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الوفود المهنئة بسالمة الزعيم توجـــــــــــــه رسائل موجعة للخونة والمتآمرين
تتواصل زياراتــــــــــــــــــــــــــها إلى منزله

وســط مشــاعر وطنيــة صادقــة فياضــة  
لمواقــف  والتقديــر  باالحتــرام  ومليئــة 
األخ الزعيــم علــي عبدالله صالــح - رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، ما زالت جموع غفيرة من أبناء شعبنا 
العظيم فــي مختلف محافظات الجمهورية تتوافد 
إلى العاصمة صنعاء، معبرة عن ســعادتها الغامرة 
بنجــاة األخ الزعيــم مــن محاولة اســتهداف حياته 
وحياة أوالده وأسرته ومعاونيه من قيادات المؤتمر 
الشــعبي العام وكل الســاكنين بجــوار منزله الكائن 
فــي العاصمــة صنعاء من خــالل النفــق الذي خطط 
له وموله ونفذه المتآمرون على الوطن، المســكونة 
نفوسهم بنزعات االنتقام والعداء والحقد الدفين.. 
ومعبــرة في الوقت نفســه عــن إدانتها الشــديدة 
واســتنكارها الواســع لهذا العمل اإلجرامي الخبيث 
الــذي كان يــراد مــن ورائه الــزج بالوطن فــي أتون 
صراعات وفتن جديــدة خدمة لمآربهم وأهدافهم 
الراميــة إلى أن يظل شــعبنا في تأزم دائم ليســهل 
علــى أولئــك المتآمريــن تحقيــق المزيد مــن الجاه 
والثــروة والقفز على الســلطة والتحكــم في مصائر 
الناس وعلــى مقدرات الوطن الذي تــزداد معاناته 
وأوجاعه يومًا بعد يــوم نتيجة لتطاول الطامحين 

والمتطفلين وعديمي الضمائر .

استقبل أبناء عمران واألشمور

الزعيم: نؤمن بقدرة المؤتمر على العطاء 
وتجسيد تطلعات الجماهير

استقبل األخ الزعيم/ علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق- رئيس المؤتمر الشعبي العام صباح االثنين الماضي 
في منزله عــددًا من أبناء مدينة عمران ومديرية األشمور 
بمحافظة عمران يتقدمهم قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والمشائخ واألعيان 
والوجهاء والشباب الذين قدموا التهاني الصادقة والمخلصة 
لألخ الزعيم على ما كتب الله من السالمة ونجاته من مؤامرة 
نفق الغدر والخيانة التي كان يدبرها ذووا النفوس المريضة 
الذين تلطخت أياديهم بدماء األبــريــاء واثـــروا على حساب 
الشعب واستغلوا وجاهتهم ونفوذهم وثروتهم في استمرار 
تنفيذ مؤامراتهم التي ال تستهدف شخصًا أو كيانًا بذاته وإنما 

تستهدف الوطن بأكمله وتهدد وحدته وأمنه واستقراره.
وقــد ألقى عــدد من الحاضرين كلمات معبرة، أكــدت على 
بقاء أبناء عمران واألشمور على العهد متمسكين بمواقفهم 
وثابتين على مبادئهم ولن يحيدوا عنها قيد أنمله وخاصة في 
ظل الظروف الراهنة التي يقف فيها الوطن على مفترق طرق 
وتهدده المخاطر، مجددين ثقتهم وثقة كل أبناء شعبنا اليمني 
العظيم في قدرة المؤتمر الشعبي العام بقيادة الزعيم علي 
عبدالله صالح على اإلسهام الفاعل مع كل المخلصين األوفياء 
الشرفاء على إنقاذ الوطن والخروج به إلى بر األمــان، معلنين 
أنهم سيقفون بالمرصاد لكل مراهقي السياسة والتجارة الذين 
يسعون الى السلطة عبر اعمال الفوضى واشعلوا أزمــة عام 
٢٠١١م والتي ما زال شعبنا يعاني من تداعياتها وآثارها 
الكارثية، ويسعون إلى اعادة البالد إلى المربع األول لألزمة، 
ــى العنف والــصــراعــات العبثية التي دمــرت كل  ــعــودة إل وال
مقومات الدولة وأنتجت جملة من الشروخ في نسيج الوحدة 
الوطنية لشعبنا وشجعت وأثارت النزعات المقيتة المناطقية 
، والجهوية والمذهبية والطائفية وهي الثغرات التي تجاوزها 
شعبنا بقيام ثورته الخالدة (٢٦سبتمبر و ١٤ أكتوبر) ووحدته 

المباركة في الـ٢٢ من مايو العظيم عام ١٩٩٠م.
وتــطــرق المتحدثون إلــى مــا كــان ينعم بــه شعبنا مــن أمن 
واستقرار وطمأنينة ، وما شهدته كل مناطق البالد من انجازات 
ومشاريع خدمية وتنموية ستظل شاهدة على عظمة ما تحقق 
وعلى حقيقة النهضة التي عمت أرجاء اليمن الحبيب بفضل 
ذلك العطاء العظيم وصدق المواقف للزعيم القائد علي عبد 
الله صالح وكل من عمل معه بصدق وإخالص ونزاهة ، وصنعوا 
مآثر عظيمة لوطن الثورة والجمهورية والوحدة وبذلك صنعوا 
تاريخًا مجيدًا ، ألن التاريخ يصنعه الرجال األماجد وال يصنعهم 
هو .كما ألقى عدد من الشعراء قصائد معبرة نالت استحسان 

الحاضرين.
وفي الكلمة التي ألقاها األخ علي عبد الله البابلي سجل عظيم 
الشكر والتقدير واالمتنان لألخ الزعيم على مشاعره األخوية 
دت في متابعته المستمرة وحرصه  واألبوية الصادقة التي تجسَّ
على متابعة أحوال أبناء مدينة عمران الذين تعرضت منازلهم 
للقصف والخراب وتشردت أسرهم ، وهو ما تعود كل اليمنيين 

عليه من األخ الزعيم سواًء أكان في السلطة أو خارجها ، فسيظل 
األخ واألب والقائد الذي جعل قضايا الوطن والمواطنين همه 

األساسي في كل الظروف واألحوال.
وطالب المتحدثون باسمهم وباسم كل أبناء محافظة عمران- 
وهي مطالب كل أبناء اليمن األوفياء- الجهات المختصة واللجنة 
األمنية العليا المكلفة من فخامة رئيس الجمهورية المشير 
عبدربه منصور هادي - النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
الــعــام- بالتحقيق في جريمة نفق الغدر واإلرهـــاب سرعة 
استكمال التحقيقات وإعالن النتائج والكشف عن المتورطين 
في هذا العمل اإلجرامي الغادر والمدان وطنيًا وعربيًا ودوليًا.. 
كونه يتنافى مع قيم شعبنا وأصالته وتقاليده وأعــرافــه ، 
ويخالف تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف الذي حّرم قتل المسلم 

ألخيه المسلم ، وصان دمه وعرضه وماله.
وفي كلمة المجلس الشبابي لشباب المؤتمر الشعبي العام 
طالبوا بضرورة تفعيل دور الشباب المؤتمري ليساهم في 
االرتقاء بنشاط المؤتمر التنظيمي والسياسي وتعزيز دوره 

اإليجابي في مسيرة العمل الوطني .
وقد ألقى األخ الزعيم / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام كلمة في الحاضرين .. 
ثمن فيها تثمينًا عاليًا المواقف الوطنية الثابتة والصادقة ألبناء 
مدينة عمران ومديرية األشمور وكل أبناء المحافظة التي 
ستظل عنوانًا لوفائهم واستعدادهم للتضحية من أجل عزة 
اليمن وتقدمه وازدهاره ، والتي هي امتداد لمواقف كل الشرفاء 
األوفياء في عموم محافظات الجمهورية المشتملة على الرفض 
الشديد لكل ما يتعرض له الوطن والمؤتمر الشعبي العام من 
مؤامرات ومحاوالت بائسة ، بهدف إثنائه عن دوره الوطني 
والوقوف حجر عثرة أمام تطلعاته لبناء يمن جديد.. ومستقبل 
أفضل ينعم الجميع في ظله بنعمة األمان واالستقرار وبخيرات 

الوطن والثورة والجمهورية والوحدة .
معبرًا عن شكره وتقديره لكل المشاعر الطيبة واإلدانــة 
واالستنكار لجريمة نفق الغدر واإلرهاب والخيانة ، كما عبر 
عن أسفه الكبير لما تعرضت له محافظة عمران وبالذات مدينة 
عمران من دمار وتخريب وإقالق لألمن واالستقرار والسكينة 

العامة للجميع.
مؤكدًا بــأن حل المشاكل والقضايا محل الخالف ال يتم إالَّ 
بالحوار والتفاهم والود بعيدًا عن لغة السالح والعنف واالقتتال.
وعبر األخ الزعيم عن الشكر والتقدير لكل المؤتمريين 
والمؤتمريات في كافة محافظات ومناطق الجمهورية على 
ثباتهم وصمودهم وقوة إيمانهم بأن مؤتمرهم الشعبي العام 
سيظل وفيًا صادقًا ومخلصًا للوطن وللثورة والجمهورية 
والوحدة ، متمسكًا بالقيم والمبادئ النبيلة السامية ، ومعتزًا 
بأعضائه وهيئاته وأنصاره وبقدرتهم على العطاء وتجسيد 
تطلعات الجماهير.. هــذا وقــد حضر اللقاء االمــنــاء العامون 
المساعدون للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى الراعي والشيخ 

سلطان البركاني.

الزعيم: ال يمكن حل المشكالت القـــــــــــــــــائمة في ظل االنقسام والتحريض المضاد
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام االسبوع الماضي بمنزله بالعاصمة صنعاء 
ممثلين عن أبناء محافظة إب يتقدمهم العلماء والمشائخ 
ــان والــوجــهــاء والــقــيــادات المؤتمرية وأحـــزاب  واألعــي
التحالف الوطني الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني 
بالمحافظة وممثلو قطاع الشباب والمرأة الذين قدموا 
للزعيم التهاني بنجاته وأسرته ومعاونيه وسكان الحي من 
الجريمة الغادرة واإلرهابية التي كان يخطط من ورائها 
المتآمرون المتعطشون للدم استهداف حياته.. وحياة 
األبرياء من سكان الحي المحيط بمنزله عبر نفق الغدر 
والخيانة واإلجرام الذي حفروه من شارع صخر بالعاصمة 
صنعاء الواقع شمال المنزل إلى المسجد الذي يؤدي فيه 
الزعيم وأعوانه الصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه 

وتعالى على عباده المسلمين.
وتوجه الحاضرون بالحمد والشكر والثناء للمولى العلي 
القدير الــذي كتب السالمة لألخ الزعيم ولكل من كان 
يستهدفهم ذلك المخطط اللئيم والجبان، ومن قبل 
نجاته من موت محقق جراء ذلك العمل اإلجرامي اإلرهابي 
الغادر الذي استهدفه في مسجد دار الرئاسة حينما كان 
يؤدي فريضة صالة أول جمعة من شهر رجب الحرام 
ومعه كبار الدولة والحكومة وجموع المصلين، والذي 
نتج عنه استشهاد عدد من المصلين وفي مقدمتهم 
األستاذ الشهيد عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس 
الشورى،والشهيد محمد لطف الفسيل وكيل وزارة 
األوقاف واإلرشاد، وعدد من كبار الضباط والصف والجنود 
وجرح العشرات من المصلين الذين ما زال البعض منهم 
يعاني توجعًا من الجروح البالغة التي لحقت بهم جراء تلك 
الجريمة اإلرهابية، وهو ما يعكس الغل والحقد وروح 
االنتقام لدى أولئك المخططين والممولين والمنفذين 
مهما كانوا ومن أية جهة كانت، وما يسكن نفوسهم 
من نزعات الشر والــعــدوان التي ال تهدأ إالَّ على أشالء 
اآلخرين ودمائهم الزكية وعلى وطــن ممزق ومنهار 

اشباعًا لشهواتهم المتعطشة للمزيد من الجاه والثروة 
والسلطة.

وعبر أبناء محافظة إب عن إدانتهم الشديدة لكل 
أعمال التآمر واالستهداف للزعيم وللمؤتمر الشعبي 
ـــوادره، واستنكارهم للتباطؤ في  العام وقياداته وك
عملية التحقيق من قبل اللجنة األمنية العليا المكلفة 
من الرئيس عبدربه منصور هادي النائب األول لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام األمين العام الذي حرص من أول 
وهلة على سرعة التحقيق وكشف المخطط ومن يقف 
ه والممولين له، باعتباره عمًال إجراميًا لم يستهدف  وراء
الزعيم ومن معه فقط وإنما يستهدف الوطن وأمنه 
واستقراره، وعرقلة عملية التسوية السياسية الجارية 
إلخــراج الوطن من نفق األزمــات المتتالية والوصول به 

إلى بر األمان.
ــدد أبناء إب في كلماتهم وقصائدهم بكل أنــواع  ون

التآمرات والجرائم اإلرهابية، وبالذات جريمة مسجد دار 
الرئاسة.. وجريمة النفق، والمذبحة البشعة التي تعرض 
لها أبناء القوات المسلحة الذين قام اإلرهابيون بذبحهم 
على مرأى ومسمع الجميع في عمل متناٍف مع تعاليم 
ديننا اإلسالمي الحنيف ومع أخالقيات وقيم ومثل شعبنا 
اليمني، وما يتعرض له رجــال الجيش واألمــن من قتل 
واغتياالت مستمرة، وهــي أعمال تلتقي في أهدافها 
ومراميها مع تلك الجرائم والتآمرات التي نفذت في 
مسجد دار الرئاسة.. وما كان يخطط له من خالل نفق 
الغدر واإلرهاب في مسجد ومنزل الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الذي شاء الله له الحياة رغمًا عن المتآمرين الذين 

أرادوا له الموت.
وجددوا وقوفهم واصطفافهم وتأييدهم لكل توجهات 
المؤتمر الشعبي العام ومــع الزعيم ومساندتهم له، 

خالل استقبــــــــــــــــــــــــالـه أبنـاء محافظــة إب..

استقبــــــــــــــــــــــــل وفدًا من أبناء مأرب

رئيس المؤتمر: نبذل جهـــــــــــــــــــــودنا لحقن الدماء في مأرب والجوف
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- صباح السبت، في منزله 
بالعاصمة صنعاء وفدًا من أبناء محافظة مأرب الحضارة والتاريخ يتقدمهم العلماء والمشائخ 
واألعــيــان والوجهاء وقــيــادات وأعضاء من المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، الذين قدموا له التهاني القلبية لنجاته مما كان يخطط له الحاقدون المتآمرون 
الذين لم يكتفوا بالجريمة النكراء واإلرهابية الغادرة التي استهدفت الزعيم وقيادات الدولة في 
مسجد دار الرئاسة أثناء تأديتهم فريضة صالة أول جمعة من شهر رجب الحرام الموافق الثالث 
من يونيو عام ٢٠١١م، وذلك في تحٍد صارخ لتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف وللقوانين واألنظمة، 

واألعراف وتقاليد وأخالق شعبنا اليمني األصيل شعب الحكمة واإليمان.
معلنين إدانتهم القوية واستنكارهم الشديد الستمرار مسلسل التآمر والذي تأتي جريمة 
حفر النفق إلى منزل الزعيم وبالذات إلى تحت المسجد الواقع في فناء المنزل والذي ُبني لعبادة 
الله سبحانه وأداء الصلوات التي كتبها الله على عباده المسلمين، أحدث حلقات هذا المسلسل 

الدموي الحاقد.
مؤكدين وقوفهم واصطفافهم مع الزعيم ومع المؤتمر الشعبي العام الذي هو اصطفاف مع 
الوطن ومحافظة على كل مكتسباته العظيمة التي تحققت لشعبنا في ظل قيادة الرئيس علي 
عبدالله صالح وبتعاون كل األوفياء والشرفاء من أبناء شعبنا الذين بذلوا كل جهودهم وتفانوا 
ووقفوا إلى جانب الزعيم وساندوه إلنجاز اآلمال والطموحات التي ينشدها كل مواطن يمني حر.

وأشار أبناء محافظة مأرب األوفياء -في كلماتهم وقصائدهم التي ألقوها في اجتماعهم بالزعيم- 
إلى أنهم سيظلون أوفياء لمن غرس وحافظ على قيم الوفاء مع شعبه ووطنه وأفنى حياته من 
أجل عزة اليمنيين، وصون كرامتهم ،وحقق الكثير من المنجزات وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب العظيم، واستخراج الثروات النفطية والمعدنية، وترسيخ األمن واالستقرار، وبسط نفوذ 
الدولة على كل األراضي اليمنية، وترسيم حدودها مع كل دول الجوار على قاعدة ال غالب وال 
مغلوب وبما يضمن حقوق كل طرف ،وتحقيق نهضة تنموية شاملة في كل ربوع الوطن اليمني، 
وهي منجزات ومكاسب ال ينكرها إال جاحد ومكابر، توجها الزعيم بإعادة تحقيق الوحدة اليمنية 

في الـ٢٢ من مايو العظيم عام ١٩٩٠م.

وسجل المتحدثون الشكر والتقدير لصانع التحوالت والمكاسب التي يصعب حصرها وسردها 
في مثل هذا الحيز الضيق من الوقت ولكن التاريخ سيحفظها ويخلدها في انصع صفحاته لتظل 

شاهدة على مرحلة ذهبية من تاريخ اليمن األكثر ازدهارًا وعطاء.
كما أشادوا في كلماتهم وقصائدهم بما حظيت به محافظة مأرب وكل المحافظات التي حرمت 
طويًال من اهتمام الدولة وما شهدته من نهوض في مختلف المجاالت وبالذات في مجال التعليم 
 به مأرب من قبل ومن بعد مثلما حظيت به من الزعيم علي عبدالله صالح الذي 

َ
الذي لم تحظ

حرص على أن تلتحق مأرب التاريخ واألمجاد بموكب التطور من باب العلم، حيث شهدت في ظل 
قيادته نقله نوعية هائلة مكنت أطفال وشباب مأرب من االلتحاق بسلك التعليم ومواصلة تأهيلهم 
التأهيل العالي وتبوؤ المراكز القيادية في الدولة وأصبح منهم المهندس والطبيب وأستاذ 
الجامعة والقاضي والمحامي والسياسي واإلداري الناجح وهو ما يأملون في استمرار ذلك االهتمام 
في المستقبل لتتمكن مأرب وكل المحافظات النائية والمحرومة من نيل كامل نصيبها وحقوقها 

في التنمية والتطوير واالرتقاء وليستطيع أبناؤها المساهمة أكثر في مسيرة البناء الوطني.
وطالب أبناء محافظة مأرب بضرورة إظهار الحقائق وكشف من يقف وراء جريمة النفق تخطيطًا 
وتمويًال، مجددين ثقتهم في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه سيولي هذا العمل 
اإلجرامي الدنيئ جل اهتمامه ومتابعته المستمرة وحث اللجنة األمنية العليا المكلفة من فخامته 
للتحقيق على سرعة إنجاز مهمتها وإعالن النتائج وإحالة المتورطين الى القضاء لينالوا جزاءهم 
العادل جراء ما ارتكبوه في حق الوطن من جرائم، ومنها جريمة مسجد دار الرئاسة وجريمة 
نفق الغدر، وكل جرائم التخريب واإلرهاب الذي يمارس عدوانًا وظلمًا على الوطن والمواطنين.
ة فاتحة كتاب الله الكريم  وفي كلمة علماء مأرب طلب المتحدث من الجميع الوقوف وقراء
على أرواح الشهداء جميعًا وفي مقدمتهم الشهيد األستاذ عبدالعزيز عبدالغني -رحمة الله 

تغشاهم جميعًا.
وفي ختام لقاء الزعيم مع أبناء مأرب األوفياء من العلماء والمشائخ واألعيان وقيادات المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكل الحاضرين عبر الزعيم علي عبدالله 
صالح- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام- عن شكره الجزيل وتقديره 


