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في تعزيته لرئيس الجمهورية..

رئيس المؤتمر يدعو الصطفاف وطني لمواجهة اإلرهاب
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بسم الله الرحمن الرحيم
ــه مــنــصــور هـــــادي- رئــيــس  األخ الــمــشــيــر/ عــبــدرب
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة, المحترم.. 

حياكم الله
أرفع اليكم باسمي شخصيا وباسم قيادات وهيئات 

وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي الــعــام وحلفائه 
أحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي أحر التعازي 
وصـــــادق الـــمـــواســـاة في 
استشهاد نجل أخيكم, 
الــمــغــفــور لــه بــــإذن الله 
مــنــصــور الــخــضــر محمد 
ــــي جميع  مـــنـــصـــور, وف
الــشــهــداء مـــن منتسبي 
القوات المسلحة واألمــن 
لمدنيين  ا لمواطنين  وا
الــذيــن اســتــشــهــدوا في 
الهجوم اإلرهابي الجبان 
ــغــادر والــفــاشــي الــذي  وال
اســـتـــهـــدف مــســتــشــفــى 
مجمع العرضي بصنعاء 
يوم الخميس الموافق ٥ 
ديسمبر الــجــاري, سائًال 
المولى عز وجل أن يتغمد 
الــشــهــداء األبـــرار بواسع 
رحمته وعظيم غفرانه 
وأن يلهمكم ويلهم أهالي 
الشهداء الصبر والسلوان 
وأن يمن بالشفاء العاجل 
على الجرحى والمصابين.

إننا ونحن ندين ونستنكر 
الهجوم اإلرهابي الجبان 
ــغــادر والــفــاشــي الــذي  وال
اســـتـــهـــدف مــســتــشــفــى 

العرضي والعاملين فيه ودمر صرحًا طبيًا حديثًا وحاول 
النيل من هيبة ورمزية مجمع العرضي العسكري، لنؤكد 
على الموقف المبدئي الثابت والحاسم والحازم ضد أعمال 
وجرائم اإلرهاب بكافة أشكاله ومسمياته, ونشد على 
أيديكم مؤكدين الــوقــوف إلــى جانبكم في مواجهة 

كافة أعمال اإلرهـــاب والــفــوضــى.. مجددين الدعوة 
إلى اصطفاف وطني عريض مــؤازر ومناصر ومكمل 
لجهود الدولة في التصدي الحازم لكل أعمال اإلرهاب 
التي تستهدف استقرار وأمن ووحدة الوطن، وإقالق 
السكينة العامة للمجتمع، وإشاعة الخوف والرعب في 

أوساط المواطنين.
كما ندعو السلطات الحكومية إلى القيام بواجباتها 
ومسئولياتها فــي التصدي الــحــازم لجميع الجرائم 
واألعمال اإلرهابية التي تستهدف أبناء القوات المسلحة 
واألمن, وكذا التصدي لعصابات التخريب التي تستهدف 
ــعــامــة وشبكة  ــات ال ــخــدم ال
ــب النفط  ــي ــاب ــكــهــربــاء وأن ال
ومصالح المواطنين والتنمية 

الوطنية.
مـــؤكـــديـــن عـــلـــى ضـــــرورة 
كشف من يقف وراء الجرائم 
واألعمال العدائية اإلرهابية 
والــتــخــريــبــيــة وتقديمهم 
للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفوا 
وجنت أيديهم وليكونوا عبرة 
لغيرهم ورادعًا لغيهم دون 
الصاق االتهامات باآلخرين 
إلثبات فشل ادارتهم في كل 
المرافق وبالذات في الجانب 
االمني والدفاعي والتنموي، 
كــمــا نــشــدد عــلــى محاسبة 

تقصير تلك االجهزة.
نترحم على أرواح الشهداء 
األبـــرار ونبتهل إلــى الله عز 
وجــل أن يتغمدهم بواسع 
رحمته ومغفرته, وندعوه 
أن يمن بعاجل الشفاء للجرحى 

والمصابين.
وفقكم الله .

اخوكم علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي 
العام

واقفون الى جانبكم في مواجهة كافة 
أعمال اإلرهاب والفوضى

الهجوم اإلرهابي الفاشي حاول النيل 
من هيبة ورمزية مجمع العرضي

بعث رئيس الجمهورية السابق الزعيم على عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة للرئيس عبدربه  
منصور هادي - رئيس الجمهورية- في استشهاد نجل شقيقه وفي جميع شهداء الجيش واالمن 

والمواطنين الذين سقطوا في االعتداء االرهابي - الخميس- على مجمع وزارة الدفاع .
الذي  والفاشي  والغادر  الجبان  اإلرهابي  الهجوم  واستنكاره  ادانته  العام  الشعبي  المؤتمر  رئيس  وجدد 
استهدف مستشفى العرضي والعاملين فيه ودمر صرحًا طبيًا حديثا وحاول النيل من هيبة ورمزية مجمع 

العرضي العسكري,
وأكد الزعيم الصالح وقوفه الى جانب رئيس الجمهورية في مواجهة كافة أعمال اإلرهاب والفوضى داعيًا 
أعمال  لكل  الحازم  التصدي  في  الدولة  لجهود  ومكمل  ومناصر  مؤازر  وطني عريض  اصطفاف  إلى  مجددًا 

اإلرهاب .
ودعا الحكومة إلى القيام بواجباتها في التصدي الحازم لجميع الجرائم واألعمال اإلرهابية وكذا التصدي 
المواطنين  ومصالح  النفط  وأنابيب  الكهرباء  وشبكة  العامة  الخدمات  تستهدف  التي  التخريب  لعصابات 
والتنمية الوطنية.. مؤكدًا على ضرورة كشف من يقف وراء الجرائم واألعمال العدائية اإلرهابية والتخريبية 

وتقديمهم للعدالة.
«الميثاق» تنشر نص برقية الزعيم الى رئيس الجمهورية

عبر الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي  
العام - عبر صفحته على الفيسبوك عن أحر تعازيه 
ومواساته لكل قيادات وأفراد الجيش واالمن الذين يدفعون ثمنًا 
غاليًا لكل هذه الصراعات االرهابية التي تواصل عبثها ومحاوالتها 

إسقاط اليمن .
وقال رئيس الجمهورية السابق في اول تعليق له على ما حدث من 
انفجارات هزت مجمع العرضي وسط العاصمة صنعاء الخميس إن " 
اعداء هذا الوطن يواصلون، العبث بأمنه واستقراره ومؤسساته".

وأضاف: "يكون مستشفى العرضي، شاهدًا على قبح ما يفعله 
كل مقامر دموي عابث، اليقيم للمسئولية وزنًا، وال للدم حرمة".

وأوضح "لكننا مؤمنون أن هذا البلد، وشعبه عصي على الكسر 
والتركيع، وسيصمد ويواصل انحيازه للحياة والديمقراطية 

والوحدة والسالم".

نص تعليق الزعيم علي عبدالله صالح على جريمة مجمع 
العرضى:

يواصل اعداء هذا الوطن، العبث بأمنه واستقراره ومؤسساته.
ومرة أخرى، يكون مستشفى العرضي، شاهدًا على قبح مايفعله 

كل مقامر دموي عابث، اليقيم للمسئولية وزنًا، وال للدم حرمه.
لقد سبق ان استقبلني هذا المستشفى أنا واخواني من قيادات 
الدولة الذين تعرضوا ألكبر جريمة دموية تستهدف هذا البلد. 

وقد نجا منا من نجا، وتقبل الله من ذهب اليه شهيدا.
وهــا هو يشاهد دمــًا جــديــدًا، يريقه العبث والــدمــويــة، وسط 
تحريض ونشر للكراهية والفوضى والدمار، ومحاولة عرقلة مسيرة 
هذه البالد كي تعود للحياة الطبيعية، التي ينعم فيها المواطن 

بالسالم، وتتنافس االحزاب في السياسة واالنتخابات.
لكننا مؤمنون أن هذا البلد، وشعبه عصي على الكسر والتركيع، 

وسيصمد ويواصل انحيازه للحياة والديمقراطية والوحدة والسالم.
أحر التعازي لألخ رئيس الجمهورية وكل قيادات وأفراد جيشنا 
وأمننا الذين يدفعون ثمنًا غاليًا لكل هذه الصراعات االرهابية التي 
تواصل عبثها ومحاوالتها اسقاط اليمن، ولكنها لن تفلح في جهودها.
وكان الزعيم علي عبدالله صالح دعا الى اصطفاف وطني ضد 
اإلرهاب وحماية الوطن والمواطنين من هذه اآلفة التي ال دين لها 
وال وطن والتي عانت منها بالدنا كثيرًا وتسببت في نتائج كارثية 

مدمرة لألخالق واألعراف والمكتسبات المادية والمعنوية.
«المؤتمر نت»  وأكد رئيس المؤتمر الشعبي العام في تصريح لـ
على ضرورة تكاتف الجهود الوطنية وتضافرها مع جهود الدولة 
في التصدي الحازم لكل أعمال اإلرهاب التي تستهدف استقرار 
وأمن ووحــدة الوطن وإقــالق السكينة العامة للمجتمع وإشاعة 

الخوف والرعب في أوساط المواطنين.

الزعيم: مستشفى العرضي شاهد للمرة الثانية على قبح ما يقترفه الدمويون
في صفحته على »الفيسبوك»:

¼ ندعو إلى 
تكاتف الجهود 
الوطنية مع الدولة 
ضد اإلرهاب

¼ أعداء الوطن 
يواصلون العبث 

بأمنه واستقراره 
ومؤسساته

عزى شعب ورئيس جنوب افريقيا

الزعيم: رحيل مانديال فاجعة أصابت البشرية جمعاء

نص التعزية:
صاحب الفخامة الرئيس/ جاكوب زوما

رئيـــس جمهوريـة جنـوب أفريقيـا          األكــــرم
إنه لمصاب جلل وفاجعة كبرى أصابت البشرية جمعاء برحيل رمز 
الحرية والكفاح، وبطل االنتصار للكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان 
والعدل والمساواة والحياة الحرة الزعيم نيلسون مانديال بعد حياة 
حافلة بالنضال والكفاح قاد خاللها حركة تحرير بــالده، من أبشع 
األنظمة العنصرية، وبلغها مع رفاقه األحرار وشعب جنوب أفريقيا 
األبي الحر إلى النصر العظيم والخالد، نعم.. لقد خسرت بالده برحيله 
رمــزًا فذًا من رمــوز حركات التحرر الوطني في أفريقيا والعالم.. 

ومناضًال جسورًا ضرب أروع األمثلة في التضحية واالستبسال والكفاح، 
وتحمل الكثير من المشاق، كان أشدها وطأة وقسوة ما تعرض له 
من تعذيب نفسي وجسدي على أيدي الجالدين من رموز التمييز 
 

ّ
العنصري أثناء سجنه طيلة سبعة وعشرين عامًا، والذي لم يزده إال
ثباتًا على مواقفه المبدئية وإصرارًا في نضاله، لينال وطنه حريته 
ويحقق انتصاره على سياسة الفصل العنصري التي عانت منها بالده 
(جنوب أفريقيا) طويًال، وأصبح بنضاله داعية سالم ومحبة، أرسى 
قيم التسامح والتكاتف بين أبناء شعبه، داعيًا إلى السمّو فوق األحقاد 
والضغائن، رافضًا نزعات العنف وثقافة الحروب في بلده وكل البلدان 

التي تنشد العيش في هناء ورخاء.

لقد ترك الزعيم نيلسون مانديال سجًال حافًال بالمواقف التاريخية 
التي الشك أنها ستمثل زادًا ومعينًا ال ينضب لكل األجيال في العالم 
المتطلع للحرية واالنعتاق من الظلم واالستبداد والتمييز العنصري.
إننا ونحن نعزيكم في فقدان هذا المناضل الفذ.. نبعث من خاللكم 
أحر التعازي وعميق المواساة لشعب جنوب أفريقيا.. وإلى كافة أسرة 
الزعيم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وكل محبي 
الحرية والسالم في الجمهورية اليمنية، الذين يشاطرونكم جميعًا 
األحزان برحيل هذا المناضل العظيم الذي سيظل رمزًا للحرية والتحرر 

الوطني واالنتصار لكرامة اإلنسان وحقوقه العادلة ولسيادة األوطان.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري،،،

  أخوكم/علـــــي عبـــدالله صـالـــــح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيــس المؤتمــر الشعبــي العام

الحارة لشعب ورئيس دولة  العام عن تعازيه  الشعبي  المؤتمر  -رئيس  الزعيم علي عبدالله صالح  عبر 
جنوب افريقيا في وفاة الزعيم نيلسون مانديال.. مؤكدًا أن مواقفه التاريخية ستمثل زادًا ومعينًا ال ينضب 

لكل األجيال في العالم..


