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أشاد الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس  
المؤتمر الشعبي العام بالرعاية الكبيرة 
التي حظي بها من قبل األشقاء في المملكة 
العربية السعودية وعلى رأسهم خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز الذي 
حرص على االطمئنان المستمر على صحته خالل 
اجراء العملية الجراحية بنجاح في المستشفى 
العسكري بالرياض، والتي بذل األطباء خاللها 
جهوداً كبيرة الستخراج بقية الشظايا الكامنة 
في جسده جراء الحادث االرهابي الذي تعرض 
له وقيادات الدولة والمؤتمر في الثالث من يونيو 
٢٠١١م باالضافة الى اخراج الصفائح المعدنية 

من الساق..
وعبر الزعيم علي عــبــداهللا صالح رئيس 
العام في اتصال هاتفي  الشعبي  المؤتمر 
أجرته معه صحيفة «الميثاق» عن عظيم شكره 
وامتنانه لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية 
السعودية الشقيقة والذين يجسدون أصدق قيم 
األخوة ونبل االخالق العربية األصيلة وعظيم 
المواقف مع شعبنا اليمني ويتجلى ذلك من خالل 
حرصهم على اخراج اليمن من األزمة الراهنة 
عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
الدعم السخي لشعبنا في مختلف  وتقديم 

الجوانب.
كما توجه الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
الوطن  أبناء  الجزيل لكل  المؤتمر بالشكر 
والجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية 
وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والذين 
اطمئنوا على صحته وقدموا له التهاني بنجاح 

العملية الجراحية والتي اجراها أمس األول..
مؤكداً ان الوفاء طبع أصيل للشعب اليمني.

وقال: لقد غمرني األشقاء في قيادة المملكة 
وأبناء الشعب اليمني بكل االهتمام والرعاية 
وبفضل من اهللا تندمل جروحي ولــن أنسى 
في هذا الجانب دور األطباء في المستشفى 
العسكري السعودي  الذين اثبتوا مهارات تستحق 
كل الشكر والتقدير وتبعث على الفخر بمثل هذه 

الكفاءات المتميزة.
هذا وكان الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 

المؤتمر الشعبي العام قد غادر عصر أمس األول 
المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية 
الرياض بصحة وعافية بعد ان أجرى له الفريق 
ــدداً من العمليات  الطبي في المستشفى ع

الجراحية البسيطة والتي تكللت بالنجاح .
وذكر مكتب الزعيم في بالغ صحفي ان الفريق 
الطبي في المستشفى العسكري السعودي قام 
باجراء تلك العمليات الجراحية في اطار استكمال 
عالجه جراء الحادث االرهابي واالجرامي الذي 
تعرض له وعدد من قيادات الدولة والمؤتمر في 
اول جمعة رجب الموافق ٣ يونيو عام ٢٠١١م 

من قبل عناصر الخيانة واالرهاب..
مؤكداً ان الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر قد عــاد الــى مقر اقامته في قصر 
المؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض بعد 
ظهر السبت الماضي عقب اجراء تلك العمليات 

الجراحية الناجحة..
الجدير ان خبر نجاح العملية الجراحية التي 

أجريت للزعيم علي عبداهللا صالح أثارت ارتياحاً 
في أوساط الشعب اليمني الذين بادروا بتقديم 

التهاني والتبريكات بسالمته.
الجدير بالذكر ان الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام كان قد غادر 
صنعاء الستكمال عالجه.. حيث استقبل بحفاوة 
بالغة لدى وصوله الرياض عاصمة المملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
واثناء إجراء الفحوصات ألتقى الزعيم علي 
عبداهللا صالح في مقر اقامته في الرياض 
بالعديد من الشخصيات السياسية واالجتماعية 
العربية ومن أبرزهم مصطفى بكري السياسي 
والكاتب المصري والدكتور سعد الدين إبراهيم 
استاذ علم االجتماع السياسي في الجامعة 
األمريكية بالقاهرة، ومدير مركز بن خلدون 
للدراسات، كما التقى الزعيم بالشيخ خلدون 
محيي الدين الميس مفتى زحله والبقاع والذين 
اشــادوا بإسهاماته في دعم القضايا العربية 

واإلسالمية خالل توليه السلطة، وحرصه على 
حقن دماء اليمنيين وإنهاء األزمة السياسية التي 
عصفت بالبالد منذ مطلع العام ٢٠١١م من 
خالل نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية 
وآمنة، لتقدم اليمن نموذجاً فريداً في االحتكام 
إلى الشعب وصناديق االقتراع على المستوى 

العربي والدولي.
كما أثنت الشخصيات العربية التي تنتمي 
لمختلف التيارات السياسية والفكرية بإنجازات 
الزعيم علي عــبــداهللا صالح وأهمها إعــادة 
تحقيق الوحدة المباركة في الـ ٢٢ من مايو 
عام ١٩٩٠م، وما مثّل ذلك خطوة متقدمة على 
طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة، ودعمه 
للتعددية السياسية وحرية الصحافة وتعزيز دور 
مات المجتمع المدني واالهتمام بالتنمية  منظّ

االقتصادية واالجتماعية.
وكان الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، قد قام األربعاء بإجراء الفحوصات 

األولية في المستشفى العسكري بالرياض، 
وكانت النتائج ممتازة.

ووجه الزعيم شكره لقيادة المملكة العربية 
السعودية على الرعاية الكريمة التي يحظى بها 
منذ وصوله االثنين الماضي إلى أرض الحرمين 

الشريفين.
حيث رافقه في زيارته للمستشفى اللواء سعيد 
محمد األسمري مدير الخدمات الطبية، واللواء 
سعود العماني مدير عام المستشفى العسكري، 
وقد وجه لهما الشكر على رعايتهما الخاصة، 

ومعهما األطباء المعنيون في المستشفى.
وكــان الزعيم علي عبداهللا صالح، رئيس 
المؤتمر الشعبي الــعــام، وصــل العاصمة 
ــاض»، االثنين الماضي  ــري السعودية «ال

الستكمال العالج..
رافقه الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام واالستاذ عبده 

الجندي عضو اللجنة العامة في المؤتمر.

غادر المستشفى والتقى بشخصيات عربية في مقر إقامته

الزعيم يشيد بجهود قيادة المملكة ودعمها الستقرار اليمن

فرحة شعبية بنجاح العملية الجراحية التي أجريت للزعيم بالرياض

رئيس المؤتمر يعزي خادم الحرمين وولي عهده بوفاة االمير بدر بن عبدالعزيز
بعث األخ الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة 
العربية السعودية الشقيقة في وفاة صاحب 
السمو الملكي األمير بدر بن عبدالعزيز آل 

سعود.. جاء فيها:
األخ العزيز خادم الحرمين الشريفيــن

الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعــود
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة                                   

األكـــــــــرم
بأسى بالغ وحزن عميق نعبر لجاللتكم 
عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة وإلى 
كافة أفراد األسرة الحاكمة الكريمة والشعب 
السعودي الشقيق في وفاة صاحب السمو 
الملكي األمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود 
نائب رئيس الحرس الوطني السابق الذي 
ــاه األجــل بعد عمر مديد خــدم خالله  واف
المملكة وشعبها الكريم في مواقع عدة 

وساهم في تحقيق نهضتها الكبيرة..
اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وألمكم 
برحيل أخيكم المغفور له- بإذن اهللا تعالى- 
والذي برحيله خسرت المملكة أحد أعالمها 
ورجالها المخلصين الذين قدموا خدمات جليلة 

للشعب السعودي الشقيق..
لنسأل اهللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته.. ويسكنه فسيح جناته.. 
ويلهمكم وكل أفراد األسرة الحاكمة الكريمة 
وكافة أبناء وبنات الفقيد والشعب السعودي 

الشقيق الصبر والسلوان..

إنا هللا وإنا إليه راجعون.
أخوكم/ علـي عبـداهللا صـالـــح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
 رئيـــس المؤتمــر الشعبـي العام

بعث األخ الــزعــيــم علي 
عـــبـــداهللا صــالــح رئــيــس 
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
برقية عــزاء ومــواســاة إلى 
أخيه صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد- نائب 
رئيس مجلس الوزراء.. وزير 
العربية  بالمملكة  الدفاع 
السعودية الشقيقة في وفاة 
صاحب السمو الملكي األمير 
بدر بن عبدالعزيز آل سعود.. 

جاء فيها:
حــب  صا يــز  لعز ا خ  أل ا

السمـو الملكي
ــــر ســـلـــمـــان بــن  األمــــي

عبدالعزيز آل سعـود
ولي العهد.. نائب رئيس مجلس الــوزراء.. وزير 

الدفاع
الشقيقـة  لــســعــوديــة  ا لــعــربــيــة  ا بالمملكة 

األكــــــــــرم

بحزن كبير وأســى بالغ تلقينا نبأ وفــاة أخيكم 
المغفور له -بإذن اهللا تعالى- صاحب السمو الملكي 
األمير بدر بن عبدالعزيز آل سعود الذي اختاره اهللا 
سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعمل 
الوطني.. والعطاء الالمحدود في سبيل خدمة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة من خالل 

المسئوليات التي تحملها في مختلف المجاالت..
وإننا إذ نعزيكم ومن خالل سموكم نعزي أبناء 
وبنات الفقيد وكافة أفراد األسرة الحاكمة الكريمة 
والشعب السعودي الشقيق بهذا المصاب الجلل.. 
لنسأل المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع 
رحمته.. وعظيم غفرانه.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهمكم جميعاً الصبر والسلوان..
إنا هللا وإنا إليه راجعون.

أخوكم
 علـي عبـداهللا صـالح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
 رئيس المؤتمر الشعبي العام


