
التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الثالثاء- بعدد من اإلخوة الضباط 
الذين انضموا إلى الساحات عام 2011م.

وفي اللقاء قّدم اإلخوة الضباط باسمهم ونيابة عن جميع زمالئهم الشكر والتقدير والعرفان للزعيم علي عبدالله صالح 
واعتذارهم عن االنضمام إلى الساحات في ذلك الوقت، حيث أكدوا أن انضمامهم وزمالءهم إلى الساحات حينها كان يحمل 
أهدافًا وطنية ولم يكونوا يعرفون أن المؤامرة على الوطن كانت تحاك من ِقبل بعض القوى التي كانت تقود ما يسّمى بالثورة 
الستهداف الوطن ومقدراته، والتي كانت نتائجها عكس ما كان يأمل الشباب وكل من انضوى في تلك االعتصامات والتي 
تسببت في الوصول إلى الوضع المأساوي والكارثي الذي تعيشه بالدنا وشعبنا في الوقت الراهن، وما تتعّرض له من عدوان 
وخراب وتدمير وقتل لألبرياء نتيجة تهّور تلك القوى السياسية التي كانت تقف وراء تلك االعتصامات واالحتجاجات غير 
المبررة والتي لم يكن لها أي سند موضوعي، األمر الذي جعل بعض االنتهازيين وطالبي الشهرة والمال يركبون الموجة 
لتحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة الرامية إلى تحقيق المزيد من المكاسب والجاه والثروة غير مكتفين بما حققوه من 
ثروات طائلة على حساب الشعب والوطن وما نهبوا من ممتلكات عامة وخاصة، وما ارتكبوا من مظالم بحق األبرياء من أبناء 
الشعب، وأرادوا بانشقاقاتهم وممارساتهم الخارجة على الدستور والنظام والقانون والثوابت الوطنية االستيالء على كل 
مقدرات الشعب، وإشاعة الفوضى والعنف وأعمال التخريب والتقطعات في الطرق العامة، وإقالق األمن واالستقرار، وتخريب 
وتعطيل مشاريع الخدمات العامة والضرورية للمواطنين، وتسببوا في زيادة معاناة الناس وباعوا ضمائرهم وأنفسهم 

س، سائرين في المخطط التآمري على الوطن والشعب والنظام الوطني الديمقراطي.
ّ
للخارج مقابل حفنة من المال المدن

وقد رّحب بهم الزعيم علي عبدالله صالح شاكرًا لهم موقفهم هذا 
وشجاعتهم, ومشاعرهم الوطنية الفياضة.. متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، 
مؤكدًا لهم ولكل أبناء شعبنا أن الحقد واالنتقام لم ولن يكون من سمات 
الوطنيين األحرار والذين اقتحموا الصعاب وتحملوا المشاق والعناء من 
أجل النهوض بالوطن وتقدمه وازدهاره، ومن أجل أن ينعم المواطن باألمن 
واالستقرار والطمأنينة على نفسه وعرضه وماله وأرضه، والتمتع بالحرية 
الكاملة واالستفادة من خيرات وطنه، وأنه مهما أخطأ اإلنسان.. سواًء في 
حق نفسه أو في حق وطنه أو في حق اآلخرين، فإنه في النهاية البد أن 
ه، وليس عيبًا الرجوع عن الخطأ، بل العيب االستمرار فيه. يصحح أخطاء
وقد تحدث في اللقاء األخ العميد جميل المعمري نيابة عن الحاضرين 
���ّرر بهم وان��خ��رط��وا ضمن تلك االعتصامات والتحقوا 

ُ
وع��ن ك��ل م��ن غ

بالساحات.. مؤكدًا أنهم اليوم وبعد سنوات الفوضى والخراب والعدوان 
يقفون أم��ام األخ الزعيم وبكل شجاعة وش��رف.. يقدمون اعتذارهم 
وأسفهم عما بدر منهم في ذلك اليوم الذي خرجوا فيه عن المؤسسة 
العسكرية واألمنية وأعلنوا تضامنهم مع جزء من الشعب ظنًا منهم أن ما 
حدث كان تعبيرًا عن إرادة شعب، ولكن اتضح لهم أن ما حدث كان مؤامرة 

على إرادة هذا الشعب وعلى أمنه واستقراره وسيادته.
مضيفًا: وبذات الشجاعة التي خرجنا فيها نقف اليوم أمامكم وبشجاعة 
كاملة لنقدم لشخصكم صادق اعتذارنا عما بدر منا.. ومن خاللكم لكل 
شعبنا ولكل زمالئنا ورفاق سالحنا في المؤسستين العسكرية واألمنية، 
وليشهد بذلك كل أبناء شعبنا وال��رأي العام المتابع لمسارنا وتداعيات 

أحداثنا.
وخاطب الزعيم القائد قائاًل: لقد أثبتم أنكم أصدق القادة والزعماء في 
حرصكم على تسليم السلطة طواعية حقنًا للدماء ودرءًا للفتنة التي لم نكن 
نعلم أن هناك من يخطط ويدّبر إلشعالها وإدخال الوطن في فتنة واقتتال 

 أعداء األمة والوطن.
ّ

ال يخدم إال
موضحًا.. أن اعتذارنا اليوم لشخصكم كرئيس سابق للجمهورية اليمنية، 
وقائد عسكري كان له شرف اإلسهام الخالق في بناء مؤسساتنا العسكرية 

واألمنية، هاتين المؤسستين التي تقف اليوم مع اللجان الشعبية في خندق 
الدفاع عن شرف الوطن وسيادته وكرامة مواطنيه.. هاتين المؤسستين 
لتا على مدار العام والنصف عدوانًا بربريًا غاشمًا يمتلك قدرات  اللتين تحمَّ

تفوق ما لدينا من قدرات وإمكانات في العتاد والعّدة كمًا وكيفًا، ناهيك 
عن تحالف دولي أطبق بعدوانه وحصاره على شعبنا..

ومع ذلك تقف مؤسساتنا العسكرية واألمنية واللجان الشعبية وبقدراتها 

المتاحة لتواجه هذا العدوان داخل األراضي التي يسيطر عليها بعد أن 
تمكنت قواتنا من اختراق تحصيناته الدفاعية. 

هذا بحد ذاته يعكس ويجّسد عظمة وقدرة قواتنا التي لنا شرف االنتماء 
متنا وتعلمنا منها الشجاعة والقيم واألخالقيات التي دفعتنا 

ّ
إليها والتي عل

لنقف أمامكم وبكل شجاعة لتقديم اعتذارنا بعد أن أدركنا فداحة المؤامرة 
التي تم استغاللنا واستغالل مطالب شعبنا وشبابنا من أجل أهداف قوى 
الفساد واإلفساد التي اتخذت من معاناة الشعب ذريعة لتحقيق المزيد 

من المكاسب الرخيصة.
ناهيكم عن ارتباط هذه القوى بمحاور إقليمية ودولية نسجت مؤامراتها 
بحق شعبنا وكل شعوب المنطقة وذلك تجسيدًا لمخططاتها التآمرية.. 
من أجل تمزيق النسيج االجتماعي العربي خدمة للكيان الصهيوني الجاثم 

على صدور شعبنا في فلسطين ولبنان وسوريا.
وأضاف العميد المعمري قائاًل: أن وقوفنا اليوم أمامكم هو أيضًا تقديرًا 
 جاحد في بناء اليمن الجديد تنمويًا 

ّ
وعرفانًا لدوركم البارز والذي ال ينكره إال

واقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا.. وموقفنا هذا هو بعض مما تعلمناه على 
يديكم في مؤسساتنا العسكرية واألمنية التي كان لكم شرف قيادتها على 

مدى عقود زمنية.
ومؤسسة عسكرية يتحلى منتسبوها بهذه القيم كفيلة بأن تصنع 

االنتصارات مهما كانت إمكانات وقدرات العدو وحلفائه.
نحييكم أيها القائد العظيم على كل مواقفكم الوطنية الشجاعة والتي 
برهنت للجميع في كل بقاع العالم أنكم القائد الشجاع الذي يتمترس خلفه 

كل الشرفاء واألحرار في مواجهة قوى الغطرسة والعدوان..
وهاهم أبناؤك وتالميذك اليوم يلقنون العدو دروسًا في البطولة والفداء 
م 

ّ
ويمرغون أنفه في التراب.. فلترفع رأسك شامخًا أيها األب والقائد والمعل

ة والكرامة وفخر لكل أحرار العالم.
ّ
فأنت رمز للعز

هذا وقد حضر اللقاء األستاذ عبدالقوي الشميري- رئيس دائرة التخطيط 
والدراسات السياسية.. عضو األمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام.
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ضباط الساحات يعتذرون للزعيم وللوطن ويؤكدون:

اعتذارنا يجسد عظمة المؤسسة العسكرية التي نتشرف باالنتماء إليها
الزعيم: الحقد واالنتقام ليس من سمات الوطنيين األحرار

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

المؤتمر يدين جرائم العدوان السعودي في الحديدة وتعز وصنعاء
ع��ّب��ر م��ص��در مسئول بالمؤتمر الشعبي ال��ع��ام ع��ن ادان��ت��ه 
واستنكاره الشديدين للمجزرة البشعة والجريمة المروعة، التي 
ارتكبها طيران العدوان السعودي بحق عمال مصنع السكر- 
األسبوع الماضي- بمحافظة الحديدة مخلفًا ما بين 20 شهيدًا 
وجريحًا، وكذا جريمة استهداف سوق وموقف للسيارات -السبت 
الماضي- بمفرق شرعب غرب مدينة تعز، والتي اسفرت عن 
استشهاد وجرح اكثر من 23 مدنيًا، كما دان المصدر قصف 
طيران العدوان السعودي منزلي الشيخ علي قشعة، والشيخ 
مسعد الدهينة ومدرسة الميثاق بمنطقة مرهبة مديرية نهم 

محافظة صنعاء،
واعتبر مصدر في االمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أن هذه 
الجرائم المتواصلة، تأتي امتدادًا لمسلسل الجرائم التي يرتكبها 
تحالف العدوان السعودي بحق المواطنين األبرياء منذ أكثر من 
540 يومًا ماضية مستهدفًا االبرياء في منازلهم والمنشآت 
الحيوية والخدمية واالعيان العامة ،والمستشفيات والمصانع 

والمدارس، وكافة مظاهر الحياة..
واك��د أن مثل ه��ذه الجرائم تمثل انتهاكات سافرة لحقوق 

االن���س���ان، وال��ق��ان��ون االن��س��ان��ي 
ال����دول����ى، وت��ع��ك��س ح��ال��ة من 
االف��الس والتخبط التي أصيب 
بها تحالف ال��ع��دوان السعودي 
وادوات��ه في الداخل بعد فشله 
ف���ي ت��ح��ق��ي��ق أي م���ن أه��داف��ه 
ال���ع���س���ك���ري���ة، وس����ق����وط ك��ل 
مخططاته وأوه��ام��ه في النيل 
م���ن ص���م���ود ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 
وص��الب��ة وث��ب��ات أب��ط��ال الجيش 
واللجان الشعبية في كل ميادين 

المواجهة.
وقال المصدر: ان هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف 
ال��ع��دوان السعودي بحق اليمنيين والتي لم يسبق لها مثيل 
في تاريخ البشرية، تستدعي تشكيل لجنة دولية للتحقيق 
لة في المحاكم الدولية  فيها وتقديم المسئولين عنها للمساء

باعتبارهم "مجرمي حرب" ال ينبغي ان يفلتوا من العقاب،

وتوجه المصدر باسم قيادة وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام بأصدق التعازي وخالص المواساة ألسر وأهالي شهداء هذه 
الجرائم التي ارتكبها طيران العدوان بحق عمال مصنع السكر في 
الحديدة، والمواطنين االبرياء في موقف سيارات مفرق شرعب 
محافظة تعز، وفي منازلهم بمديرية نهم محافظة صنعاء، 

متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل من اصاباتهم.

الزعيم صالح يعزي الدكتور فضل الشعيبي بوفاة والده
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة األخ/ عبدالكريم محمد الشعيبي، جاء فيها:
األخ الدكت��ور/ فضل عبدالكريم الشعيبي

رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية واالستثمار
وإخوانه وكافة آل الشعيبي حياكم الله

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم األخ عبدالكريم محمد 
الشعيبي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر مليئ بالنضال والعمل في خدمة الوطن.

إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، 
نسأل الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم 

َ
ل

جميعًا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة عضو الشورى األسبق الشيخ حمود شاجره
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمود قايد شاجره عضو مجلس الشورى األسبق، جاء فيها:
األخ/ عبدالوهاب حمود قايد شاجره.. وإخوانه

وكاف��ة آل شاجره - الرياشية حياكم الله
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ حمود قايد شاجره عضو مجلس الشورى 
األسبق وأحد الشخصيات االجتماعية الفاعلة في منطقة الرياشية رداع، بعد عمر حافل بالعطاء 
والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن والمجتمع..إننا إذ نشاطركم أحزانكم في مصابكم الجلل 
نبعث لكم بصادق التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات 

َ
برحيل والدكم، ل

وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..

.. ويعزي بوفاة يحيى بن يحيى السنيدار
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية السابق.. رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
عزاء ومواساة لألخ فهد بن يحيى بن يحيى السنيدار وكافة آل السنيدار في وفاة والدهم يحيى بن 

يحيى السنيدار الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر مرض عضال ألّم به وعانى منه كثيرًا.
وعبر الزعيم عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة 

وان يسكنه فسيح جنانه وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.

علي عبدالله صـالـح 
رئيس الجمهورية السابق- رئي�س المؤتمر الشعبي العام

الضباط: سنلقن العدو دروسًا في البطولة والفداء ونمرغ أنفه في التراب

الزعيم صالح أثبت أنه أكثر القادة حرصًا على الوطن

دوائر غربية.. السعودية لن تدفع بمزيد من جيشها للحدود 
مع اليمن خوفًا من »ثورة« وشيكة

تواجه السعودية مأزقًا أمنيًا وعسكريًا لم تعرفه من قبل، وفق الدوائر الغربية، فلم تعد قادرة على الدفع بمزيد 
من القوات العسكرية في حرب اليمن بسبب التخوف من انتفاضة للشيعة أو خطر انتفاضة العمالة األجنبية التي تعاني 
من الجوع- كما يحدث مع الفلبينيين.وذكرت صحيفة »رأي اليوم« أنه بعد مرور سنة ونصف على الحرب التي شنتها 
السعودية بدعم من األنظمة الملكية بمبرر الدفاع عن الشرعية وإعادة هادي الى منصب الرئاسة، لم تنجح الحملة 
العسكرية "عاصفة الحزم" في تغيير األوضاع السياسية في اليمن.. وازدادت سوءًا بعد إعالن المؤتمر وأنصار الله إنشاء 
"المجلس السياسي األعلى". وأوضحت أن قادة الرياض كانوا ينوون إقامة منطقة آمنة حول بعض المدن مثل نجران 

وجيزان بالتغلغل في األراضي اليمنية، ولكنها أصبحت في مرمى القذائف اليمنية.
وأكدت الصحيفة أن السعودية تواجه مأزقًا عسكريًا حقيقيًا، فهي لم تعد قادرة على الدفع بمزيد من القوات البرية 
نحو الحدود اليمنية، ويعود السبب الى تخوف الرياض من انتفاضتين، فهي تتخوف من تحرك مفاجئ للشيعة السعوديين 
الذين ينتظرون الفرصة بعد النصر المعنوي في العراق وانقالب الكفة في سوريا بسبب التدخل اإليراني وحزب الله 
وروسيا، وانهزام الرياض أمام اليمن حتى اآلن.. ولفتت الصحيفة الى أنه إذا وقعت انتفاضة مفاجئة، لن تنفع قوات الشرطة 

السعودية وحدها بل يتطلب األمر تدخل الجيش.
وتراقب العواصم الغربية بقلق شديد مىل العمالة األجنبية -وخاصة الهندية والباكستانية والفلبينية التي فقدت العمل 
وتعاني من الجوع- الى الثورة في وجه السلطات السعودية.. وإذا انفجر فتيل العمالة األجنبية، ستضطر السعودية الى 
االعتماد على الجيش للسيطرة على الوضع.. واشارت الصحيفة الى أن السعودية تقوم بترحيل أكبر عدد من اليد العاملة 

التي تعاني من البطالة للتخفيف من خطرها مستقباًل.


