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رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعاٍز
رئيس املؤتمر يعزي آل القوسي

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناصـر بن ناجي بن صالح 
القوسـي وكافـة آل القوسي في وفاة ولدكم المرحوم الشيخ 

الشاب فهد بن ناصر القوسي جاء فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم القائل:

)وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا 
إليه راجعون(.صدق اهلل العظيم

األخ الشيخ/ ناصـر بن ناجي بن صالح القوسـي
وكافـة آل القوسي..وآل البخيتي المحترمــون

بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم في وفاة ولدكم المرحوم 
الشيخ الشاب فهد بن ناصر القوسي الذي اختاره اهلل سبحانه 
وتعالى إلى جواره وهو في ريعان شبابه بعد عمر ال يتجاوز 
الخامسة والثالثين عامًا.. حيث جاء قضاء اهلل وقدره بينما كان 
يتطلع إلى اإلسهام في خدمة الوطن والشعب والثورة والوحدة 
والحرية والديمقراطية بإخالص وتفاٍنمع كل آل القوسي 
وآل البخيتي الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل والوطن في الوفاء 
واإلخالص وبذل الغالي والنفيس في سبيل الثورة والجمهورية 
في كل المحطات منذ انطالقها عام 1962 وإلى اليوم جنبًا إلى 
جنب مع كل أبناء الحداء الشرفاء مشائخ وأعيان ووجهاء وشباب 

ومزارعين وتُجار وعمال من بني زياد وبني بخيت وعبيده.
فلقد سجلتم المواقف المشرفة التي ستظل محل فخر وتقدير 
كل أبناء شعبنا اليمني العظيم وأيضًا محل تقديرنا واعتزازنا 
وسيسجل التاريخ في أنصع صفحاته تلك المواقف الوطنية 
الرائعة ألبناء الحدأ الشرفاء األوفياء الذين تمسكوا بالمبادئ 
والقيم النبيلة وتحلوا بالشجاعة والكرم واإلقدام لم تغيرهم 
األهواء وال المغريات وال األموال المُدنسة ولم يتحولوا في 
مواقفهم ووالئهم فظلوا كما عهدناهم وعهدهم شعبنا 
متمسكين بالمبادئ والقيم صادقين مع اهلل ومع الوطن.. في 
والئهم وإيمانهم وقناعاتهم..لقد قاتلتم بصالبة في صفوف 
الثورة والجمهورية ودافعتم عن الوحدة، وقدمتم قوافل من 

الشهداء األبرار وضربتم أروع األمثلة في التضحية والفداء.
واننا نشعر باأللم الشديد بفقدان نجلكم المرحوم بإذن اهلل 
تعالى فهد ونشاطركم أحزانكم، ونسأل اهلل العلي القدير أن 
يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 
وأن يلهمكم ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.إنا هلل وإنا إليه 

راجعون.

... ويعزي يف وفاة الشيخ خالد هضبان
كما بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ خالد محمد بن هضبان 
وكيل محافظة الجوف في وفاة أخيه الشيخ علي محمد بن 

هضبان..جاء فيها:
األخ الشيخ/ خالد محمد بن هضبان- وكيل محافظة الجوف

وإخوانه وكافة آل بن هضبان الكـــرام
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة شقيقكم المرحوم 
الشيخ علي محمد بن هضبان الذي اختاره المولى -عزوجل- إلى 
جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص 
في خدمة الوطن والمجتمع.. حيث كانت ألخيكم المرحوم وكل 
آل بن هضبان مواقف وطنية مشرفة وأدوار بارزة في بناءالوطن 

ونهوضه..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاته، نسأل اهلل العلي القدير 

أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه..
وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي آل الكميم
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي أحمد القرص الكميم بوفاة 

ولده أحمد علي أحمد القرص الكميم.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح في البرقية عن أحر تعازيه 
وصادق مواساته في هذا المصاب الجلل، سائال المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جنانه 
وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي يف وفاة املناضل الشاعري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهلل صالح 
برقية عزاء ومواساة إلى األخوين محمد واحمد فضل محمد 

الشاعري في وفاة والدهم فضل محمد الشاعري.
وعبر الزعيم علي عبداهلل صالح في البرقية عن أحر تعازيه 
وصادق مواساته في هذا المصاب الجلل، سائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته 
وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون

..و يعزي بوفاة الوزير محمد سالم
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ سامي محمد عبدالعزيز سالم 
وإخوانه بوفاة والدهم السفير محمد عبدالعزيز سالم .. جاء فيها:

األخ المهندس/ سامي محمد عبدالعزيز سالم 
وإخوانـــه وكافـة آل ســالم الكرام.. حياكم اهلل 

ببالغ األسى وعميق الحزن فجعنا بنبأ وفاة والدكم المناضل 
الوزير والسفير األستاذ محمد عبدالعزيز سالم أحد أقطاب 
الدبلوماسية اليمنية الذي وافاه األجل بعد عمر حافل بالعطاء 
والــبــذل في خدمة الــوطــن.. من خــالل مواقع المسئولية 
التي اسندت إليه بكل كفاءة واقتدار سواء أثناء توليه رئاسة 
الدبلوماسية اليمنية كوزير للخارجية في حكومة الثورة، والمواقع 
التنفيذية الحكومية األخرى، أو كسفير لليمن في عدد من الدول 
الشقيقة والصديقة وفي منظمة األمم المتحدة.. حيث عمل 
بكل جد وإخالص على رفع مكانة اليمن في المحافل العربية 
والدولية.. وتعزيز العالقات الثنائية لبالدنا مع الدول الشقيقة 

والصديقة.. 
لقد عرفته عن قرب صادقًا في مواقفه حريصًا على أداء واجباته 
بكل اتقان وإخالص، فكان مثااًل للمسئول والدبلوماسي الناجح 
والمتميز والنزيه والمتفاني.. وبرحيله خسر الوطن واحدًا من 
رجاله األوفياء المخلصين..واننا إذ نشاطركم أحزانكم في 
مصابكم الجلل بفقدان والدكم المرحوم بإذن اهلل تعالى لنعبر 
لكم عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة، سائلين اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهمكم وكل أهله وذويه وأصدقائه ويلهمنا 
جميعًا الصبر والسلوان.. وأن ال يريكم أي مكروه بعده، إنه سميع 

مجيب. إنا هلل وإنا إليه راجعون

..و يعزي بوفاة املناضل الدفعي 
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساةإلى المهندس عبداهلل حسين الدفعي 
وإخوانه بوفاة والدهم المناضل اللواء حسين محمد الدفعي.. 

جاء فيها:
األخ المهندس/ عبداللـه حسيــن الدفعــي

وإخوانه وكافـة آل الدفعـي الكرام حياكم اهلل
فجعنا وتألمنا بنبأ وفاة والدكم المناضل الكبير الجسور 
اللواء حسين محمد الدفعي الذي وافاه األجل بعد حياة مليئة 
بالعمل والكفاح والنضال في سبيل الوطن واالنتصار إلرادة 
الشعب، فلقد كان من مناضلي الرعيل األول الذين ناضلوا 
ببسالة وقارعوا اإلمامة.. وساهموا في تفجير ثورة السادس 
والعشرين من سبتمبر الخالدة وكان دعامة رئيسية للثورة 
وأول وزير للحربية في حكومة الثورة وأشرف من موقعه القيادي 
كثائر ومقاتل ووزير للحربية على سير معارك الدفاع عن الثورة 
والجمهورية في مختلف جبهات القتال التي نشبت فيها المعارك 
ضد فلول اإلمامة ومرتزقتها وكان في مقدمة المدافعين عن 
الثورة والجمهورية.. حيث قاتلنا معه وتحت قيادته جنبًا إلى 
جنب في كثير من الجبهات.. التي أظهر فيها المقاتلون األحرار 
أبطال سبتمبر جسارة واستبسااًل قلما يوجد نظير له بالنظر 
إلى طبيعة ميزان القوى بين دعاة الحرية واالنعتاق والتغيير 
والثورة وبين ما كان لدى قوى التخلف والكهنوت اإلمامي من 
إمكانات هائلة سواء في السالح الحديث والعتاد المتطور أو 
المال، أو المرتزقة الذين استماتوا في هجماتهم ضد الثورة 
والمدافعين عنها،وتتشبث تلك القوى بالوهم كما يتشبث 
الغريق بأي شيء من أجل الحياة، ولكن إرادة المناضلين األحرار 
وفي مقدمتهم والدكم المرحوم كانت لهم بالمرصاد فلقنوا تلك 
القوى وجحافلهم المرتزقة أقسى الدروس والحقوا بهم الهزيمة 
النكراء في ملحمة السبعين يومًا التي كان والدكم رحمه اهلل من 

أبطالها بل وأقطابها األساسيين.
لقد كان والدكم المناضل الثوري الوحدوي اللواء حسين 
الدفعي مثااًل للثائر الحر والوحدوي الصادق الذي حفلت حياته 
بأروع صور التضحية والفداء والتمسك بقيم الثورة والجمهورية 
ومبادئها السامية وأهدافها العظيمة، حيث أسهم في مسيرة 
بناء الوطن وأبلى بالًء حسنًا في العمل الوحدوي الصادق منذ 
السنوات األولى للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر من خالل إشرافه 
وجهوده في تقديم الدعم والمساندة لمناضلي الكفاح المسلح 
في جنوب الوطن حتى تحقيق االستقالل وإجالء آخر جندي 

بريطاني من أرض اليمن الحبيب.
واننا إذ نشاطركم أحزانكم في مصابكم ومصابنا الجلل 
بفقدان والدكم المرحوم بإذن اهلل تعالى لنعبر لكم باسمي 
شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام عن تعازينا الحارة وصادق المواساة، سائلين اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه.. وأن يسكنه 
فسيح جنانه.. وأن يلهمكم وكل أهله وذويه وأصدقائه ويلهمنا 
جميعًا الصبر والسلوان.. وأن ال يريكم أي مكروه بعده، إنه سميع 

مجيب.إنا هلل وإنا إليه راجعون

..ويعزي يف وفاة عبداهلل الشرعبي
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ عبداهلل محمد أنعم 
الشرعبي وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سابقًا.. جاء 

فيها:
األخ/ يونس عبداهلل محمد أنعم الشرعبي           

 وإخوانـــه وكافــــة آل الشرعبـي     المحترمون      حياكم اهلل
بأسى بالغ وحزن عميق نعزيكم في وفاة والدكم األخ عبداهلل 
محمد أنعم الشرعبي وكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
-سابقًا- الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في 

خدمة الوطن..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاته.. ونشاطركم أحزانكم، 
لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن 
يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

..و يعزي بوفاة علي العرير
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئىس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة لألخ/ منصور علي اسماعيل العرير واخوانه 

في وفاة المغفور له- بإذن اهلل تعالى- »والدهم« جاء فيها:
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«..
 صدق اهلل العظيم

األخ/ منصور علي اسماعيل العرير واخوانه المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى والدكم/
علي إسماعيل العرير

وبهذا المصاب الجلل أبعث باسمي شخصيًا ونيابة عن 
كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بأصدق التعازي 
والمواساة.. سائاًل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان..»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

..و يعزي بوفاة عبداهلل املصعبي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة إلى األخت سلمى عبداهلل المصعبي عضو 
اللجنة الدائمة في وفاة المغفور له- بإذن اهلل تعالى- »والدها« 

جاء فيها:
»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«..
 صدق اهلل العظيم

األخــت/ سلمى عبداهلل المصعبي- عضو اللجنة الدائمة 
الرئيسية المحترمة

ببالغ األسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له- بإذن اهلل- والدكم األخ/ 
عبداهلل احمد صالح المصعبي

وبهذا المصاب الجلل أعبر لكم عن عميق الحزن واألسى 
باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام...سائاًل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم 
المغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم عظيم الصبر 

والسلوان...»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

..ويعزي يف وفاة الشيخ ناصر الوايلي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناصر التيس 
الوايلي.. جاء فيها:

األخ الشيخ/ إبراهيم ناصر التيس الوايلي           
        وإخوانـــه وكافــة آل التيس - وائله       المحترمون     

بمزيد من األسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ 
المناضل ناصر التيس الوايلي أحد مشائخ وأعيان صعدة.. 
الذي وافاه األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والكفاح والنضال 
والعمل المخلص من أجل الوطن وعزته وكرامته واستقالله..

لقد خسر الوطن برحيله واحدًا من رجاله األوفياء المخلصين 
الشجعان ومناضاًل جسورًا من مناضلي الثورة اليمنية 
التي دافع عنها ببسالة.. لم يتغير ولم يخضع للمغريات 
وال لألموال وال لمحاوالت التأثير والتغرير فظل ثابتًا في 
مواقفه ولم يتحول كما تحول البعض الذين طعنوا النظام 

الجمهوري الوطني الديمقراطي في خاصرته، ولهذا سيظل 
في ذاكرة التاريخ مثااًل للرجل الوطني الصادق الغيور على 
وطنه وشعبه.. وعلى الثورة والجمهورية والوحدة والحرية 

والديمقراطية..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بصادق التعازي 
وأصدق مشاعر المواساة في رحيل والدكم فإننا نشاطركم 
جميعًا األحزان.. سائلين المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع 
رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم 

ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي يف وفاة الشيخ ناجي البخيتي
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي علي سعيد البخيتي.. 

جاء فيها:
األخ الشيخ/ ناصر علـي سعيــد البخيتــي

األخ الشيخ/ علي ناجي علي سعيد البخيتي
وإخوانه وكافة وبنـي بخيــت           الكــــرام

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة المرحوم الشيخ ناجي 
بن علي سعيد البخيتي الذي اختاره المولى -عزوجل- إلى جواره 
بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل والعمل الجاد والمخلص في 

خدمة الوطن والمجتمع..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وكوادر 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاته، نسأل اهلل العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح 

جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..

..و يعزي بوفاة الشيخ صالح الرصاص
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساةإلى الشيخ حسين بن صالح البهجي 
الرصاص في وفاة والده الشيخ صالح بن صالح البهجي 
الرصاص عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام..جاء 

فيها:
األخ الشيخ/ حسين بن صالح البهجي الرصاص

وإخوانـــه وكافـــة آل الرصاص المحترمــون
تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة المغفور له بإذن 
اهلل والدكم الشيخ صالح بن صالح البهجي الرصاص عضو 
اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي وافاه األجل بعد 

حياة حافلة بالعطاء..
لقد خسر الوطن برحيله واحدًا من أبنائه األوفياء الذين كان 
لهم دور فاعل ومتميز في مسيرة النضال الوطني والدفاع عن 

الثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة..
وإننا إذنشاطركم أحزانكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات 
وهيئات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام في 
وفاته.. لنعبر لكم عن أصدق تعازينا ومواساتنا بهذا المصاب 
الجلل.. سائلين المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته 

ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 
وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان

.إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

اهتمام عربي ودولي بمهرجان المؤتمر :

وسائل اإلعالم: ظهور قوي لـ»صالح« وخطابه يعيده لالضواء من جديد
        < متابعات :

حظي الخطاب الذي وجهه الزعيم علي 
عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- امام الحشود الجماهيرية الكبيرة 
في مهرجان السبعين االربعاء الماضي 
باهتمام وسائل االعالم العربية والدولية 
حيث نوهت إلــى أن مسيرة الوفاء 
بالعهد مثلت رسالة للداخل والخارج 
ــود المؤتمر الشعبي  حــول حجم وج
العام  على الساحة الوطنية.. بينما 
اعتبر مراقبون في الشأن السياسي 
الدولي في تصريحات لهم أن الظهور 
القوي للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي تأكيد  على أن ما جرى 
من »ثــورات ربيع عربي« لم يكن من 
أجل الديمقراطية، وإنما تحقيقًا ألجندة 
ــى إشــاعــة الفوضى  دولــيــة تهدف إل

والتفتيت بالمنطقة.

< وفي هذا السياق وصفت قناة »العربية« مشاركة 
الزعيم علي عبداهلل صالح في مسيرة الوفاء بميدان 
السبعين بصنعاء بالظهور العلني النادر له منذ تسليمه 
للسلطة في فبراير الماضي.. واشارت الى ان الرئيس 
اليمني السابق علي عبداهلل صالح ظهر في مهرجان 
خطابي أمام حزبه )المؤتمر الشعبي العام(، داعيًا إلى 
الوحدة والوقوف إلى جانب خََلفه الرئيس الجديد 

عبدربه منصور هادي.
< فيما نشرت وكالة االنباء »رويتر« ان رئيس المؤتمر 
دعا إلى التصالح والتسامح والصفح من أجل بناء يمن 
الحرية والوحدة والديمقراطية، مطالبًا بـ«طيّ صفحة 
الماضي، والنظر إلى المستقبل بتفاؤل من أجل بناء يمن 

جديد، يمن الوحدة والحرية والديمقراطية«.
< وتناولت صحيفة »الحياة« اللندنية االحتفال الضخم 
للمؤتمر الذي شهده أكبر ميادين العاصمة صنعاء 
احتفااًل بمرور عام على تسليم الزعيم علي عبداهلل صالح  
السلطة إلى خلفه الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي..
وقالت: ان الزعيم انتقد في خطابه المقتضب أعمال 
العنف خالل األيام الماضية في عدن وحضرموت وسقط 
فيها قتلى وجرحى من قوات األمن وأنصار »الحراك 

االنفصالي«، وكرر عبارة »ال لالنفصال« أكثر من مرة، 
فيما دعا إلى التصالح والتسامح و»بدء صفحة جديدة في 
اليمن، وطيّ صفحة الماضي بكل سلبياته وإيجابياته«.
وقال صالح: إن الوحدة اليمنية ليست قابلة لألخذ 

والرد، وأضاف: »شعبنا في الجنوب موحد ومع الوحدة، 
قلة قليلة فقط مع االنفصال وهم الذين يُدفع لهم من 
الخارج، مؤكدًا في الوقت نفسه »حق التعبير السلمي 

عن الرأي«.

< من جانبها اهتمت شبكة المعلومات العربية 
وصحيفة »نسيج« الخليجية بالتجمع الكبير لليمنيين 
في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في الذكرى األولى 
لتسليم السلطة تحت مسمى »مسيرة الوفاء« ونوهت 
بكلمة الزعيم علي عبداهلل صالح  للجماهيرووصفه 

الوحدة اليمنية بأنها مصير شعب وليست مجرد اتفاقية 
موقعة بين طرفين.

ــن« الدولية  < ونقلت صحيفة »الــعــرب اون الي
تصريحات لمراقبيين سياسيين دوليين اعتبروا ان 
خطاب الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر بميدان 
السبعين،  احتفااًل بذكرى نقل السلطة اعاده إلى األضواء 
من جديد كما أعطى مؤشرات واضحة بأن ما جرى من 
»ثورات ربيع عربي« لم يكن من أجل الديمقراطية، 
وإنما تحقيقًا ألجندة دولية تهدف إلى إشاعة الفوضى 

والتفتيت بالمنطقة.
< وكالة »وام« االماراتية لالنباء قالت ان كلمة 
الزعيم علي عبداهلل صالح أمام المهرجان الجماهيري 
الحاشد بصنعاء والذي نظمه حزب المؤتمر الشعبي 
العام المشارك في حكومة الوفاق بمناسبة الذكرى 
األولى للتداول السلمي للسلطة يؤكد الرفض القاطع 
للدعوات االنفصالية وأن الوحدة ثابتة وراسخة. كما 
اشارت الى قوله: »يجب أن تتوقف أعمال التخريب التي 
تستهدف أنابيب النفط وأبراج الكهرباء«.. مؤكدًا وقوفه 
إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتحقيق 

األمن واالستقرار.
< ونقلت صحيفة االيام وعددمن الصحف البحرينية 
عن وكالة االنباء الرسمية »دبا« ان الرئيس اليمني 
السابق علي عبداهلل صالح ألقى األربعاء كلمة أمام  
حشود كبيرة احتشدت في ميدان السبعين بالعاصمة 
اليمنية في الذكرى األولى لتسليم السلطة أطلق عليها 
منظموها اسم »مسيرة الوفاء«. وأكد فيها للرئيس 
عبدربه منصور هادي وقوفه إلى جانبه، ودعا الشعب 

اليمني إلى التسامح مع الماضي والنظر للمستقبل.

 <                      :رئيس المؤتمر أكد دعمه لرئيس الجمهورية  في ظهور علني نادر منذ تسليم السلطة

<                       :  شـــدد على التصالح والتسامح وطي صفحة الماضي
<                       :   احتفال ضخم للمؤتمر و »صـالح« ينتقد العنف في عــدن

< العرب أون الين: خطاب رئيس المؤتمر اعاده لألضواء من جديد
<»وام«: »صالح« يرفض رفضًا قاطعًا للدعوات االنفصالية

< »دبا«: جدد وقوفه الى جانب الرئيس هادي

< شبكة المعلومات العربية: الرئيس السابق اكد  
ان الوحدة  قضية شعب وليست مجرد اتفاقية

< أما الـ)CNN ( االمريكية فركزت على دعوة الزعيم علي عبداهلل صالح الشعب 
اليمني إلى الحفاظ على الوحدة.. وقالت: ان الرئيس اليمني السابق، علي عبداهلل 
صالح، شن هجومًا قاسيًا األربعاء على إيران ومن وصفها بـ«القوى االنفصالية« 
في البالد، كما أعرب عن دعمه للرئيس عبدربه منصور هادي، وذلك في مهرجان 

جماهيري خصصه لالحتفال بذكرى التداول »السلمي للسلطة« ..
وقال صالح، في مهرجان حاشد نظمه حزبه المؤتمر الشعبي العام: ان »مسيرة 
الوفاء هي احتفال بيوم التداول السلمي للسلطة، عندما نقلناها في 21 فبراير، 
واحتفلنا بها في 27 فبراير، ونقلناها إلى الزميل العزيز الرئيس عبدربه منصور 

هادي الذي سنقف إلى جانبه من أجل أمن واستقرار الوطن«.
ونوهت إلى ما قاله رئيس المؤتمر في المهرجان: »ال لتفجير أنابيب النفط 
وأبراج الكهرباء وال للدعوات االنفصالية، فالوحدة ثابتة، وال لدعاة االنفصال«..
وأضاف: »شعبنا في الجنوب مع الوحدة وقلة قليلة هم من يدعون لالنفصال 
وهم الذين يُدفع لهم المال من الخارج، مثلما ارتهنوا أيام االستعمار البريطاني 

وأيام االتحاد السوفييتي، ولن نرهن الوطن إليران أو غير إيران.«
< واشارت الـ)CNN(( الى ان انتقادات صالح إليران تأتي في وقت تتهم فيه 
صنعاء طهران بالوقوف خلف سفينة أسلحة اعترضتها البحرية اليمنية قبل أيام.

    : شن هجومًا قاسيًا على إيران ودعاة االنفصال


