
بسم الله الرحمن الرحيم
الذين يرمون فشلهم وفسادهم على صالح يتناسون -بقصد أو بدون قصد- 
م السلطة طواعية وبإرادته عام ٢٠١٢م بطرق 

ّ
أن علي عبدالله صالح سل

َنة،  سلمية وديمقراطية بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّ
م الدولة بكامل مؤسساتها الدستورية ومقّوماتها المادية والمعنوية، 

ّ
وسل

الباسطة نفوذها على امتداد األرض اليمنية كاملة، والمتواجدة سلطاتها في 
كل محافظات ومناطق اليمن الواحد، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ومن 
م علم الجمهورية اليمنية على مرأى 

ّ
أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وسل

ومسمع العالم، تجسيدًا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، وحرصًا منه على حقن 

دماء اليمنيين ومقدرات وطنهم التي حققها الشعب اليمني منذ أكثر من 
خمسين عامًا في ظل القيادات الوطنية التي تحّملت مسئولية قيادة الوطن 
ومسيرة الثورة والوحدة، تلك اإلنجازات العظيمة التي بناها اليمنيون طوبة 
طوبة بعرق جبينهم ومن مواردهم المحدودة وصنعوا التحّوالت التاريخية 
العظيمة التي تتوجت بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ٢٢ من مايو عام 
١٩٩٠م التي اقترنت بالحرية والديمقراطية خيار شعبنا اليمني الذي ال 

تراجع عنه.
اليوم.. فإن ما يجب أن يكون مفهومًا لدى أولئك الذين يتغابون، أن علي 
عبدالله صالح لم يعد مسئوًال عن أي ملف.. سواًء أكان عسكريًا أو اقتصاديًا أو 

 في إطار ما يتحّمله حزب المؤتمر الشعبي العام من دور 
ّ

سياسيًا أو أمنيًا، إال
ر عن إرادة  وطني، وهو الحزب العريق المجّسد للوسطية واالعتدال، والمعبِّ
وتطلعات اليمنيين، الذي أتشّرف برئاسته وقيادة مسيرته الحافلة بالعطاء 

واإلنجاز والعمل الوطني المسئول.
إن ما يهمني اليوم أن نقف جميعًا وبصالبة صفًا واحدًا متماسكًا أمام صلف 
العدوان السعودي الغاشم وجبروته وتعنته الذي يصر على قتل أبناء شعبي 

وتدمير وطني بدون أي وجه حق.
كما أنني فخور أن أقف مع رفاقي قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار 
حزبنا الرائد (المؤتمر الشعبي الــعــام)، ورفاقي األوفــيــاء من العسكريين 

واألمنيين الذين تربطني بهم عالقات كفاحية وزمالة سالح، وكذلك رجال 
القبائل الشرفاء، وحكومة اإلنقاذ الوطني وكل الشرفاء من أبناء الشعب، أن نقف 
جميعًا في خندق التصّدي والمواجهة لذلك العدوان البربري الغاشم، مساندين 
للرجال الرجال أبناء القوات المسلحة واألمن واللجان الشعبية الذين يذودون عن 
رون أروع مالحم البطولة والفداء، ويقّدمون 

ّ
سيادة الوطن واستقالله ويسط

أرواحهم ودماءهم رخيصة دفاعًا عن كرامة اليمن واليمنيين الذين يريد 
األعداء فرض وصايتهم على أبناء اليمن األباة الرافضين لكل أنواع اإلذالل 

فهم ذلك من تضحيات.
ّ
والخنوع واإلذعان مهما كل

فهل هناك من يفهم..؟!!
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خاطب المتغابين والفاشلين

الزعيم: لم أعد مسئوًال عن أي ملف عسكري أو اقتصادي أو سياسي أو أمني
ما يهمني اليوم أن نقف جميعًا وبصالبة صفًا واحدًا أمام صلف العدوان السعودي الغاشم

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فضل أبو صريمة
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ أحمد فضل أبو صريمة وإخوانه وكافة آل صريمة 
بمحافظة البيضاء في وفاة الشيخ فضل عامر أبو صريمة الذي وافاه األجل إثر حادث 
مروري مرّوع في طريق ذمار رداع، بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل في خدمة الوطن، 
مشيدًا بمناقب الفقيد وخدماته الجليلة التي قّدمها للوطن والدولة والمجتمع. وعّبر 
الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- في 
برقية العزاء والمواساة التي بعث بها باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة ألبناء وأسرة الفقيد، 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن 

ّ
سائًال المولى -جل

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

.. ويعزي بوفاة الدبلوماس بجاش الشيباني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة الدبلوماسي المعروف األخ بجاش راشد الشيباني 
أحد الدبلوماسيين الذين خدموا الوطن بكل صدق وإخالص ونكران للذات، والذي كان 

من طالئع الحركة العمالية التي نشأت في جنوب الوطن قبل االستقالل.
وعّبر الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة ألبناء وأسرة 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، 

ّ
الفقيد، سائًال المولى -جل

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

.. ويعزي بوفاة إبراهيم اإلرياني
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ حاتم إبراهيم اإلرياني وإخوانه وكافة آل اإلرياني في 
وفاة والده األخ إبراهيم يحيى علي اإلرياني الذي رحل عن الدنيا الفانية بعد حياة مليئة 
بالعمل الصادق والمخلص في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.وعّبر الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- في برقية 
العزاء والمواساة التي بعث بها باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وحلفاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وخالص المواساة ألبناء وأسرة الفقيد، سائًال 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 

ّ
المولى -جل

أهله وذويه الصبر والسلوان.

..ويعزي بوفاة المناضل عبدالله صالح الجحزري
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق.. رئيس المؤتمر الشعبي 

العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل عبدالله صالح الجحزري.. جاء فيها: األخ/ 
أحمد عبدالله صالح الجحزري

وإخوانه وكافة آل الجحزري في يافع محافظة لحج  حياكم الله
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل عبدالله صالح الجحزري الذي 
انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل والنضال من أجل انتصار إرادة شعبنا 
ح ضد المستعمر البريطاني 

ّ
في التحّرر ونيل االستقالل، وشارك في خوض الكفاح المسل

حتى نال شطرنا الجنوبي الحبيب االستقالل الناجز بفضل تضحيات ونضال فدائيي حرب 
التحرير، الذين كان الفقيد من الفدائيين البارزين، مساهمًا بجهد كبير في قيام وترسيخ 
سس الدولة الوطنية الديمقراطية والنضال من أجل تحقيق كل األهداف الوطنية، وفي 

ُ
أ

مقدمتها تحقيق الوحدة اليمنية قدر ومصير شعبنا والهدف األسمى للحركة الوطنية 
اليمنية وللثورة اليمنية الخالدة.

ر لكم عن صادق  نعبِّ
َ
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في رحيل والدكم، ل

التعازي وعميق المواساة باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، سائلين الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جناته.. وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.

..ويعزي بوفاة المناضل أبوبكر الدياني
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل أبوبكر علي الدياني.. جاء فيها: 

األخ/ عمر أبوبكر الدياني           
    وإخوانه وكافة آل ديان بمديرية مرخة منطقة خورة محافظة شبوة     حياكم الله.. 
ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل أبوبكر علي الدياني الذي وافاه 
األجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، 
حيث كان من الرعيل األول لمناضلي الثورة اليمنية (٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر)، ومن 
ح ضد المستعمر البريطاني 

ّ
أوائل الذين شاركوا في حرب التحرير وخوض الكفاح المسل

البغيض، كما شارك في معارك الدفاع عن ثورة ٢٦ سبتمبر وعلى وجه الخصوص 
حة 

ّ
أثناء ملحمة السبعين يومًا التي دحر فيها شعبنا ومقاتلوه األبطال من القوات المسل

واألمن والمقاومة الشعبية والجيش الشعبي، فلول اإلمامة والرجعية والمرتزقة من أبواب 
صنعاء الثورة والنضال.. إننا إذ نعزيكم في هذا المصاب الجلل باسمي شخصيًا وباسم 
نسأل الله 

َ
قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام ، ل

-سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. 
وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

علي عبدالله صـالـح 
رئيس الجمهورية األسبق
 رئيـس المؤتمر الشعبي العام

الزعيم يبعث بعدد من برقيات التعازي

رئيــس  صالــح-  عبداللــه  علــي  الزعيــم  أكــد 
الشــعبي  المؤتمــر  رئيــس  األســبق  الجمهوريــة 
العام- أنه لم يعد مســئوًال عن أي ملف.. سواًء أكان 
 في 

ّ
عســكريًا أو اقتصاديًا أو سياســيًا أو أمنيًا، إال

إطــار ما يتحّمله المؤتمر الشــعبي العــام من دور 
وطنــي، وهــو الحزب العريق المجّســد للوســطية 
ر عن إرادة وتطلعات اليمنيين  واالعتدال، والمعبِّ

..
وقــال الزعيــم صالــح في مقــال له علــى صفحته 
الرســمية على موقــع التواصــل االجتماعي (فيس 
بــوك): إن ما يهمني اليوم أن نقف جميعًا وبصالبة 
صفًا واحدًا متماسكًا أمام صلف العدوان السعودي 
الغاشم وجبروته وتعنته الذي يصر على قتل أبناء 

شعبي وتدمير وطني بدون أي وجه حق.

«الميثاق» تنشر نص المقال:

فخور أن أقف مع كل الشرفاء في خندق التصدي للعدوان 
ومساندة رجال الرجال من الجيش واألمن واللجان

المؤتمر المعّبر عن إرادة وتطلعات اليمنيين 
ويجّسد الوسطية واالعتدال

مسئوليتي هي في إطار ما يتحمله المؤتمر من دور وطني

م 
َّ

من يرمون فشلهم على صالح يتناسون أنه سل
 بطرق سلمية

ً
السلطة طواعية

مت السلطة أمام العالم تجسيدًا لمبدأ التداول السلمي للسلطة
َّ

         سل

بعث ابناء وأســرة الفقيد المناضل االستاذ عبدالسالم 
العنسي برقية شكر جوابية للزعيم علي عبدالله صالح- 
رئيس الجمهورية االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

ردًا على برقية العزاء بوفاة والدهم جاء فيها :
فخامة االخ والوالد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- حفظكم 

الله ورعاكم 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته -وبعد

يطيب لنا ابناء وأســرة فقيد الوطن المغفور له- بإذن 
الله- المناضل االستاذ عبدالسالم حسين العنسي أن نعبر 
لكم عن بالغ تقديرنا واعتزازنا بمواساتنا في مصابنا الجلل 
،ولقد كان لتعزيتكم الكريمة لنا بوفاة والدنا رحمه الله 
رحمة االبرار بالغ األثر في نفوسنا لما تضمنته من سرد 
لمناقب الفقيد النضالية وأدواره السياسية المليئة بالكثير 
من المواقف الوطنية الصادقة والمخلصة،وهذا ليس بغريب 
عليكم ،فأنتم أهل الوفاء والشيم النبيلة ،وان ما أوليتموه 
من رعاية واهتمام شديدين لحالة والدنا الصحية طيلة 

فترات مرضه السابقة وخصوصًا سنواته االربع االخيرة من 
المرض ألكبر دليل على ذلك .
فخامة االخ والوالد الزعيم :

ــأنــا عــلــى درب والــدنــا  ــلــه ونــعــاهــدكــم ب ــنــا نــعــاهــد ال إن
ماضون،متمثلين مبادئه وقيمه النبيلة التي غرسها فينا 
طاه في حياتنا ،فوالدنا لن يموت طالما 

ُ
واالسترشاد بخ

وروحه الطاهرة والمفعمة بحب الوطن والنظام الجمهوري 
والحفاظ على سيادته ووحدته وحريته واستقالله وااللتزام 
بمبادئ وأهــداف الميثاق الوطني (النظرية السياسية 
للمؤتمر الشعبي الــعــام) تسكن وجــدانــنــا وأحاسيسنا 
ومشاعرنا راسخة في قيمنا وتجري مجرى الدم في أوردتنا .

فخامة االخ والوالد الزعيم :
ان كانت وفاة والدنا كما تفضلتم في تعزيتكم الكريمة 
في هذا الظرف البالغ الخطورة تمثل خسارة فادحة للوطن 
نا بعد الله سبحانه وتعالى  وللمؤتمر الشعبي العام ،فإن عزاء
فيكم بما تولونه للوطن ولجميع ابنائه من رعاية واهتمام 
واستمرار صمود شعبنا اليمني العظيم الحر في وجه 

التحديات المتواصلة وبما يثلج صدور االحرار والشرفاء 
الحريصين على كرامة ووحدة اليمن الذي ناضل والدنا في 

سبيله الى جانبكم .
وفــي االخــيــر ندعو الله ان يحفظ ويــبــارك تضحيات 
ومكاسب كل الوطنيين الشرفاء وان يتغمد فقيدنا بواسع 
رحمته وغفرانه وان يسكنه فسيح جناته مع النبيين 
والصديقين وحسن اولئك رفيقًا، وان يلهمنا وإياكم وشعبنا 
اليمني العظيم الصبر والسلوان وان يجزيكم على وفائكم 

خير الجزاء ويدفع عن وطننا كل بالء.
وتقبلوا أسمى تحياتنا وبالغ تقديرنا 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 

عن اسرة الفقيد أبناؤه 
حسين عبدالسالم العنسي 
عمار عبدالسالم العنسي 

عزالدين عبدالسالم العنسي 

ى الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
ّ
تلق

االسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية شكر 
جوابية من ابناء الشيخ سعيد العاقل، جاء فيها :

فخامة الزعيم والقائد علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام 

تحية إجالل وتقدير وإكبار
تحية يملؤها االعتزاز والفخار تحية اعتراف وإقرار 
بأصالة مواقفكم النبيلة واخالقكم الرفيعة وحرصكم 
الشديد على تعميق عــادات وتقاليد شعبنا اليمني 

العظيم. 
نُتم أول المواسين وأول المعزين لنا في وفاة 

ُ
لقد ك

والدنا وصديقنا وحبيبنا الشيخ سعيد العاقل رحمه الله.. 
ولقد كانت لكلماتكم حضور حسي أضفى على المشهد 

األليم والمأتم الكئيب المكلل بآيات الحزن والفراق ُبْعدًا 
يصعب على الكلمات شكره لكم وتقديره لمواقفكم 

و وقفتكم. 
لقد مثلت تلك الكلمات بالغ حزن وحــداد ّعم ارجاء 
الوطن في ظرف بالغ الدقة والخطورة تداعت له جموع 
الناس الذين التقينا بهم معبرين عن وفائكم النادر 
نظيره وأولئك المكلومين عبر مختلف الوسائل مواسين 
ومعزين ومتألمين على فراق الشيخ الجليل رحمه الله، 
مستشهدين َعلى ذلك ببرقية العزاء على حساباتكم 
في تويتر والفيس بوك، ناهيك عن اليمن ا«ليوم» قناة 

وصحيفة و«المؤتمر نت» و«الميثاق».
كما كان لكلماتكم ابلغ األثــر وأصدقه في مواساتنا 
بمصابنا الجلل، وهــو موقف قل نظيره ولــن ننساه ما 

حيينا، فهل جزاء االحسان اال االحسان كما أنه خير دليل 
على أصالة متجذرة فيكم اساسها النخوة وبنيانها 
 أن توجد 

َّ
الكرامة وأدواتها تلك القيم النبيلة التي قل

إال فيكم ..
سيدي الرئيس 

ــإن الفضل  مهما قلنا فلن نعطيك بعض حقك ف
للمتقدم، ولكننا نسأل الله ان يحفظك ويحميك ويديم 
ه عليك، والسالم عليك دومًا وأبدًا والرحمة والبركة  نعماء

ما أمطرت السماء وما غطت كل ورقة ندى..

إخوانك وأوالدك 
أبناء الشيخ سعيد العاقل 
عنهم الدكتور/ عبدالسالم سعيد العاقل

برقية شكر من أبناء وأسرة الفقيد عبدالسالم العنسي للزعيم صالح

برقية شكر للزعيم من أسرة الفقيد العاقل

تشييع جثمان الشهيد العميد الركن حمود عزمان
ــيــع الــســبــت بصنعاء فــي موكب 

ُ
ش

جنائزي مهيب جثمان شهيد الوطن 
والـــقـــوات المسلح رئــيــس عمليات 
اللواء العاشر صاعقة العميد الركن/ 
ــذي  ــان ال ــح مــحــمــد عــزم حــمــود صــال
استشهد وهو يــؤدي واجبه الوطني 
ــوطــن ومــواجــهــة  فــي الــدفــاع عــن ال
ــغــزاة والمرتزقة في  المعتدين وال
جبهة نــهــم.وخــالل التشييع الــذي 
حـــضـــره رئـــيـــس هــيــئــة الــعــمــلــيــات 
الحربية اللواء الركن محمد المقداد 
ــــرة الــتــوجــيــه المعنوي  ــر دائ ــدي وم

العميد/ يحيى محمد المهدي وقائد اللواء الثاني مدرع 
حماية رئاسية العميد الركن/ خالد الجبري وعدد من 
القيادات العسكرية واألمنية وزمالء وأقارب الشهيد 
والشخصيات االجتماعية، وبعد أن قدم الجميع واجب 
العزاء والمواساة ألقارب وأهالي الشهيد، أشاد المشيعون 
بمناقب الشهيد وأدواره الوطنية الشجاعة وما أبداه من 

شجاعة وبأس في مواجهه جحافل 
العدوان والمرتزقة. 

وأشــار المشيعون إلى أن الوطن 
والــــقــــوات الــمــســلــحــة قـــد خــســرا 
باستشهاد العميد حمود عزمان 
واحدًا من القادة األبطال .. مؤكدين 
أن دمــاء الشهداء لن تضيع هدرًا 
وأن العدوان ومرتزقته سيدفعون 
رتكب بحق 

ُ
ثمن جرائمهم التي ت

وطننا وشعبنا عاجًال أم آجًال.
وقـــد جـــرت مــراســيــم التشييع 
ــصــالة عليه في  للشهيد بــعــد ال
جامع الشهداء بأمانة العاصمة، لينتقل الجثمان ليوارى 
الــثــرى فــي مسقط رأســه فــي قرية بيت عــزمــان بني 
مطر - محافظه صنعاء.. تغمد الله الشهيد بواسع 
رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون.

الكاتب فيصل جلول للزعيم صالح: 
النصر لكم ولليمن وأهلها الكرام

ى رئيس الجمهورية األسبق 
َّ
تلق

رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم 
علي عبدالله صالح برقية شكر جوابية 
من الكاتب والصحفي العربي االستاذ 
فيصل جلول وذلــك ردًا على تعزية 
الزعيم صالح له بوفاة والدته.. جاء 

فيها:
فخامة الرئيس المقاوم علي عبدالله 

صالح   المحترم 
بعد التحية والتقدير

أتوجه لحضرتكم بخالص الشكر واالمتنان على مبادرتكم الطيبة 
والصديقة لمواساة عائلتي وأنا بوفاة والدتنا الغالية وهذا جزء ال يتجزأ 
من عراقة تاريخية مشهودة ألهل اليمن وهم أصل العرب وفصلهم.

فخامة الرئيس 
ــي  ــي واجـــبـــي األخــالق يــدعــون
أن أتــرحــم على شــهــداء اليمن 
شبابها وشيبها أطفالها ونسائها 
أبنائكم وأهلكم ومواطنيكم 
الذين ضحوا بأرواحهم كي تبقى 
بــالدكــم حـــرة وأبــيــة مرفوعة 

الرأس .
النصر لكم يا صاحب الفخامة 
ولليمن وأهلها الكرام ألنكم في 
الدفاع عن أرضكم دائمًا على حق.

عشتم أحرارًا في يمن حر
أخوكم/ فيصل محمد جلول

رئيس المؤتمر يعزي 
المفكر العربي جلول 

بوفاة والدته
بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي 
الــعــام- برقية عــزاء ومــواســاة إلــى الكاتب 
ر والصحفي والمحلل السياسي القومي 

ّ
والمفك

العربي األستاذ فيصل جلول في وفاة والدته 
المغفور لها بإذن الله تعالى، سائًال المولى 
ت قدرته- أن يتغمدها بواسع رحمته 

ّ
-جل

وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن 
يلهم أسرتها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،


