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زار الشيخ أبو راس فــور وصـوله إلى منـزله

رئيس المؤتمر: سنالحق المتورّطين في جريمة دار الرئاسة لياًل ونهارًا
قام الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام بزيارة الشيخ صادق أمين أبو 
راس األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام للشئون التنظيمية ونائب رئيس الوزراء 
السابق إلى منزل األخير فور وصوله إليه قادمًا 
من رحلة عالجية استغرقت عامًا كاماًل متنقاًل 
بين مستشفيات المملكة العربية السعودية 
وال��والي��ات المتحدة األمريكية تلقى خاللها 
العالج الالزم منذ إصابته في االعتداء اإلرهابي 
الذي استهدف الزعيم علي عبداهلل صالح وكبار 
قيادات الدولة في الثالث من يونيو 2011 "أول 

جمعة من رجب الحرام".
وعقب وصوله إلى منزل أبو راس والسالم 
عليه تحدّث رئيس المؤتمر الشعبي العام بكلمة 
قصيرة وصف فيها المصابين والجرحى جرّاء 

تفجير جامع دار الرئاسة بالشهداء األحياء.
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام "إن علي 
عبد اهلل صالح شهيد حي وصادق أمين أبو راس 
شهيد حي والشيخ ياسر العواضي شهيد حي 
وهناك أكثر من شهيد حي سيواصلون المشوار 

خدمة لهذا الوطن".
وعبّر الرئيس السابق علي عبد اهلل صالح عن 
أمله في أن تالحق القيادة السياسية المتورطين 
بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة، وقال "وإن شاء 
اهلل أن القيادة السياسية تتتبّع أولئك الخونة 
والعمالء والجبناء أيضًا لتقديمهم إلى العدالة".

مؤكدًا أنه ال بد أن تطالهم يد العدالة سواء 
أمام القضاء اليمني أو القضاء الدولي "العدالة 
في القضاء اليمني أو محكمة الجنايات الدولية 
وسنبقى وراءهم لياًل ونهارًا حتى يقدموا إلى 
العدالة".وجدّد رئيس المؤتمر الشعبي العام 
وصفه لجريمة تفجير جامع الرئاسة بالحادث 
الجبان واصفًا جريمة السبعين التي استهدفت 
قوات األمن والجيش باألجبن وقال "ألنه حادث 

جبان وأجبن مّما حدث في دار الرئاسة هو حادث 
السبعين الجبان الثاني". مشيرًا إلى أن حادث 
السبعين جاء بمناسبة مرور عام على حادث 

تفجير الرئاسة.
وش��دّد الزعيم صالح على أن أبناء اليمن 
والمؤتمريين في المقدمة سيتصدون لكل 
األعمال اإلرهابية وقال "ما يحصل في لودر 

وفي حضرموت وما يحصل في كل مكان عمل 
جبان وإرهابي ولكن كل أبناء الوطن مؤتمريين 
وأحزابًا شريفة وغيرهم ستقف لهم بالمرصاد 
أينما وجدت هذه العناصر اإلرهابية التابعة 
لتنظيم القاعدة"..رئيس المؤتمر الشعبي العام 
أشار إلى أن هناك أعمااًل إرهابية تدخل في إطار 
تصفيه الحسابات وقال "واآلن كل من له غرض 

أو في رأسه شيء راح يعمل مثل هذه الجرائم 
المنكرة وقال هو تنظيم القاعدة بعضها هي 
تصفية حسابات ألنه عمل جبان وعمل إرهابي 

وغير مقبول".
وشدّد رئيس المؤتمر على عدم الحوار مع 
اإلرهابيين وق��ال "ال يجوز الحوار معهم وال 
يجوز االتفاق معهم بأي حال من األح��وال"، 

مضيفًا "يمكن االتفاق مع كل القوى السياسية 
إال عناصر تنظيم القاعدة العناصر اإلرهابية".

شكر في ختام حديثه المؤتمريين في كل أنحاء 
الوطن وفي مقدمتهم القيادات من اللجنة العامة 
والدائمة والكوادر التي خرجت الى مطار صنعاء 
الستقبال الشيخ صادق..واصفًا إياه بأنه صادق 

وأمين وراس.. فحمدًا هلل على سالمته.

رئيس المؤتمر الشعبي العام يبعث عــددًا من التعــازي

رئيس المؤتمر يعزي
 بوفاة الشيخ احمد التام

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة إلى صالح احمد على التام -عضو مجلس النواب - 

واخوانه وذلك في وفاة والدهم الشيخ احمد على التام.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقية - ينشر المؤتمرنت 
نصها- عن أحر التعازي وصادق المواساة بالمصاب األليم، سائاًل 

المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.
نص برقية العزاء

بسم اهلل الرحمن الرحيم

))والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون(( 
صدق اهلل العظيم

األخ/ صالح احمد على التام
عضو مجلس النواب وإخوانه وكافة أل التام المحترمون

تلقينا نبأ وفاة المغفور لها -بإذن اهلل تعالى- والدكم الشيخ 
/ احمد علي التام.. وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن 
كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام.. أعبر لكم عن 

عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة 
والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان... إنا هلل وإنا إليه راجعون
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

..و يعــزي آل الوجيه
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية عزاء ومواساة إلى آل الوجيه بوفاة المغفور له 

بإذن اهلل تعالى 
الدكتور وجيه أحمد الخادم الوجيه

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر
فإلى نص برقية العزاء

»وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل 
وإنا إليه راجعون«  صدق اهلل العظيم

األخ/ أحمد الوجيه      المحترم

األخوة/ آل الوجيه       المحترمين
تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى الدكتور/ وجيه 
أحمد الوجيه عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وبهذا المصاب 
الجلل أبعث باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر 
المؤتمر الشعبي العام.. وإذ أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم 
على فقدان قيادي بارز يحظى باالحترام والتقدير في كافة 

األوساط االجتماعية
سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة 
وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم وذويكم الصبر 

والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون
علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

على القيادة السياسية تقديم المجرمين إلى العدالة أمام القضاء اليمني أو  الدولي
أبناء اليمـــن  الشـــرفاء ســيتصدون لالرهـابيين والحــــــوار معهـم

أبوراس : علي عبداهلل صالح سجل اسمه بأحرف من نور في صفحات التاريخ
> عبر الشيخ صادق أمين ابوراس االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام عن سعادته البالغة لزيارة الزعيم 
علي عبداهلل صالح له في منزله عقب عودته إلى أرض 

الوطن.
وقال اب��وراس:  سعيد ألنني اليوم في بلدي فاالنسان 
يكون في بلده كريمًا معززًا مهما كان األمر، كما أنني 
مدين للذين خرجوا الستقبالي في المطار والذين جاءوا 
من مختلف مناطق الجمهورية وفاًء للمؤتمر الشعبي العام 

وقيادته.
واضاف الشيخ صادق أمين اب��وراس : يسعدني كثيرًا 
تشريف االخ الرئيس علي عبداهلل صالح الذي مهما حاول 
أي انسان ان يشكك في مواقفه فهو اساسًا صاحب المبادرة 
ونحن كنا معه عندما صاغ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية بيده وهو من تخلى عن السلطة وباختياره من 

أجل أن يجنب اليمن الفتنة.. 
وأشار الشيخ صادق أمين ابوراس الى أنه لن يستطع 
أحد ان ينسى دور علي عبداهلل صالح ألن دوره مكتوب 
في التاريخ بأحرف من نور ف��33 عامًا  أو ان يحذف دوره 
او يزيله من تاريخ اليمن، ألنه سيكون ناقصًا عندما تفقد 

33عامًا من أخصب سنوات تاريخ اليمن.. 
واض��اف اب��وراس صحيح لنا أخطاء لكن لنا ايجابيات 
كثيرة في هذا الوطن لذا أنا وبقلب صادق فقدت اجزاء 

من جسمي، من وجهي وعيوني من أرجلي.. أدعو القوى 
الوطنية.. كفانا دماًء وآالم أفال يكفي أن األزمة جعلت 
نصف سكان اليمن تحت خط الفقر.. وتساءل ابوراس لماذا 
نتصارع..؟ لقد دخلت اآلالم الى كل بيت ومست كل أسرة.

داعيًا جميع أبناء الشعب اليمني الى التكاتف من أجل 
الوطن وقال: أنا متأكد والمؤتمر معي في ذلك ان علي 
عبداهلل صالح هو أول من سيضع يده بيد من يسعى إلى 
مصلحة الوطن وكاذب من يقول ان علي عبداهلل صالح 
يريد المنصب والكرسي فلو كان يريد المنصب لما تخلى 
عنه وكان بمقدوره ان يظل رئيسًا وسندخل في متاهات 
وصراعات طويلة لكنه تخلى عن السلطة وهو كفء لها.. 

وقد سجل اسمه بأحرف من نور واآلخرون عندما يقولون 
انه يجب ان يرحل علي عبداهلل صالح.. أين يغادر؟ فهو 
في اليمن وولد في اليمن وأبوه وجده واسرته يمنيون.. 
كما ندعو كل اليمنيين في خارج الوطن من كل االتجاهات 
السياسية من أول ما قامت الثورة حتى اليوم ان يعودوا الى 
اليمن ويكون الناس سواسية تحت سقف نظام ودستور 

الذي يكون مرجعية للناس جميعًا.
مختتمًا كلمته بالشكر للزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام لزيارته إلى منزله واإلطمئنان عليه 
وقال : شرفتني أخي الرئيس الى بيتي وانا ال استطيع ان 

أرد لك هذا الجميل.

في كلمة شــكر على زيـــارة الزعيــم :


