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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

» تحاور الضابط الذي أسعف الرئيس صالح »

تسلم األيادي

كنت في الصف الثاني على يمين الرئيس بحوالي متر ونصفأسعفنا الرئيس بسيارة «لكزس» صغيرة

المؤتمر والتحالف يشيدون ببطوالت الجيش واألمن في دك أوكار اإلرهاب
ندعو كل أبناء اليمن إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة القاعدة
ندعم جهود الرئيس الرامية الستئصال آفة اإلرهاب وتنفيذ مخرجات الحوار

القوى التي تعتبر الحرب ضد القاعدة خارج إطار القانون توفر غطاًء سياسيًا ودينيًا لقوى الشر

 بقلم :
الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر 

أحيي انتصاراتكم 
على اإلرهاب

نتابع باعتزاز وفخر شديدين المالحم البطولية التي تجترحها  
قواتنا المسلحة والقوات األمنية ومعهم كل المواطنين الشرفاء 
في المعارك التي يخوضونها في مواجهة قوى االرهاب العابر للحدود، والتي 
تستهدف طمس الهوية الوطنية لشعبنا العظيم و تدمير مقومات الدولة 
الوطنية الحديثة وتصفية مكاسب الثورة اليمنية ( ٢٦ سبتمبر و١٤ 
اكتوبر) التي عمدها شعبنا بدماء شهدائه األبرار وتضحياته الجسيمة في 
مختلف محطات كفاحه الوطني ضد االستبداد واالستعمار ومن أجل الحرية 

والجمهورية واالستقالل والوحدة.
وإنني إذ أحيي باسمي وباسم المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي تلك االنتصارات التي يحققها جنودنا ومقاتلونا البواسل 
في مواجهة الجماعات االرهابية المسلحة ودك معاقلها في محافظتي 
أبين وشبوة ومختلف محافظات الجمهورية التي اكتوت ومازالت تكتوي 
بنار التطرف واإلرهاب، ندين كل االعمال االرهابية التي تقوم بها عناصر 
تنظيم القاعدة االرهــابــي في تلك المحافظات بهدف زعزعة االمن 
واالستقرار واستهداف القوات المسلحة واألمن وكل المواطنين الشرفاء 
وكــذا استهداف المنشآت النفطية والغازية ومحطات توليد الطاقة 
الكهربائية وقطع الطرقات واالغتياالت في العاصمة صنعاء وغيرها في 
إطار برنامج منظم واستهداف ممنهج لتدمير وتفكيك الدولة وجيشها 
الوطني ،وابتزاز السلطة ألهداف معروفة ،و أخر تلك االعمال االرهابية 
ما حدث من محاولة الغتيال محافظ محافظة البيضاء وقائد المنطقة 
العسكرية السابعة، وما حدث من استهداف لقائد المنطقة العسكرية 

الرابعة والمنطقة العسكرية األولى.
ونود التأكيد بهذا الشأن على أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي وكل القوى الشريفة سيقفون جنبًا إلى جنب بجانب 
القوات المسلحة واالمن في معاركها الوطنية ضد االرهاب والقوى التي 

تحتضنه وترعاه وتقدم له مختلف أشكال الدعم.
الموت للعمالء ، وال نامت أعين الجبناء.


