ماليين من 
المحسوبين على النظام القديم إلى 
الشوارع وتضرر أسرهم، بينما كان 
باإلمكان االستفادة منهم كونهم 

يعدون جيشاً من البشر. 
محذراً في السياق ذاته من عملية 
اإلقصاء سواء في الخدمة المدنية 
أو مؤسسات الدولة المختلفة أو 
في المؤسسات العسكرية واألمنية 
واستبدال الموظفين األكفأ واألقدر 
واألجــــدر بعناصر فــاســدة وغير 

مؤهلة.
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام: 
لقد عملنا بكل ما نستطيع وبكل 
قوة ومعنا كل الشرفاء والمخلصين 

والكفاءات والمؤهلين على تجنيب 
الوطن الفتنة وإراقة الدماء.. بينما 
سعت جهات إلراقة الدماء واالعتداء 
على المواطنين في مساكنهم وفي 

قراهم وطرقهم. 
مــوضــحــاً أن الــدولــة والجيش 
واألمن كانوا يحافظون على السلم 
االجتماعي ويحافظون على أمن 
واستقرار الوطن وكانوا في حالة 
دفاع ضد محاوالت احتالل وزارتي 
الداخلية والدفاع وشــارع الزبيري 
والــذي كان احتالله يهدف لتجزئة 

ــى مــا يسمى  العاصمة صنعاء إل
(صنعاء الشمالية، وصنعاء الجنوبية) 
كتقليد لنموذج (بيروت الشرقية، 

وبيروت الغربية) . 
وأضاف الزعيم في كلمة له خالل 
تكريمه بدرع السالم لعام ٢٠١٢م 
من قبل منظمة «كفاح» االثنين: 
لقد عملنا بكل صدق وبكل جد ومعنا 
أبناء الوطن  المخلصين من  كل 
في المؤسسة المدنية والعسكرية 
الــوطــن الفتنة.. ال  على تجنيب 
للتوريث وال ألي شيء آخــر، فكل 
هذا مرفوض وغير وارد، فاليمن بلد 
مؤسسي وديمقراطي، نحن بنيناها 
وحققنا التنمية وحققنا بنية تحتية 
واستخرجنا النفط والغاز والمعادن 
وأقمنا مشاريع استراتيجية وحققنا 
ــدة اليمنية وكـــان الشعب  ــوح ال

متماسكاً. 
واتهم الزعيم صالح من وصفها 
على  للحفاظ  تسعى  بــأطــراف 
تواجدها في السلطة.. بالوقوف 
وراء االختالالت األمنية وما يجري 

من أعمال تخريب. 
مجدداً إدانته والمؤتمر الشعبي 
العام وكل أبناء الوطن الشرفاء من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب 
ــى أقصى  ــن أقــصــى الــغــرب إل وم
الشرق لكل أعمال التخريب والعنف 

واإلرهاب. 
مشدداً على أن الشعب اليمني في 
الجنوب والشمال ضد االنفصال، 
وأنه ال وجود لالنفصال على اإلطالق 
إال في خيال مجموعة لديها أجندة 
خاصة وتسعى لجعلها فزاعة ضد 

اليمنيين. 

منح الزعيم علي عبداهللا صالح درع السالم للعام 2012م 
منحت المنظمة الوطنية لمناهضة العنف واإلرهاب  

«كفاح» الزعيم علي عبد اهللا صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- درع شخصية السالم للعام ٢٠١٢م، في احتفال 
أقيم بالمناسبة في منزله بالعاصمة صنعاء بحضور عدد من 
الشخصيات االجتماعية والحزبية باإلضافة إلى قيادات المؤتمر 

الشعبي العام .
وجاء منح الزعيم علي عبداهللا صالح درع السالم للعام ٢٠١٢م 
بعد استطالع رأي أجرته المنظمة لثمان شخصيات بارزة وتم 
توزيعه على مستوى واسع شمل مختلف شرائح المجتمع في 
عموم محافظات الجمهورية اليمنية، ووفقاً للنتائج فقد حصل 
الزعيم علي عبداهللا صالح على نسبة ٨٠٪ ممن شملهم 
االستطالع، بأنه شخصية السالم لعام ٢٠١٢م فيما حصل 

اآلخرون على نسبة ٢٠٪.
وبهذا الخصوص أكد عبدالملك العصار- األمين العام للمنظمة- 
أن الزعيم علي عبداهللا صالح حصل على األغلبية الكاسحة في 

استطالع الرأي الذي أجرته المنظمة.
وقال: إن تكريم الزعيم علي عبداهللا صالح جاء بعد إقرار الهيئة 
اإلدارية للمنظمة في اجتماع لها منح الزعيم درع السالم تقديراً 
وعرفاناً لمواقفه الوطنية والتي أثبت فيها أنه رجل األمن واألمان 
والتسامح والسالم وجسد ذلك بالتنازل عن حقه الدستوري 
والقانوني في رئاسة الجمهورية والعمل على تسليم السلطة 
عبر صناديق االقتراع وبطرق سلمية وديمقراطية حفاظاً على 
الدم اليمني ووحدة وسالمة الوطن، وتجنيب اليمن الدخول في 

حروب أهلية وصراعات داخلية.

اليمن بحاجة لألمن 
واالستقرار في هذه 

المرحلة الدقيقة

عملنا لتجنيب اليمن 
العنف ولن نسمح 
بإراقة الدم اليمني

أطراف تقف وراء 
أعمال التخريب 

للحفاظ على 
تواجدها في السلطة

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة سعد علي 
سالمين عضو اللجنة الدائمة

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح - رئيس المؤتمر الشعبي 
العام -برقية عزاء ومواساة الى األخ علي سعد علي سالمين 
سليم واخوانه في وفاة المغفور له بإذن اهللا والــده سعد 
علي سالمين سليم عضو اللجنة الدائمة الرئيسية الى نص 

البرقية..
«وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه 

راجعون» صدق اهللا العظيم
االخ/ علي سعد علي سالمين سليم واخوانه         المحترمون

ببالغ االسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم/ سعد علي سالمين 
سليم -عضو اللجنة الدائمة الرئيسية.

وبهذا المصاب الجلل باسمي شخصياً ونيابة عن كافة قيادات 
وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم 

برحيل والدكم..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 

المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر والسلوان.
علي عبداهللا صالحإنا هللا وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر الشعبي العام
¿   ¿    ¿

.. ويعزي في وفاة صالح عبداهللا دربس
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
-برقية عزاء ومواساة الى آل دربس في وفاة القيادي المؤتمري/ 

صالح عبداهللا دربس جاء فيها:
«وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه 

راجعون»   صدق اهللا العظيم
األخ/ حسين صالح عبداهللا دربس   المحترم

األخوة/ آل دربس                   المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم األخ/ صالح عبداهللا 

دربس- أحد قياديي المؤتمر بمديرية بيحان- محافظة شبوة.
وبهذا المصاب الجلل أعرب لكم باسمي شخصياً ونيابة عن كافة 

قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجــل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر 

والسلوان..
علي عبداهللا صالحإنا هللا وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر الشعبي العام
¿   ¿    ¿

.. ويعزي في وفاة الشيخ فيصل ناصر الحمزة
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة الى آل الحمزة في وفاة القيادي المؤتمري 

الشيخ/ فيصل ناصر الحمزة.. والى نص البرقية:
«وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه 

راجعون»   صدق اهللا العظيم
األخ/ مجاهد فيصل ناصر الحمزة    المحترم

األخوة/ آل الحمزة                   المحترمون
ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم األخ الشيخ/ 
فيصل ناصر الحمزة- أحد االعيان والشخصيات االجتماعية 
الوطنية والمؤتمرية البارزة بمديرية بيحان محافظة شبوة 
والذي وافته المنية أثر حادث مروري مؤسف تعرض له مساء 
يوم االثنين ٢٠١٣/١/٧م في منطقة الجوبة بمحافظة 

مأرب.
وبهذا المصاب الجلل أعرب لكم باسمي شخصياً ونيابة عن كافة 

قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجــل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر 

والسلوان..
علي عبداهللا صالحإنا هللا وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر الشعبي العام
¿   ¿    ¿

.. ويعزي صالح جحيشان في وفاة ولده 
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية عزاء ومواساة الى األخ صالح محمد جحيشان في وفاة ولده 

جاء فيها:
«وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه 

راجعون»   صدق اهللا العظيم
األخ/ صالح محمد جحيشان    المحترم

ببالغ األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة ولدكم/ فيصل صالح محمد 
جحيشان.

وبهذا المصاب الجلل أعرب لكم باسمي شخصياً ونيابة عن كافة 
قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن عميق الحزن واأللم.

سائلين المولى عز وجــل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم عظيم الصبر 

والسلوان..
علي عبداهللا صالحإنا هللا وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر الشعبي العام
¿   ¿    ¿

.. ويعزي الشيخ أحمد عقار بوفاة والده
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس- المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد 
علي بن عقار وإخوانه وكافة آل عقار في وفاة المغفور 
له بإذن اهللا تعالى والده الشيخ علي بن طالب بن عقار 
بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل من أجل الوطن وثورته 

ووحدته.
واعرب في برقية العزاء باسمه شخصياً وباسم كوادر وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام عن بالغ الحزن واألسى لوفاة المغفور له، 
سائالً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمه وعظيم المغفرة 

وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هللا وإنا إليه راجعون

¿   ¿    ¿

.. ويعزي الشيخ يحيى مبارك في وفاة شقيقه
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ يحيى أحمد مبارك رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية أرحب وإخوانه وكافة آل مبارك 
في وفاة المغفور له بإذن اهللا شقيقه الشيخ أحمد أحمد مبارك الذي 

انتقل الى رحمه اهللا وهو في ريعان الشباب.
واعرب في برقية العزاء باسمه شخصياً وباسم كوادر وأعضاء 
المؤتمر الشعبي العام عن بالغ الحزن واألسى لوفاة المغفور له- 
بإذن اهللا تعالى- ومشاطرتهم احزانهم، سائالً المولى عز وجل ان 
يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح 

جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا هللا وإنا إليه راجعون

¿   ¿    ¿

.. ويعزي محمد الرزوم
 كما بعث األخ الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة باسمه شخصياً وباسم قيادات وهيئات 
وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام لألخ محمد محمد الرزوم 
عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام 
في وفاة أخية المرحوم أحمد محمد الرزوم الذي انتقل إلى جوار ربه 
سبحانه وتعالى بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، معبراً 
عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة لكل آل الرزوم ومشاطرته 
ألحزانهم بفقدان أخيهم أحمد الذي رحل عن الدنيا الفانية بعد 
رحيل أخيهم المرحوم حسن محمد الرزوم، سائالً المولى جلّت 
قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح 

جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
انا هللا وانا اليه راجعون..

¿   ¿    ¿

.. ويعزي أحمد الجنيدي وكيل 
محافظة ابين في وفاة عمه

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى ابراهيم احمد طاهر الجنيدي، 
وكيل محافظة أبين في وفاة المغفور له بإذن اهللا عمه الشيخ 

محمد طاهر الجنيدي.
واعرب فيها باسمه شخصياً وباسم كوادر وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام عن بالغ الحزن واألسى لوفاة المغفور له، سائالً 
المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
إنا هللا وإنا إليه راجعون..

¿   ¿    ¿

.. ويعزي سليمان كشميم واخوانه في وفاة 
والدهم الشيخ سعد عمر كشميم

بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
-برقية عزاء الى األخ/ سليمان سعد كشميم -عضو اللجنة الدائمة- 
واخوانه في وفاة والدهم الشيخ سعد عمر كشميم .. والى نص 

البرقية:
االخ/ سليمــان سعــــد عمــــر كشميـــم

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام
وإخوانه وكافة آل كشميم بمديرية حريضة- محافظة حضرموت   

الكرام
بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم في وفاة المغفور له -بإذن 
اهللا تعالى- والدكم الشيخ سعد عمر كشميم أحد الشخصيات 
اإلجتماعية، والذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة 
الوطن والمواطنين حيث كان رحمه اهللا من الشخصيات المعروفة 
بمواقفها الوطنية واالجتماعية التي وقفت إلى جانب قضايا الوطن 

وكانت له اسهاماته في العمل االجتماعي..
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم بهذا المصاب الجلل.. لنسأل اهللا العلي 
القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهمكم الصبر والسلوان.  إنا هللا وإنا إليه راجعون.
أخوكم/
علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

.. ويعزي بوفاة المناضل البابلي
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام -برقية 

عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء لطف حسين البابلي.. جاء فيها:
األخ المهندس/ نبيــل لطـف البابلي وإخوانـه

وكافــة أفراد األسرة وآل البابلي جميعـاً حياكم اهللا
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المغفور له 
-بإذن اهللا- اللواء المناضل لطف حسين البابلي الذي جمعتنا به 
زمالة السالح والواجب الوطني منذ السنوات األولى لثورة الـ٢٦ من 
سبتمبر الخالدة التي ساهم في الدفاع عنها ببسالة في كثير من 
معارك الشرف والبطولة.. وفي أنحاء واتجاهات متعددة من جبهات 
القتال، وسجل أروع المآثر البطولية حتى تحقق االنتصار الراسخ 
واألبدي للثورة ولنظامها الجمهوري الخالد في ملحمة السبعين يوماً 
الخالدة، وكان مثاالً للمقاتل والقائد المتفاني والمخلص من أجل 
وطنه وشعبه.. مشاركاً بفعالية كبيرة من خالل مواقعه القيادية 
التي تبوأها في الجهود الوطنية الوحدوية وصوالً إلى يوم إعادة 
تحقيق وحدة الوطن اليمني في الـ٢٢ من مايو عام ١٩٩٠م، ومن 
ثم الدفاع عنها والمحافظة عليها وعلى كل المكاسب الوطنية التي 

تحققت لشعبنا في ظل الثورة والجمهورية والوحدة.
إن ما يزيد حزني وألمي في فقدان والدكم المرحوم -بإذن اهللا- 
أن آخر لقاء لي به كان يوم أمس أثناء زيارتي له في المستشفى 
العسكري وهو يتلقى العالج ويسأل اهللا أن يعافيه وأن يحفظ 
الوطن ويكتب له السالمة، معبراً عن سعادته وسروره بذلك اللقاء 

قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة.. وينتقل إلى جوار ربه.
وإني باسمي شخصياً.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام، نعبر لكم عن تعازينا الحارة وألمنا الشديد 
في وفاة والدكم، نسأل اهللا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 
وغفرانه ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن ال يريكم 
أي مكروه بعده، وأن يعصم قلوبكم وكل أهله وذويه وزمالئه 

ويلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..
علي عبداهللا صالحإنا هللا وإنا إليه راجعون..

رئيس المؤتمر الشعبي العام
¿   ¿    ¿

.. ويعزي يعزي في وفاة السميعي
بعث الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبده بن عبدالكريم السميعي، 
ومحمد عباس السميعي، بوفاة المغفور له بإذن اهللا تعالى «الشيخ 
«عباس السميعي». واعرب فيها عن تعازيه الحارة باسمه شخصياً 
وباسم كوادر وأعضاء المؤتمر عن بالغ الحزن واألسى لوفاة المغفور 
له بإذن اهللا، سائالً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا هللا وإنا إليه راجعون..

رئيس اِّـؤتمر يبعث برقيات تعازٍ


