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الزعيم: اإلرهاب في اليمن خرج من ملفات »اإلخوان«
التنسوا جريمة دار الرئاسة ومجزرة السبعين

> يأتي هذا اللقاء في الذكرى الثانية والمشؤومة لتفجير جامع دار 
الرئاسة يوم جمعة رجب من قبل عناصر التطرف والخيانة والعمالة الذين 
جاءوا بهذه الظاهرة السلبية إلى بالدنا في اآلونة األخيرة، وقد كان الناس 
يتطلعون الى الحركات اإلسالمية بأمل انها ستأتي بالوعظ واالرشاد 
واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقود الناس الى الطريق السوي 
وليس الى الضاللة، أما اآلن وما حدث خالل ثالث سنوات فهو توجه إلى 
الضاللة وما حدث من أعمال إرهابية ومنها جريمة جامع دار الرئاسة 
والناس سجدًا ركعًا بين يدي الخالق عز وجل، بينما هم يقومون بارتكاب 
تلك الجريمة الشنعاء التي أدت الى استشهاد أكثر من )11( شخصًا .. 
شخصيات كبيرة في الدولة وأكثر من )200( جريح ال لشيء إال لتعطشهم 
إلراقة الدماء.. لماذا تريدون سفك الدماء.. من أجل الوصول الى السلطة.. 
أوصلوا السلطة عن طريق صناديق االقتراع وعن طريق االنتخابات 
الحرة والمباشرة دون التضليل والتزييف لوعي المواطنين وعامة الناس 
البسطاء؟! أما الواعون فهم يعرفونكم حق المعرفة..  يعرفونكم في 
كل قطر، وربما ان بعض الحركات االسالمية في أقطار عربية أخرى 
أفضل مما هو حاصل في بالدنا ال عالقة لهم بثقافة اإلسالم.. ثقافة 
اإلسالم هي التسامح والتآخي والترابط وتوعية الناس الى فعل الخير.. 
الى الطريق الصواب.. أما ما جاءوا به فيجر المواطنين الى الفتن .. أنا 
الحظت اليوم بيانًا صادرًا عن المجلس األعلى للمشترك يقولون إن علي 
عبداهلل صالح المخلوع.. من الذي خلعه؟ أنتم؟! .. علي عبداهلل صالح هو 
الذي سّلم السلطة.. وقالوا إنه يريد أن ينقض على السلطة أقول لهم: 
علي عبداهلل صالح كان سيحافظ على السلطة واآللة العسكرية والقبيلة 
في يده إذا كان يريد سلطة، لكنه هو من رحَّل السلطة عنه ..رحلها 
طواعية، وحرصًا على عدم إراقة الدم اليمني، ألن الدم اليمني غاٍل ولكنه 

عندكم أيها المتطرفون رخيص..
أنا ال أتحدث عن فعل ورد فعل، ولكن هذه حقيقة هم يجبروننا على فتح 
الملفات .. ملفات الحركة االسالمية في اليمن ال أحد يعرفها أكثر منّي 
من سنة 1974م.. أعرفها معرفة جيدة منذ أن كنت في تعز وبدأت في 
شرعب وانتقلت الى الغليبة والقبيطة وانتقلت بالملف اآلخر بعد تولي 
المسؤولية لرئاسة الدولة في عام 1978م واستلمت ملفات المناطق 
الوسطى وريمة ووصابين وبقية المناطق التي أشعلوا فيها الحرب .. من 
أشعل فيها الحرب؟ أنتم بحجة أنكم تواجهون الشيوعية، وكنتم تثيرونهم 
بالخطابات وتكّفرونهم مما أدى الى فعل ورد فعل.. اتجهت الجبهة أو 

االشتراكيون لقتل العلماء وسحل المشائخ..

 دعونا ال نفتح ملف الماضي.. اتجهوا نحو الحوار، ومن أجل إنجاح 
الحوار.. ليحل الحوار محل العنف والفرقة بين األخ وأخيه .. دعونا نعمل 
من أجل توحيد الصف واالتجاه نحو االنتخابات القادمة، وقد جربتم حظكم 
في أكثر من محطة انتخابية.. جربتم حظكم تمامًا وكنتم فاشلين، 
وبعض الدوائر االنتخابية كنا نعطيكم إياها هبة أمام العالم بأنكم 
مشاركون .. هذا سر جديد، أنكم مشاركون مع أنكم لستم مشاركين 
والحق لكم بالسلطة.. الحذر الحذر يا خطباء يا وعاظ يا مرشدين.. انتم 
من صمدتم في أحلك الظروف، فالحذر ممن يطمحون الى السلطة.. ها 
هي سنتان ماذا فعلتم؟.. إرهاب.. هل نسيتم المجزرة التي حدثت في 
ميدان السبعين.. مَنْ وراءها؟.. االرهاب.. من أين جاء االرهاب هذا؟ .. 

هو متفرخ من هذا الفصيل..
 مجزرة كلية الشرطة.. ما حصل للعسكريين واألمنيين في محافظة 
أبين وللعسكريين واألمنيين والمواطنين في محافظة عدن، وكذلك 
في لحج وآخرها مقتل الطيارين .. ما حصل للعسكريين والشخصيات 
االجتماعية في رداع .. االغتياالت التي تحدث في محافظة حضرموت من 
يوم آلخر.. في مأرب وشبوة.. من أين هؤالء االرهابيون؟.. هم فصيل 
من فصائلهم، وباعتراف عناصركم في غوانتنامو، واسألوا الحيلة الذي 
اعترف لدى األمريكان من كان يرعى االرهاب ، وبمن كان يتصل ومن كان 
يتصل به؟.. هذا نُشر في كل وسائل اإلعالم، وتكذبون على الناس.. أال 
تستحون من الكذب.. وعندهم شعار اكذب .. اكذب.. اكذب حتى يصدقك 
الناس.. هذه مقولة كاذبة ال تعتمدوا عليها، فلن يصدقكم أحد .. ال أحد 
سيدعمكم.. كنتم تحاولون أن تقنعوا علي عبداهلل صالح ولم تستطيعوا 
.. حّلقتم عليه من كل جانب ووصلتم الى أن تقولوا: أنتم الكل في الكل 
في المجتمع، وأنكم المؤثرون في المساجد.. في دور ومراكز الخطابة.. 
لكن افتضحتم واكتشفنا انكم متآمرون.. لو كان الناس يصدقون 
خطابكم في الجوامع ولدينا آالف الجوامع لكان كل من فيها بدجلكم 

يعمل ثورة.. لو كانت خطاباتكم مؤثرة لكان كل جامع يقيم ثورة..
المبادرة الخليجية نحن صغناها .. أنا من صاغها في الرياض مع 
المعاونين الذين معي وهم موجودون.. وآليتها التنفيذية صغناها.. 
لماذا؟.. قلنا نجنب شعبنا إراقة الدم والوضع المأسوي الذي تعيشه 
العاصمة صنعاء في حي الجامعة وحي التحرير واالعتداءات المسلحة على 
مؤسسات الدولة في الحصبة وأرحب، وعلى الداخلية واألمن المركزي 
والنجدة والحرس الجمهوري.. هذا كان غرضنا، رغم ان االسلحة كانت في 
أيدينا وأيادي كوادر متعلمة ومؤهلة، لكن إلى أين؟.. العنف يولد العنف، 
والدم يزيد الدم، فنحن  تجنبنا هذا األمر، مقتنعين بتسليم السلطة.. 
لماذا؟ .. خالص نحن كنا مقتنعين في عام 2006م، ولكن لم يقدموا 
مرشحًا مقبواًل، وال االحزاب األخرى هيأت لنفسها مرشحين، فكان ذلك 
ضرورة للبقاء في السلطة، وإال نحن أردنا الخروج من السلطة منذ وقت 
مبكر، ألنه كما تحدثت وصرحت أن الحكم في اليمن مثل الرقص على 
رؤوس الثعابين.. كل واحد منهم دولة، وكل واحد يشتي تلفون، وكل 
واحد يشتي نظامًا، وكل واحد يشتي اعتمادًا، وكل واحد يشتي توظيفًا، 
وكل واحد يشتي سالحًا ورتبة، وكل واحد يعتقد أنه ال يوجد في الشعب 

اليمني اال هو..
 فسألني أحد السياسيين كيف حكمت 33 سنة؟ قلت له: أنا على 
استعداد في الفترة القادمة أن أكتب ذلك في مذكراتي وستكون صريحة 
وواضحة.. كيف.. وهل بالقوة العسكرية واألمنية أو بالقمع واالرهاب .. 
هل بالسجون.. هل بمعرفتك بالعشائر؟.. ومعرفتك بالعلماء؟.. هل 
بمعرفتك بخصائص البالد؟ .. إذا هناك فرق بين واحد لديه عصا وارهاب 
كما يطمحون اليه وهم عادهم في السلطة على نص بنص، لكن لو 
يستلمون السلطة كاملة سيرجعوننا الى ما قبل اإلمام يحيى.. وعلى 
هذا األساس.. انهم ال يستحون رغم أن الناس يقيّمون خطاباتهم في 
المساجد والجوامع، وهناك عقل يحكم ما بين الصح والخطأ، واصبحوا 

يعرفون حق المعرفة أنكم طالب سلطة، ومعنى طالب سلطة أن تعيدونا 
الى المربع ما قبل 26سبتمبر و14أكتوبر الى الفقر والجهل.. كان الناس 
تضج في الشارع إذا رفعنا ريالين على سعر الديزل أو البترول.. إذا رفعناه 
من الدعم.. اآلن رفعتم 100%، وفي بعض السلع 300% والناس خافوا ان 
يتكلموا وانتظروا الفرج من اهلل سبحانه وتعالى .. كيف بانشوف آخرتكم.. 
هذا وعادكم في نص السلطة.. دعاة فتنة ال يدعون الى وحدة الصف وال 
يعترفون بأخطائهم وقتل الجنود واحتالل المؤسسات .. وزارتي الداخلية 
والتجارة ووكالة سبأ ومؤسسة المياه والكهرباء و..و.. والخ.. وغيرها من 
مؤسسات الدولة.. لم نقتل ولم نعتد على مساكن وما يرددونه غير 
صحيح .. كذب.. ال يوجد دولة تعتدي على مواطنين .. أنتم تعيشون في 
حالة انفعالية وقلق وعدم اتزان .. ما فيش توازن .. اهلل سبحانه وتعالى 
خلق لإلنسان سمعًا وبصرًا .. وهديناه النجدين.. هذه طريق الجنة وهذه 
طريق النار.. أنتم أين سائرون.. ال مشيتم في طريق الجنة ..حتى النار 

بغضتكم.. مش راضية تستقبلكم، ألنكم أصعب من النار.
على كل حال هذا ما أردت أن أتحدث به مع الخطباء والوعاظ والمرشدين 
والذين لهم باع كبير جدًا في المجتمع اليمني، ويصغي إليكم الناس ألن 
سمعتكم جيدة ويعرفونكم عندما تعتلون المنابر أنكم ناس ثقة واعون 
وتعرفون ماذا تقولون، وتبتغون اآلخرة.. ال تطلبون مكسبًا وال مغنمًا وال 
جاهًا وال كرسيًا وال وزارة .. تريدون خدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة رب 
العالمين.. هذه هي توجهاتكم .. وهذا توجه الخطباء والمرشدين األكفاء 
والمخلصين لهذا الوطن.. وكثير من عامة الناس مخلصون مثلكم في 

كافة بقاع الوطن.. ليس لكم ارتباط بأحد..
 أكرر لكم الشكر والتقدير واالحترام لمجيئكم، في الذكرى 
الثانية لذلك الحدث المشؤوم والقذر الذي تآمر عليه السفهاء ونفذه 
الجهلة .. أصحاب الفتنة .. نحن ننتظر اآلن ونتابع من خالل السلطة 
القضائية محاكمة أولئك المتآمرين وكذلك المنفذين، ونتطلع بكل 
ثقة وأمل أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ومحايدة، ال كما تفيد 
المعلومات.. ان هناك من يقول إن هذه قضية سياسية وينتظرون.. 
ليروا ما هي نتائج الحوار.. نقول لهم هذه قضية جنائية.. إذا 
تقاعستم فيها فسوف تدعون الى فتنة.. إذا تقاعس القضاء عن 
أداء واجبه طبقًا للقانون والدستور فأنتم تدعون الى فتنة، تدعون 
الى أن كل واحد يأخذ حقه بيده، ونحن ال نريد ذلك .. نريد أن نأخذ 

حقنا بالدستور والنظام والقانون وبالعدالة.. شكرًا لكم جميعًا..

دعا الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل ليحل الحوار محل العنف والفرقة بين 
األخ وأخيه، والعمل من أجل توحيد الصف واالتجاه 

نحو االنتخابات القادمة.
وقال الزعيم علي عبداهلل صالح لدى لقائه عددًا 
من المشائخ والخطباء والمرشدين والوعّاظ 
والشخصيات االجتماعية تزامنًا مع الذكرى الثانية 
لجريمة مسجد دار الرئاسة، قال إنه صاغ المبادرة 
الخليجية وآليتها من أجل تجنيب الشعب إراقة 
الدماء والوضع المأساوي الذي تعيشه العاصمة 

صنعاء ومختلف المحافظات.
مؤكدًا أن ما حدث خالل ثالث سنوات هو توجّه 
نحو الضاللة وما حدث من أعمال إرهابية ومنها 
جريمة جامع دار الرئاسة والناس سجّدًا رّكعًا بين 
يدي الخالق عز وجل والتي أدّت إلى استشهاد 11 
شخصًا وأكثر من 200 جريح ال لشيء إال لتعّطشهم 

إلراقة الدماء.
»الميثاق« تعيد نشر أهم ما جاء في الكلمة 

تعميمًا للفائدة:

 لو كانت منابر »اإلخوان« مؤثرة لقامت في 
كل جامع ثورة

نتابع سير محاكمة المتآمرين.. وواثقون من نزاهة القضاء
 حافظت على 
دماء اليمنيين 
ولم »يخلعني« 

أحد وأنا من 
قدمت المبادرة

 الجريمة 
جنائية ولن تؤجل 

نتائجها لما بعد 
الحوار

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة فضل بالخدر
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة الى علي بلخدر في وفاة شقيقه األخ فضل 

أحمد بلخدر.. جاء فيها:
األخ/ علـــــــي أحمــــــــد بلخــــــدر

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المحترم
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة أخيكم فضل أحمد بلخدر 
الذي وافاه األجل بعد عُمر حافل بالعمل الوطني المُخلص في 

خدمة الشعب والوطن..
اننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والعزاء موصول لكافة آل 
بلخدر الكرام، لنسأل اهلل العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته 

ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي باستشهاد الرائد ماجد مطير
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة الى كافة آل مطير في استشهاد الرائد ماجد 

محمد أحمد مطير.. جاء فيها:
األخ/ محمد أحمد مطير 

وإخوانه وكافة آل مطير - مديرية الخبت )المحويت( الكـرام
تلقينا نبأ استشهاد ولدكم الرائد ماجد محمد أحمد مطير مدير 
المنطقة األمنية في مديرية القطن - حضرموت الذي امتدت إليه يد 
الغدر واإلرهاب في اعتداء إرهابي وإجرامي لم يستهدف ولدكم فقط.. 

وإنما يستهدف الوطن والثوابت الوطنية وإقالق األمن واالستقرار.. 
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنعبر لكم عن إدانتنا الشديدة لكافة 
األعمال اإلرهابية التي تستهدف األبرياء وبالذات رجال األمن والجيش.
سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته 
ومغفرته.. ويسكنه الدرجات العلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. ويلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان.. إنه على كل شيء قدير.
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي في وفاة الشيخ حمود هرّاش
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمود بن صالح هرّاش.. جاء فيها:
األخ/ محمــد حمـود بن صالـح هــرّاش

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام - خارف )حاشد(
وإخوانــــه.. وكافــــــة آل هــــرّاش المحترمون

بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ حمود 
بن صالح هرّاش أحد الشخصيات اإلجتماعية الفاعلة في منطقة حاشد 
الذي انتقل إلى جوار ربه إثر حادث مروري مؤسف بعد حياة حافلة 

بالعطاء والبذل والعمل الجاد في خدمة الوطن والمجتمع.
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

..ويعزي في وفاة ناشر
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
برقية عزاء ومواساة في وفاة األخ النقيب حسين يحيى ناشر.. جاء فيها:

األخ/ عبداهلل حسين ناشر
وإخوانه.. وكافة آل ناشر المحترمون

تلقينا بأسى بالغ وحزن عميق نبأ وفاة والدكم المرحوم النقيب 
حسين يحيى ناشر- أحد ضباط القوات المسلحة، الذي وافاه األجل 

بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في السلك العسكري..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام في وفاته.. لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جناته.. 

ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة الشيخ المرنوم
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- 

برقية عزاء ومواساة في وفاة مبارك محمد المرنوم.. جاء فيها:

األخ الشيخ/ سعيد محمد المرنوم
رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي- محافظة 

شبوة        المحترم
بأسى بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة أخيكم المرحوم الشيخ 
مبارك محمد المرنوم الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 
بالعطاء والبذل والعمل الجاد في خدمة الوطن والمجتمع بكل 

اخالص وصدق..
وإننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، والعزاء موصول ألوالد 
الفقيد وكل أفراد األسرة وآل المرنوم، لنسأل اهلل العلي القدير أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جناته.. ويلهمكم 

جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

..ويعزي في وفاة الشمري
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 

عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حسن صالح الشمري.. جاء فيها:
األخ/ أحمد حسن صالح الشمري وإخوانـه.. وكافـــة آل الشمري                               الكــــرام

ببالغ األسى وعميق الحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم المرحوم الشيخ 
حسن صالح الشمري أحد الشخصيات اإلجتماعية المعروفة.. الذي 
اختاره المولى -عزوجل- إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والبذل 

والعمل الجاد والمخلص في خدمة الوطن والمجتمع..
إننا إذ نعزيكم باسمي شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، لنسأل اهلل العلي القدير 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن 

يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون. 

..ويعزي باستشهاد العميد العميسي
بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد العميد يحيى محمد فرحان العميسي 
قائد فرع الشرطة الجوية بسيئون الذي امتدت إليه يد الغدر واإلرهاب 
في عمل إرهابي وإجرامي خبيث من قبل مسلحين يستقلون دراجة 
نارية، حيث كان -رحمه اهلل- من الضباط األكفاء الذين أدوا واجبهم 

بكل إخالص وتفانٍ في خدمة الوطن والقوات المسلحة وأبلى بالءًا 
حسنًا في سبيل الثورة والجمهورية والوحدة، وانتصارًا إلرادة شعبنا 

في الحرية والديمقراطية والتقدّم واإلزدهار..
وعبّر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى 
نجل الشهيد محمد يحيى العميسي وإخوانه وكافة آل العميسي 
الكرام عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه وباسم قيادات 
وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، سائاًل 
المولى -جّلت قدرته- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.

.. ويعزي في استشهاد العقيد باشكيل
كما بعث األخ الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد الركن عبدالرحمن عوض عمر 
باشكيل مدير البحث الجنائي في الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، 
الذي امتدت إليه يد الغدر والخيانة صباح اليوم وهو يؤدي واجبه الوطني 
واألمني، حيث استهدف بعبوة ناسفة وضعت على سيارته، والذي يأتي 
هذا العمل اإلجرامي ضمن المخطط اإلرهابي الذي يستهدف منتسبي 

القوات المسلحة واألمن.
وعبّر األخ الزعيم في برقية العزاء التي بعث بها إلى والد 
الشهيد عوض باشكيل وآل باشكيل كافة الكرام باسمه وباسم 
قيادات وهيئات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن بالغ األسى والحزن لهذا 
المصاب الجلل والخسارة الكبيرة التي تكبدها الوطن برحيل أحد 
أبنائه األبرار واألكفاء الذين قدموا خدمات جليلة وأخلصوا في أداء 
واجباتهم الوطنية واألمنية بكل تفانٍ وصدق وإخالص، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته.. 
وأن يسكنه الجنة في الدرجات العلى مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. وأن يلهمكم جميعًا 

الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا هلل وإنا إليه راجعون..

أخوكم / علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..


