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الزعيم: أطمئنكم أنا بخير وال تلتفتوا إلشاعات الحاقدين
عبر عن شكره وتقديره لجماهيرالشعب

عبر الزعيم علي عبدالله صالح -  
رئيس المؤتمر الشعبي العام، عن 
جزيل شكره وتقديره العالي لجميع المواطنين 
الذينٍ سألوا عن صحته اثناء العملية الجراحية 
جريت له الخميس في اذنــه (اليسرى) 

ُ
التي أ

ضمن آثار العمل االرهابي الجبان الذي تعرض 
له قيادات الدولة اثناء تأديتهم صالة الجمعة 

في جامع دار الرئاسة في يونيو ٢٠١١م.
وبعد نجاح العملية التي أجريت له، عاد رئيس 

المؤتمر الشعبي العام الى منزله..
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام: «أتقدم 
بــجــزيــل الــشــكــر والــتــقــديــر لجميع األخـــوة 
واألخــــوات، الــذيــن ســألــوا عني وعــن صحتي 
وعبروا عن مشاعرهم الصادقة من أبناء الشعب 
اليمني االصيل، واهتمامهم المعهود، كما هو 
عهدنا بهم وعهدهم بنا وفاًء بوفاء، وذلك إزاء 
اإلشاعات التي روج لها مجددا الطابور نفسه 
والمطابخ نفسها المجندة لتعليب وتعبئة 
وبث األكاذيب والدعايات واإلشاعات المعبرة 
ها..  عن مكنون أنفس اصحابها ومن يقف وراء
من المسكونين بالحقد والكراهية والمثقلين 
باإلعاقات النفسية والمعنوية ما يجعلهم 
ضحايا أمـــراض مزمنة ال عــالج لها ُيــرجــى أو 

ُيطلب في المشافي».
واضاف :( بينما نحن -ولله الحمد والمنة- ال 
تصيبنا وعكة من آثار االعتداء اإلرهابي الجبان 
في جامع دار الرئاسة إال ويسر الله الشفاء 
والدواء.. في وقت ال أمل للموهومين والمعاقين 

إنسانيًا ونفسيًا في الــتــداوي مما يتخبطهم 
ويستولي عليهم، فهم في عناء ومعاناة ال 

فكاك منها).
وعبر الزعيم علي عبدالله صالح عن تقديره 
تقديرًا عاليًا لمشاعر الحب والـــود والــوفــاء 
واالهتمام الصادق والكبير الذي أبداه ويبديه 
أبناء شعبنا اليمني الكريم األوفياء رجاًال ونساًء 
مثمنًا للجميع سؤالهم واهتمامهم.. (والتقدير 
لقيادات وأعضاء وكــوادر المؤتمر وأنصاره 

وحلفائه).
وقــال الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس 
الــمــؤتــمــر :(أطــمــئــنــكــم عــنــي وعـــن صحتي 
الموفورة بحمد الله.. وال أنسى كما ال تنسون 
أنني قد نجوت بفضل الله وعــدت من موت 
محقق في جريمة االعتداء اإلرهابي على جامع 
دار الرئاسة وكانوا أشاعوا الموت حينها، كما 
أشاعوا ثانية قبل أشهر نفس اإلشاعة واآلن 
يكررونها بيأس وكأنهم يغالبون مشيئة 
الحياة وإرادة واهب الحياة عز وجل وينازعون 
مالئكته الموكلين بالحفظ والعناية.. وقد 
نجونا من الموت مرارًا وعادتنا المالئكة بالشفاء 

والعافية).
وقال : (فهل يحسب هؤالء ومن في أنفسهم 
مرض أنهم في منجى من أن تزورهم المالئكة 
الموكلون بقبض األرواح لمرة واحدة ال يدرون 
لعلها تكون قريبة فيما هم منشغلون بترويج 
ــمــوت حــق يطلبهم وال  إشــاعــات الــمــوت وال

يعتبرون؟).

نــفــى مــصــدر فــي مــكــتــب رئيس  
المؤتمر الشعبي العام المزاعم 
التي تداولتها وسائل اإلعــالم حول صحة 
الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
وقال المصدر: إن رئيس المؤتمر الشعبي 
العام في صحة جيدة وإنه دخل المستشفى 
إلجراء فحوصات طبية روتينية في إطار 
متابعة حالته الصحية كالمعتاد ،جــراء 
ــات الــتــي تــعــرض لها فــي الــحــادث  اإلصــاب
اإلرهــابــي الــذي أستهدفه وكبار قيادات 
ــة بتفجير جــامــع دار الــرئــاســة في  ــدول ال

٣يونيو ٢٠١١م.
وعبر المصدر عن استهجانه لألسلوب 
الرخيص الــذي تتعامل به بعض وسائل 
اإلعــالم المحسوبة على أطــراف سياسية 
حتى في تناولها المواضيع ذات الطابع 

اإلنساني والصحي.

مصدر في مكتب رئيس 
المؤتمر يستهجن األسلوب 

الرخيص لإلعالم المريض

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
سلطان طائفة البهرة

عبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس  
الموتمر الشعبي العام عن تعازيه الحارة 
في وفــاة السلطان الدكتور محمد برهان الدين- 
سلطان طائفة البهرة- متمنيًا لخلفه الجديد النجاح 

في أداء مهامه ومواصلة مسيرة والده الراحل..
نص التعزية:

األخ العزيز السلطان مفضـل سيف الدين
نجل السلطان الدكتور محمد برهان الدين سلطان 

طائفة البهرة      األكـــرم
بأسى بالغ.. وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم 
الداعية السلطان الدكتور محمد برهان الدين الذي 
اختاره الله سبحانه وتعالى إلــى جــواره بعد ُعمر 
حافل بالعمل المخلص والــدؤوب في خدمة الدين 
اإلسالمي الحنيف والدعوة إلى التمسك بقيمه السامية 
وتعاليمه السمحاء، وترسيخ مبادئ التسامح والوئام 
والتعاطف بين المسلمين باختالف مذاهبهم ورؤاهم 
الفكرية.. في إطار العروة الوثقى التي ال انفصام لها 
المتمثلة في حقيقة ديننا اإلسالمي الحنيف والتي 
حث على التمسك بها ليسود العدل والمحبة والسالم 

كل المجتمعات اإلسالمية، وكل رحاب المعمورة.
إننا ونحن نعزيكم في هذا المصاب الجلل المتمثل 
في رحيل عالم جليل، ومفكر إسالمي كبير.. لنسأل 
الله أن يسكنه فسيح جنانه، ويتغمده بواسع رحمته 
ومغفرته، ويلهمكم وكل أبناء طائفة البهرة الصبر 

والسلوان.

األخ العزيز:
أجــدهــا فــرصــة ألعــبــر عــن صـــادق أمنياتي لكم 
بالتوفيق والنجاح في أداء مهمتكم الجديدة في 
مواصلة مسيرة والــدكــم الحافلة بالخير والعمل 
المتفاني في خدمة اإلســالم، مؤكدين لكم وقوفنا 
معكم في كل عمل من شأنه خدمة اإلسالم وتوحيد 
صف المسلمين وتجاوز خالفاتهم التي لن يستفيد 

منها سوى أعداء اإلسالم.
ت قدرته أن يمدكم بالعون.. وأن 

ّ
ونسأل الله جل

يسدد على طريق الخير خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

علــــــي عبـــدالله صـالـــــــح
رئيـــس الجمهوريـة اليمنية السابــق
رئيـــس المؤتمــر الشعبــي العـام
صنعاء: ١٧ يناير ٢٠١٤م
الموافق: ١٦ ربيع األول ١٤٣٥هـ

 ¶ من االرشيف

هنأ بنجاح االستفتاء في مصر

رئيس المؤتمر: الشعب المصري دحر القوى الظالمية واالرهابية

فخامة األخ المستشار/ عدلـي محمود منصور
رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت األكــرم

يطيب لي أن أبعث إلى فخامتكم وعبركم إلى 
الحكومة والشعب المصري الشقيق بخالص 
التهاني وأطيب التبريكات بالنجاح الكبير 
الــذي حققته عملية االستفتاء على دستور 
ل انتصارًا 

ّ
جمهورية مصر العربية والذي مث

كبيرًا لمصر العروبة وإلرادة الشعب المصري 
وإيذانا بانطالق مرحلة جديدة نحو ترسيخ 
الديمقراطية الحقة وتنفيذ خارطة الطريق 
التي رسمت مستقبل مصر وحددت معالمه 
المتطلعة إلى حياة الحرية والديمقراطية 

والكرامة اإلنسانية، وجّسد خاللها المصريون 
أروع صور تالحم ورسوخ الوحدة الوطنية.

لقد قــدمــت مصر الــعــروبــة الــيــوم ألمتها 
أنموذجًا متمّيزًا لقوة ورسوخ الوحدة الوطنية، 
وصالبة الموقف الرافض لكل أنواع التطرف 
ه  والغلو والعنف واإلرهـــاب التي تحمل لــواء
القوى الظالمية التي لفظها المصريون وهالوا 
عليها التراب عمليًا في عملية االستفتاء غير 
المسبوقة في تاريخ الشعب المصري الشقيق، 
التي نثق بأنه سيحقق كل أهدافه وتطلعاته 

في التقدم واالزدهار والقوة.
نجدد التهاني والتبريكات لكم وللشعب 

المصري وقواته المسلحة التي كانت صمام 
األمان وحامية اإلرادة الشعبية والوطنية بهذا 

النجاح الكبير والمتمّيز.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم

وتقبلوا أسمى اعتباري...

أخوكم/ علــي عبـــدالله صـالـــح
رئيس الجمهورية السابق
رئيـس المؤتمر الشعبي العام
صنعـاء: ١٨ ربيع األول ١٤٣٥ هـ
الموافق: ١٩ يناير ٢٠١٤م

أكد الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام أن جمهورية مصر العربية قدمت ألمتها  
أنموذجًا متمّيزًا لقوة ورسوخ الوحدة الوطنية، وصالبة الموقف الرافض لكل أنواع التطرف والغلو والعنف واإلرهاب. واعتبر الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر -في تهنئته للرئيس المصري عدلي منصور- أن نجاح االستفتاء على الدستور في مصر انتصارًا كبيرًا لمصر 

العروبة والتاريخ وتجسيدًا إلرادة الشعب المصري الرافض لكل أشكال التطرف واإلرهاب.. «الميثاق» تنشر نص التهنئة:


