
أدلى مصدر مس��ئول بمكتب رئيس المؤتمر الش��عبي العام 
الزعي��م عل��ي عبدالل��ه صالح -رئي��س الجمهورية األس��بق- 

بالتصريح التالي:

ة ومواقع التواصل اإلجتماعي في الفترة  دأبت كثير من وسائل اإلعالم المرئية والمقروء
األخيرة على تناول أخبار ومعلومات كاذبة ال أساس لها من الصحة حول اتفاق مزعوم 
بين كل من السعودية واإلمارات على التهيئة إلختيار السفير أحمد علي عبدالله صالح 
لقيادة البالد في الفترة القادمة وتنقالت مزعومة له بين عدد من الدول، مؤكدًا أن هذه 
التسريبات الالمسئولة هدفها إثارة اللغط وإلهاء اليمنيين عن قضيتهم األساسية في 
التصدي للعدوان الهمجي والغاشم الذي تتعّرض له بالدنا أرضًا وإنسانًا من ِقبل الجارة 
المملكة العربية السعودية والدول المتحالفة معها والمستمر منذ أكثر من ثمانية 
تل خالله وجرح عشرات اآلالف من المدنيين األبرياء وعلى وجه 

ُ
وعشرين شهرًا، ق

عات  الخصوص األطفال والنساء وكبار السن والمرضى والعجزة، إلى جانب إستهداف التجمُّ
السكانية وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها ودّمر كل مشاريع البنى التحتية والمصانع 
والمزارع والمستشفيات والجامعات ودور العبادة تدميرًا كاماًل، إلى جانب الحصار 
المفروض على الشعب اليمني برًا وبحرًا وجوًا، ومنع وصول اإلمدادات الغذائية والدوائية 
ي 

ّ
والمشتقات النفطية وكل اإلحتياجات الضرورية لحياة البشرية، مما أدى إلى تفش

اكة وبالذات وباء الكوليرا في أغلب مناطق الجمهورية،  المجاعة واألوبئة واألمراض الفتَّ
ر وصول اإلغاثة اإلنسانية واألدوية والعالجات والمحاليل الطبية لمواجهة وباء 

ّ
وتأخ

الكوليرا، بسبب تدمير الموانئ والمطارات وإغالق األجواء اليمنية ومنع وصول الطائرات 
التي تحمل األدوية والمعدات والمحاليل الطبية الضرورية.

وأوضح المصدر أن الهم الرئيسي للشعب اليمني هو إيقاف العدوان وفك الحصار 
وإعادة األوضاع إلى طبيعتها، ومواجهة التنظيمات اإلرهابية المتمثلة في اإلخوان 
المسلمين رأس الحربة والقاعدة وداعش ومايسّمى بأنصار الشريعة التي استغلت 
الظروف األمنية القائمة جراء العدوان والحروب الداخلية، وعملت على مضاعفة أنشطتها 
اإلرهابية وبسط نفوذها في كثير من المحافظات، بدعم وتمويل من ِقبل دول العدوان 
ف 

ّ
وعلى وجه الخصوص دولة قطر بقيادة أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني والمكل

من ِقبل الكيان اإلسرائيلي، بدعم ورعاية كل األنشطة اإلرهابية وإقالق األمن واالستقرار 
في المنطقة خدمة إلسرائيل والذي يسكن الحقد واالنتقام من الشعب اليمني ومن 

اآلخرين أعماق أعماقه.
ر المصدر بأن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، رئيس 

ّ
كما ذك

المؤتمر الشعبي العام سبق وأن نفى مثل تلك التخّرصات واألكاذيب، مشّددًا ومؤكدًا 
ر وال يبحث عن العودة إلى السلطة ال هو وال نجله أحمد، ساخرًا 

ّ
بشكل قطعي بأنه ال يفك

 دوائر االستخبارات اإلقليمية والدولية التي 
ّ

من تلك التناوالت السخيفة التي ال تخدم إال
تقوم بفبركتها وتسريبها.

واستغرب المصدر من تركيز قناة الجزيرة القطرية على نشر وإذاع��ة مثل تلك 
ات المتكررة للشعب اليمني وكل التسريبات واألوهام التي ال وجود لها سوى في  اإلساء
مخّيلة معديها، ومع أن ذلك اإلهتمام من ِقبل قناة الجزيرة غير جديد، فقد دأبت منذ 

نشأتها وتوجيهها من ِقبل حمد بن خليفة آل ثاني ومن بعده ولده تميم الذي هو ضحية 
ة للشعب القطري ولشعوب  لمغامرات وسياسة والده الهوجاء والتي تسببت في اإلساء
المنطقة، مشيرًا الى أن الترويج الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية لكل األكاذيب، 
يعتبر محاولة مفضوحة لتغطية اهتمام تلك القناة وتبّنيها أخبار ونشاطات التنظيمات 
اإلرهابية التي تحتضنها وتمّولها وتدعمها قطر بقيادة األمير السابق حمد، وهو الدور 
الذي يواصل السير فيه نجله تميم الذي ينتهج نفس سياسة وال��ده والتي بسببها 
ك.

ّ
تتعّرض المنطقة للدمار والقتل والتخريب، ويتعّرض مجلس التعاون الخليجي للتفك

ودعا المصدر كل وسائل اإلعالم وكل المنشغلين على مواقع التواصل اإلجتماعي إلى 
تحّري الدقة والمصداقية في تناوالتهم ونقلهم لألخبار الكاذبة.

حيا مصدر مس��ؤول ف��ي المؤتم��ر كل المؤتمريين 
وف��ي مقدمته��م  الوطني��ة  بالثواب��ت  المتمس��كين 
الوحدويي��ن ف��ي محافظ��ات ع��دن ولح��ج وش��بوة 
وحضرموت وأبين والضالع والمهرة وسقطرى وبقية 
المحافظ��ات، مؤكدا عل��ى ثبات موق��ف المؤتمريين 
المعل��ن والراف��ض للع��دوان واالحتالل والمتمس��ك 
بالثواب��ت الوطني��ة المتمثل��ة بالث��ورة والجمهورية 
الس��لم  عل��ى  وحرص��ه  والديمقراطي��ة  والوح��دة 
االجتماعي وأمن واس��تقرار وس��يادة ووحدة الوطن 
ورفض النعرات االنفصالي��ة والمناطقية والمذهبية 

والطائفية.

وأوضح المصدر ان تقديم هادي استقالته وفراره قد اوجد فراغًا في 

السلطة ومؤسسات الدولة األمر الذي جعل انصار الله يفرضون سلطة 
االمر الواقع على مؤسسات الدولة في عموم المحافظات بما فيها 

محافظة عدن من ضمن المحافظات االخرى.
وحمل المصدر قوى العدوان المتواجدة في عدن العاصمة االقتصادية 
والتجارية للجمهورية اليمنية وبقية المحافظات المحتلة المسؤولية 
الكاملة عن معاناة المواطنيين في مختلف المجاالت وفي المقدمة 
انعدام المياه والكهرباء وتفشي االمراض واألوبئة ومنها وباء الكوليرا 

واالنعدام الكامل لكافة متطلبات الحياة اليومية.
وأكد المصدر ان اعضاء المؤتمر الشعبي العام الرافضين للدعوات 
االنفصالية والعدوان على اليمن وتدمير مقدراته سيظلون في مقدمة 
الصفوف المدافعة عن التراب الوطني والثوابت الوطنية وان المؤتمر 
الشعبي العام سيظل حريصا على الحوار مع كافة القوى الوطنية 
للحفاظ على مكتسبات الوطن والسلم االجتماعي ولم الشمل لمواجهة 
التهديدات التي تواجه بالدنا وفي مقدمتها العدوان الخارجي واالحتالل 
واإلرهاب، ومن لم يكن مع المؤتمريين الوحدويين الرافضين لما ذكر 

آنفًا فليس مؤتمريًا وال صلة له بالمؤتمر ال من قريب وال من بعيد.
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الصحة لما نشرته بعض وسائل اإلعالم حول السفير أحمد علي 

نحّيى المؤتمريين المتمسكين بالثوابت الوطنية وفي مقدمتهم الوحدويون في عدن وبقية المحافظات

مصدر بمكتب رئيس المؤتمر:

مصدر مسؤول في المؤتمر 

نتمسك بوحدة وسيادة اليمن ونرفض النعرات االنفصالية والمناطقية والمذهبية والطائفية 

الهم الرئيس لشعبنا يتمثل بوقف العدوان ورفع 
الحصار ومواجهة التنظيمات اإلرهابية

ما تروج له »الجزيرة« محاولة مفضوحة لتغطية 
دورها كبوق لإلرهابيين المدعومين من قطر

نحّمل قوى العدوان في عدن وبقية المحافظات المحتلة 
المسؤولية الكاملة عن معاناة المواطنين 

فرض أنصار الله سلطة األمر الواقع بعدن وبقية 
المحافظات جاءت بعد استقالة وفرار هادي

الزعيم يعزي في وفاة علي السياغي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة في وفاة 
األخ علي أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة األسبق، 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني 

الجاد قضى معظمه في خدمة الوطن والمجتمع.
وأش���اد الزعيم ف��ي البرقية التي بعث بها إل��ى وليد علي 
السياغي.. وإخوانه وكافة آل السياغي بمناقب الفقيد ومواقفه 
س��س وقواعد 

ُ
سهاماته في ترسيخ أ الوطنية المبدئية، وإٍ

دها، وكان 
ّ
الدولة المدنية الحديثة من خالل األعمال التي تقل

مثااًل لإلداري الكفء والناجح والمجتهد الحريص على تطبيق 
ت قدرته- أن يتغمده بواسع 

ّ
القوانين واألنظمة، سائاًل الله -جل

الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذويه 
الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

..ويعزي في وفاة الشيخ ناصر القوسي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة 
الشيخ ناصر بن ناجي القوسي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى 
بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الجاد والمخلص في خدمة 
الوطن، حيث كان رحمه الله أحد مناضلي الثورة والجمهورية 
والمدافعين عن الوحدة اليمنية، ومن الشخصيات الوطنية 
البارزة، إلى جانب إسهاماته الكبيرة في خدمة المجتمع بكل 
إخالص وصدق وتفاٍن، أسهم بدور كبير في اإلصالح بين الناس، 

وفي خدمة المجتمع والمحافظة على األمن واالستقرار... وعّبر 
الزعيم في البرقية التي بعث بها إلى عبدالمنعم بن ناصر 
القوسي.. وإخوانه وكافة آل القوسي، عن صادق العزاء وعميق 
المواساة، سائاًل الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة 
والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، وأن يلهم أهله وذوي��ه الصبر 

والسلوان.

..و يعزي بوفاة الصحفي واألديب عبدالكريم تقي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية األسبق، 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة 
الصحفي واألديب والكاتب األستاذ عبدالكريم حسن تقي رئيس 
تحرير صحيفة صنعاء وأحد الرموز اإلعالمية الذين أسهموا في 
تأسيس الصحافة الوطنية الُحّرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 
ُعمر طويل حافل بالعمل والعطاء واإلبداع في مجال الصحافة 
واإلعالم واألدب، حيث كان -رحمة الله تغشاه- صاحب رأي 
شجاع وأحد الشعراء واإلعالميين البارزين، خدم الوطن بالكلمة 
الُحّرة المسئولة، التي كان لها دور مؤثر وفاعل في ترسيخ قيم 
الوالء الوطني واإلخالص للوطن والثورة والجمهورية والوحدة، 
وتجسيد ِقيمها ومبادئها وُمثلها السامية في نفوس الجماهير.
وعّبر الزعيم عن صادق تعازيه وعميق مواساته في برقية 
العزاء والمواساة التي بعث بها إلى األخ عبدالله عبدالكريم 
ت قدرته- أن 

ّ
تقي.. وإخوانه وكافة آل تقي، سائاًل المولى -جل

يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح 
جنانه، وأن يلهم أهله وذوي��ه الصبر والسلوان، إنه على كل 

شيء قدير.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،

الزعيم يبعث بعدد  من التعازي

يرة قائد وميالد وطن
مس
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 »علي عبدالله 
صالح أب جلميع 
ال��������ي��������م��������ن��������ي��������ن، 
وقاهر األزمات، 
وأم���ل���ن���ا ف���ي���ه أن 
يتصدى بإرادة 
ق������وي������ة وي���ع���ي���د 
اجل�������م�������ي�������ع ال�������ى 
ط���اول���ة احل����وار، 
وهذا ما تعودنا 

منه«.
الشيخ حمود الذارحي

الحق يقال

كشفت م��ص��ادر مطلعة ف��ي المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام ع��ن حجم كبير من 

ال��م��ع��ل��وم��ات ال��م��ت��واف��رة ل��دى 
ال��ج��ه��ات ال��م��خ��ت��ص��ة.. ول��دى 
س��ر الضحايا م��ن الشهداء 

ُ
أ

ستهدفت 
ُ
والجرحى الذين أ

م��ن��ازل��ه��م وممتلكاتهم 
ج����راء ال���ع���دوان ال��غ��اش��م 
والبربري ال��ذي تقوم به 

ال��س��ع��ودي��ة وال���دول 
ال��م��ت��ح��ال��ف��ة معها 
عن كل الذين قاموا 

-وي��ق��وم��ون- بتزويد 
دول العدوان بإحداثيات 

األهداف العسكرية والمدنية 
والذين استمرأوا مواصلة عملية 

تقديم اإلحداثيات اعتقادًا منهم أنهم 
سيظلون غير معروفين، غير مدركين أن الجميع 

يعرفونهم حق المعرفة وخاصة أولئك الذين استهدفت 
م��ن��ازل��ه��م وم��ن��ازل اب��ن��ائ��ه��م وإخ��وان��ه��م وأس��ره��م وك��ل 
ممتلكاتهم، هم أيضًا يعرفونهم حق المعرفة ويعرفون 
تحركاتهم وأساليبهم الدنيئة في تقديم الخدمات لألعداء، 
وأنهم من بقايا ع��ام 2011م الذين خرجوا بالصدور 
العارية ومتلحفين األكفان طلبًا للتغيير المزعوم، وهم 

لون الجناح العسكري لحركة 
ّ
الذين يشك

اإلخ����وان المسلمين وال��ج��ن��اح القبلي 
الذين يحملون الكراهية والحقد 
المستوطن ف��ي قلوبهم وفي 
عقولهم والذين لم يتعظوا 
من األحداث ومستمرين في 

غّيهم.
وأض���اف���ت ال���م���ص���ادر: أن 
على أول��ئ��ك النفر الذين 
يتلذذون بسفك دماء 
ال��ي��م��ن��ي��ي��ن وخ��اص��ة 
األطفال والنساء وكبار 
ال���س���ن وي��س��ت��م��ت��ع��ون 
ب����رؤي����ة م���ن���اظ���ر ال���دم���ار 
والخراب للمنازل والتجمعات 
السكانية وارتكاب مجازر اإلب��ادة 
الجماعية الناجمة عن خدماتهم الكبيرة 
التي يقّدمون من خاللها اإلحداثيات عن كل ما تم 
تدميره وقتل الناس األبرياء فيه.. يجب عليهم أن يدركوا 
ُصر فإنهم سينالون جزاءهم، وأن 

َ
أنه مهما طال الزمن أو ق

الشعب وكل من طالتهم غارات وصواريخ وقنابل العدوان 
سيقتصون منهم فردًا فردًا، مهما تمت من تسويات أو 
زهقت وسالت اليمكن أن 

ُ
اتفاقات؛ ألن األرواح والدماء التي أ

تسقط بالتقادم.

مصادر مؤتمرية تكشف عن توافر معلومات دقيقة 
عن من يقدمون اإلحداثيات للعدوان


