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يف كلمة الزعيم عقب محاولة اغتياله

إذا الشعب بخري فأنا بخري

بسم اهلل الرحمن الرحيم
أتوجه بالشكر لكل أبناء الوطن 
األع��زاء رج��ااًل ونساًء في مختلف 
أنحاء اليمن على متابعتهم لما حدث 
اليوم في جامع النهدين من قبل 
عناصر خارجة على النظام والقانون 
والتي امتدت يد العمالة إلى جامع 
النهدين مما أدى إلى اصابة عدد من 
المسئولي0ن منهم: يحيى الراعي 
واألستاذ عبدالعزيز عبدالغني واألخ 
الدكتور علي محمد مجور واستشهاد 
7 أف��راد ضباط وصف من بينهم 

محمد الخطيب.
سنتابع هؤالء الجناة آجاًل أم عاجاًل 
بالتعاون م��ع ك��ل أج��ه��زة األم��ن، 
ونحيي أبناء القوات المسلحة في كل 
مكان ورجال األمن البواسل الثابتين 
لمواجهة هذا التحدي وهذا الصلف 
من قبل عصابة خارجة على النظام 
والقانون ليس لها عالقة بما يسمى 
بثورة الشباب الموجودين في ساحة 
التغرير، ه��ؤالء عصابة مسلحة 

احتلوا مؤسسات الدولة والوزارات 
ونهبوا الممتلكات ليس لها أية عالقة 
بأية انتفاضة أو بما يسمى بساحات 
التغرير، ولكن هؤالء راكبون حماقة 
وراكبون غرور وهي حركة انقالبية 
للسطو على المال العام واخ��راج 
المواطنين من مساكنهم في حي 

الحصبة.
فنتوجه بالشكر والتقدير مرة 
أخرى لكل أبناء الوطن رجااًل ونساًء 
وأف��راد القوات المسلحة واألم��ن 
البواسل على سؤالهم، وإذا أنتم 
بخير فأنا بخير.. إذا أنتم بخير فأنا 
بخير والحمد هلل.. وإن شاء اهلل يخرج 

شعبنا من هذه المحنة.
وما حدث اليوم في ظل وساطة 
قائمة من عدد من الشخصيات بين 
الدولة وعصابات التمرد أوالد األحمر 
وفي نفس الوقت كان وقف إطالق 
النار ثابتًا وقاموا فجروا الموقف من 

جديد..
ونهيب بكل أبناء الوطن على 
الثبات والصمود، والقوات المسلحة 
واألمن على تصفية مؤسسات الدولة 
من هذه العصابات، ونتمنى الشفاء 
العاجل ل��أخ األستاذ عبدالعزيز 
عبدالغني واألخ يحيى الراعي واألخ 
الدكتور علي محمد مجور الذين 
أصيبوا بإصابات رضوضية فهم اآلن 
في المستشفيات تحت العناية.. وأنا 
أترحم على الشهداء الذين سقطوا 
لبقية  لعاجل  ا ء   لشفا ا تمنى  وأ

الجرحى.
وال��س��الم عليكم ورح��م��ة اهلل 

وبركاته.
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نسأل اهلل ان 
يخرج شعبنا من 
هذه املحنة

عصابات املتمرد وأوالد 
األحمر فجروا املوقف يف 

ظل وجود الوساطة

ال��ذك��رى األول��ى جلرمية االع��ت��داء اإلره��اب��ي على مسجد دار الرئاسة  »امليثاق« وم��ع حلول 
تعيد نشر أهم وأعظم كلمة للزعيم علي عبدالله صالح حرص على توجيهها إلى الشعب 

وجسده ينزف دمًا..
كلمة قصيرة حملت مضامني إنسانية خالدة..  جتسد حب القائد للشعب وحرصه على كل 

قطرة دم قد تراق باطاًل..
أعلن ذلك وهو بني املوت واحلياة.. وذلك هو موقف القادة العظماء..

انها كلمة سيخلدها التاريخ في وج��دان كل أجيال اليمن ك��درس للتسامح والسالم واحلب 
الصادق.. للوطن والشعب  وللمواقف الكبيرة..


