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ردد الماليين من أبناء شعبك:
ُ

هكذا ت

«إذا أنت بخير فنحن بخير»

الشيخ ياسر العواضي األمين العام المساعد 
للمؤتمر غرد على صفحته: «ألف ألف سالمة 
للزعيم والحمد لله على نجاح العملية وسلمه 

الله وحفظه من كل شر».
محمد المقالح اطمأن على صحة الزعيم 
مغردًا: «سالمات للرئيس األسبق علي عبدالله 
صالح والحمد لله على نجاح العملية 

ونسأل الله له الشفاء العاجل».
كما غرد أبوبكر عبدالله: «خالص 
التهاني القلبية للزعيم علي عبدالله 
صالح بنجاح العملية الجراحية.. 
والتحية لمواقفه الوطنية المنحازة 

للشعب والرافضة للعدوان».
كما غرد حسين العزي: «حمدًا لله 
على سالمة األخ الزعيم والتهاني 
القلبية بنجاح العملية الجراحية 
مع أطيب تمنياتنا له بعاجل الشفاء 

وموفور الصحة»..
ابن سوريا الحموي غرد على صفحته: «ألف 
سالمة لزعيم األمة القائد العربي القومي ورمز 
الصمود والثبات الوالد علي عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية اليمنية األسبق- الذي خضع لعملية 
جراحية ناجحة.. حفظه الله من كل شر وألبسه 

ثوب الصحة والعافية».
وإجماًال التــزال مشاعر محبي الزعيم صالح 
«حفظه الــلــه» تتواصل وتعكس مــدى الوفاء 
والحب لهذا الرمز الوحدوي وباني نهضة اليمن 
الحديث والمدافع الصلب عن وطنه 

وشعبه في وجه العدوان الغاشم.
وراحت حروف االطمئنان واصوات 
الفرح بنجاح العملية التي أجراها 
رئيس المؤتمر تلهج بالحمد والشكر 

لله عز وجل.
وأكـــدت الــتــغــريــدات الــتــي مألت 
مــواقــع الــتــواصــل أن الزعيم صالح 
ذخر لليمن وقد عمل خالل مسيرته 
النضالية عــلــى إخــــراج الــوطــن من 
منعطفات خطيرة وأزمات طاحنة.. وهو بأمس 
الحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى أمام هذا 
الصلف البربري الذي تقوده مملكة الشر للقضاء 
على كــل مقومات الحياة والــحــضــارة واألرض 

اليمنية.
معربين عن ارتياحهم وسعادتهم بنجاح 
العملية التي أجراها في إحدى مستشفيات أمانة 

العاصمة.
قيادات مؤتمرية من جانبها أكدت 
«الميثاق»- المكانة  -في تصريحات لـ
التي يحتلها الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر- في قلوب 
اليمنيين وكذلك في قلوب كثير من 
الشعوب العربية واإلنسانية والتي 
عمقتها مواقفه الوطنية والقومية 
واالســالمــيــة واإلنــســانــيــة الــداعــمــة 
لقضايا الشعوب والمحترمة للمواثيق 
ــيــة والــمــنــتــصــرة لمظلومية  ــدول ال
اإلنــســان أينما كــان وفــي مقدمتها 

قضية فلسطين، وكذلك موقفه من محاربة 
اإلرهــاب، وحرصه على وحــدة األمــة العربية 
واالسالمية.. كذلك جسدتها المشاعر التي 
عكستها التغريدات واالتــصــاالت التي 

تطمئن على صحة الزعيم صالح.
ولم تغفل مشاعر المطمئنين على 
صحة الزعيم من االشــادة والتثمين 
لــلــمــوقــف اإلنـــســـانـــي لـــألصـــدقـــاء في 
جمهورية روسيا االتحادية التي 

أرسلت بعثة طبية روسية 
وبمشاركة أطباء يمنيين 
إلجـــــــراء الــفــحــوصــات 
للزعيم وإجراء العملية 

ــي تكللت  ــت ــجــراحــيــة ال ال
بالنجاح.

وكــعــادتــهــم تــعــامــل مرضى 
ـــة ٢٠١١م  الــنــفــوس مــن مخلفات أزم
ـــعـــدوان مــع خــبــر العملية  ــزقــة ال ومــرت

الجراحية التي أجراها رئيس المؤتمر بالكثير 
من االشاعات وتسريب األكاذيب عن وضعه 

الصحي لخلق بلبلة في الشارع اليمني ولتعكير 
المزاج الفرائحي الذي يعيشه محبو الزعيم بنجاح 

العملية..
فذهبت أبــواق المرتزقة وأسيادها الى ترويج 
إشاعاتها بأن الوضع الصحي للزعيم حرج للغاية 
ويستدعي نقله الى الخارج.. و.. و.. الخ من هذه 
االشاعات التي تعكس نفسيات أصحابها المأزومة.
الزعيم علي عبدالله صالح «حفظه الله» طمأن 
جماهير الشعب اليمني وكل محبيه عن صحته 

عبر صفحة العميد طارق محمد عبدالله 
صالح، معربًا عن شكره لهم.

وكان مصدر مسئول في مكتب 
رئيس المؤتمر قد صــرح بأن 

الزعيم علي عبدالله صالح 
-رئيس الجمهورية األسبق 
رئيس المؤتمر الشعبي 
الـــعـــام -دخــــل إحـــدى 
مستشفيات العاصمة 
ــجــمــعــة- إلجــــراء  -ال
بــعــض الــفــحــوصــات 
الــطــبــيــة الـــالزمـــة، 
ــت له  وقـــد أجــري
عملية جراحية 
تـــــكـــــلـــــلـــــت 

بالنجاح.

صّرح مصدر مسئول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام بأن الزعيم علي  
عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق، رئيس المؤتمر الشعبي العام- دخل 
احدى مستشفيات العاصمة إلجراء بعض الفحوصات الطبية الالزمة، وقد أجريت له عملية 

جراحية تكللت بالنجاح والحمدلله.
وأضاف المصدر: أن الزعيم سيواصل إجراء الفحوصات والعالج لبعض اإلصابات التي تعرض 
لها جراء جريمة تفجير جامع دار الرئاسة في أول شهر رجب الحرام الموافق لليوم الثالث 
من شهر يونيو ٢٠١١م والذي نتج عن ذلك التفجير اإلرهابي استشهاد ١٣ شخصًا في 
مقدمتهم األستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وجرح أكثر من «٢٠٠» 

شخص من ضمنهم رئيس الجمهورية وكبار مسئولي البرلمان والحكومة، وهي الجريمة التي 
دّبرتها ونفذتها حركة اإلخوان المسلمين وبمباركة وتنسيق مع الفار هادي وأذنابه وعمالئه 
ومن يقف وراءهم، والذين أصبحوا فارين من أرض الوطن ويقيمون في الخارج يلحقهم عار 

الخيانة واإلجرام.
وأضــاف المصدر قائًال: معروف أن جريمة تفجير جامع دار الرئاسة وأعمال الفوضى 
والتخريب التي شهدها الوطن عام ٢٠١١م وماتاله جاءت في إطار ما ُسّمي بالربيع العربي 
الذي استهدف بعض األقطار العربية، ومن ضمنها اليمن وتونس وليبيا ومصر والعراق 
وسوريا، كما أن هذه الجريمة البشعة غير المسبوقة في التاريخ التي استهدفت بيتًا من بيوت 

الله تأتي ضمن الجرائم والحوادث اإلرهابية التي شهدتها معظم دول العالم وفي المقدمة 
روسيا وأمريكا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وبعض البلدان العربية التي مازالت تعاني 
من اإلرهاب حتى اليوم، وهو ما يفرض توجيه الجهود الدولية لمحاربة واستئصال آفة اإلرهاب 
وتجفيف منابعها الفكرية والمادية، ووضع حٍد لبعض األنظمة في المنطقة التي تدعم 

اإلرهاب وتموله على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأكد المصدر أن الحالة الصحية للزعيم علي عبدالله صالح مستقرة، وقد عّبر عن الشكر 
والتقدير للبعثة الطبية الروسية وكل من قّدم لها التسهيالت، وللكادر الطبي والفني اليمني 

الذي يعمل ويشارك مع البعثة الطبية الروسية في إجراء الفحوصات والعملية الجراحية.

إجراء عملية جراحية للزعيم تكللت بالنجاح

الزعيم: نشكر البعثة الطبية الروسية والفريق الطبي والفني اليمني

حالة الزعيم الصحية مستقرة

«إذا أنت بخير فنحن بخير» هكذا تردد قلوب الماليين من جماهير الشعب في كل أرجاء الوطن وهكذا غرد محبو الزعيم  
علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األســبق رئيس المؤتمر الشــعبي العام- ســواًء في مجالسهم أو على صفحاتهم في 
مواقع التواصل االجتماعي عقب اعالن مصدر مسئول بمكتبه عن اجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح الخبر هز الداخل والخارج.. 
فهذا هو الزعيم.. وتدفقت التغريدات بالتمنيات لألخ الزعيم بموفور الصحة والعافية.. والدعاء له بســرعة الشــفاء.. سائلين الله 

أن يسبغ على فخامته دوام الصحة وطول العمر..
محبو الزعيم من المسئولين والمدنيين والعسكريين والمثقفين والقيادات الحزبية والمنظماتية والناشطين والشخصيات 
االجتماعية وفي المقدمة ماليين البســطاء ســواًء من داخل الوطن أو من الخارج عبروا عن مشــاعرهم الجياشــة وســعادتهم 

بنجاح العملية التي أجراها الزعيم.
 توفيق الشرعبي

نا صالح العمالق..
ُ

ه
َها األقزام..؟!! يُّ

َ
 فأين أنتم أ

باألمس أصدر مكتب الزعيم علي  
عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 
الشعبي العام الرئيس االسبق للجمهورية- 
تصريحًا كِشف فيه عن إجراء الزعيم "صالح" 
حفظه الله عملية جراحية أجراها فريق 

طبي "روسي" تكللت بالنجاح.
منذ ما قبل صدور التصريح، بدأت مواقع 
المرتزقة تبث اخــبــارًا عــن تــدهــور صحة 
الزعيم وتعرضه لوعكة صحية ودخوله 

ـــــــــراحـــــــــل  م
خطيرة ووو.. 
ـــــــــخ، وكــــل  ال
ــار  تــلــك االخــب
ــــــــــم تــــكــــن  ل
ــمــصــادفــة  ــال ب
وإنــمــا بــدرايــة 
تلك القنوات 
ووكــــــــــــــاالت 
االخبار بقدوم 
فـــريـــق طبي 
خـــــــاص جــــاء 

بطلب من صنعاء وتحديدًا للرئيس صالح.
واليوم مواقع موتورين ووكــاالت اقزام 
وهناك ُمتقزمون صغار معهم بدأوا بنبش 
لتقطت قبل سنوات من 

ُ
صــوٍر قديمات أ

 من الصغار المذكورين آنفًا قد 
ٌ

اليوم، وكل
بــدأ بحبك االخــبــار ونسج األكــاذيــب ونشر 

اإلشاعات والترويج للترهات..
ذاك يدعي موتًا، وهذا يؤكد هربًا، وآخر 
يتكهن ســفــرًا، والــغــيــر يــقــول بــأن هناك 
مــحــاوالت إلخـــراج صــالــح تــهــريــبــًا.. ووو.. 
الــخ، وجميع هــؤالء ودونهم وكل من على 
شاكلتهم يمتهنون الكذب ويرضون بما 
ُيشيعين أربابهم الذين أّرقهم صالح ويجن 
جنونهم إن مر على مسامعهم ِذكُر عفاش 

الصالح..
للمحبين والسائلين ولمن يودون االطمئنان 
ولكل مهتٍم بخبر الزعيم حفظه الله.. أؤكد 
لكم أنه بخير وفي خيٍر من الله ربه ورب كل 
شيء وما نود التنويه إليه ُهَنا أن العملية التي 
جريت للزعيم كان من الُمقرر له أن يجريها 

ُ
أ

قبل ما يزيد عن عامين، إّال أن العدوان على 
بالدنا حال دون ذلك، وبفضل البارئ عز وجل 
فقد تكللت بالنجاح.. ذلك ألن العظيم تعالى 

أرد أن تكون كذلك.. 
مـــازالـــت آثــــار جــريــمــة جــامــع النهدين 
ل من ُجِرُحوا وخاصة 

ُ
البشعة ظاهرة على ك

الزعيم صالح، لذلك كان إجراء العملية وكل 
الفحوصات التي ُيجريها ضــروريــًا ومهمًا 
إلتمام العالج من حادث أبشع الجرائم بل 

من جريمة العصر..
حفظ الله الزعيم الصالح 

وأطال الله في عمره
وأبقاه ذخرًا لوطنه

وهامة يفتخر به أبناء شعبه
وال نامت أعين الجبناء والخونة

عبداهللا المغربي


