
اجتماع ممثلني عن املعارضة مع سفراء أوروبيني للمطالبة بوقف العنف وإبعاد أقرباء الرئيس وإيجاد ضامن دولي للحوار

اليمن: محاوالت الوساطة تسابق االعتصامات وسقوط املزيد من اجلرحى

عمان ـ رويترز: قالت املعارضة اإلسالمية 
األردنية انها لن تنضم إلى جلنة عينتها احلكومة 
ملناقشة اإلصالح السياسي الن اللجنة لن تناقش 

تغييرات دستورية حتد من سلطة امللك.
الذراع  العمل اإلســـالمي  وأعلنت جبهـــة 
السياسية لإلخوان املسلمني وهي أكبر حزب 
في األردن أمس األول انها رفضت االنضمام إلى 
اللجنة التي تضم 52 عضوا وان عضوين بارزين 
عينا دون موافقتها لن يشـــاركا في املداوالت 
البخيت  املستقبلية. وكانت حكومة معروف 
رئيـــس وزراء األردن أعلنـــت االثنني املاضي 
عن تشـــكيل جلنة للحوار الوطني استجابة 
لتوجيهات العاهل األردني امللك عبداهلل بتسريع 
اإلصالحات عقب أسابيع من احتجاجات الشوارع 

املطالبة بالتغيير.
وقال زكي باني رشيد وهو إسالمي بارز ان 
اجلبهة لن تشـــارك في أي مبادرة ال تتضمن 

حوارا حقيقيا وانها تطالب بإصالحات دستورية 
ال مجرد تعديالت على القانون االنتخابي.

واستطرد ان امللك وحده هو القادر على إدارة 
حوار وطني، وطالب خالل األســـابيع القليلة 
املاضية إسالميون ويســـاريون وليبراليون 
بل شـــخصيات قبلية بإقامة ملكية دستورية 
في البـــالد مطالبني بحكومة منتخبة بأغلبية 

برملانية ال يعينها امللك.
ودعا العاهل األردني أعضاء اللجنة التي تضم 
برملانيني سابقني ووزراء سابقني وزعماء نقابات 
الى طرح تصورهم عن اإلصالحات االنتخابية 

خالل فترة ال تزيد على ثالثة أشهر.
وقال لبيب قمحاوي وهو شخصية مستقلة 
بارزة رفض عرض املشاركة في اللجنة انه ال 
يثق في اي إصالح يقوده البخيت الذي اشرف 
على انتخابات عام 2007 والتي زعم انها شهدت 

عمليات تزوير.

لنيكوال ساركوزي.
اليسار في   كما ســـيحل 
الطليعة في حال كان المرشح 
مارتين أوبري »األمينة العامة 
للحزب االشتراكي« أو فرنسوا 
هوالند »الحزب االشتراكي« 
مع 23% ومع حصول مارين 
لوبن ونيكوال ساركوزي على 
21% لكل منهما فـــي الـدورة 

األولى.
 وبالمقــابـــل، ســــيصل 
نيكوال ســـاركوزي ومارين 
لوبـــن إلى الدورة الثانية مع 
21% لكل منهما في حال رشح 

حظوظ ساركوزي تتقدم حال ترشيح االشتراكيني روايال

 دومينيك ستراوس ومارين لوبن
إلى الدورة الثانية من االنتخابات الفرنسية

املعارضة اإلسالمية في األردن ترفض 
املشاركة في جلنة احلوار الوطني

الحزب االشتراكي سيغولين 
روايال %17.

 واجري االستطالع في 14 
مارس بالهاتف على شريحة من 
948 شخصا يمثلون مختلف 
الشعب الفرنسي ما فوق الـ 18 
عاما ومسجلين على اللوائح 

االنتخابية.

باريـــس ـ أ.ف.پ: اظهـــر 
استطالع للرأي ان االشتراكي 
دومينيـــك ســـتراوس كان 
ســـيواجه في الدورة الثانية 
الرئاســـية  مـــن االنتخابات 
الفرنســـية المقبلة اليمينية 
المتطرفة مارين لوبن )الجبهة 
الوطنية، يمين متطرف( وان 
نيكوال ساركوزي لن يحصل 
إال على 18% في الدورة األولى 

وهو اسوأ رقم يحققه.
 وأجرى اســـتطالع الرأي 
هذا معهد »ابسوس« لحساب 
صحيفة »لومونـــد« وإذاعة 
»أوروبا 1«، وجاء في االستطالع 
ردا على سؤال »في حال حصلت 
الدورة األولى من االنتخابات 
الرئاســـية األحد المقبل، من 
المرشح الذي تعتبر ان عنده 
الفرص وتصوت  المزيد من 
له؟ أجاب 33% من األشخاص 
الذين ســـئلوا رأيهـــم بأنهم 
سيصوتون لصالح دومينيك 
العام  المدير  ستراوس كان، 
لصندوق النقد الدولي حاليا، 
في حال كان مرشـــحا مقابل 
مارين لوبن19% لصالح مارين لوبن و%18  دومينيك ستراوس

صنعـــاء ـ وكاالت: كشـــفت 
صحيفة مينية أمس عن لقاء جمع 
قيادات في الســـلطة واملعارضة 
وحتدثت عن وســـاطة سعودية 
بني الطرفني من أجل حل األزمة 
في اليمن اثر احتجاجات تطالب 
بإسقاط نظام الرئيس علي عبداهلل 
صالح. ونقلت صحيفة »الوسط« 
األهلية في عددها الصادر أمس 
عن مصادر لم تســـمها »ان لقاء 
جمع قيادات في املعارضة )اللقاء 
املشـــترك( والســـلطة بصنعاء 
خصص لتقدمي مقترحات حتملها 
قيادات السلطة من الرئيس صالح 
إلى أحزاب املشترك حول حلحلة 

األزمة في البالد«.
وجمع اللقاء الرئيس الدوري 
ألحزاب تكتل )اللقاء املشـــترك( 
د.ياسني سعيد نعمان والناطق 
الرسمي محمد قحطان فيما مثل 
الســـلطة نائب رئيـــس الوزراء 
لشـــؤون الدفاع واألمن د.رشاد 
العليمي وقائد املنطقة الشمالية 
الغربية العســـكرية اللواء علي 
محسن األحمر االخ غير الشقيق 
لصالـــح، ووزيـــر اخلارجيـــة 
د.أبوبكر القربي ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.صالح 

باصرة.
وكشـــفت عن لقاء آخر جمع 
اللقاء املشـــترك مع  قيادات في 
سفراء االحتاد األوروبي في صنعاء 
طلب فيه الســـفراء منهم تقدمي 
مطالب محددة ميكن طرحها على 
السلطة اليمنية والضغط في جتاه 

تطبيقها.
وأشـــارت إلـــى أن املعارضة 
تقدمت بـ 3 مطالب تتمثل بوقف 
العنف ضـــد املعتصمني وإبعاد 
األبنـــاء واألقربـــاء مـــن املواقع 
القياديـــة في اجليـــش واألمن 
ووجود وسيط دولي ضامن ثم 
يبدأ احلوار حول تنفيذ ما جاء 
في مبادرة الرئيس صالح األخيرة 

فـــي غرب اليمـــن يطالب بإنهاء 
حكم الرئيس. وقال طبيب يعالج 
محتجني في مدينة احلديدة املطلة 
على البحـــر األحمـــر »هاجموا 
احملتجـــني وجرحـــوا نحو 120 
شخصا. كانوا يستخدمون قنابل 
مسيلة للدموع وطلقات مطاطية 

ونيران حية وخناجر«.
يأتي ذلك في وقت أقر مجلس 
جامعة صنعاء تأجيل موعد بدء 
الدراسة اجلامعية للفصل الثاني 
العام اجلامعـــي احلالي في  من 
جميع كليـــات اجلامعة إلى حني 
حتديد املجلـــس ملوعد االلتحاق 
خـــالل الفتـــرة املقبلـــة، وذلك 
لظروف االعتصامات واملظاهرات 
االحتجاجية التي تشهدها الساحة 

الرئيسية أمام اجلامعة.

د.محمد عبدامللك املتوكل »اعتبار 
أن أي ضامن البد أن يكون قادرا 

على فرض تنفيذ ما ضمن به«.
وفيما تتسابق جهود الوساطة 
هذه مع االعتصامات واملظاهرات 
املطالبة برحيل صالح، أشـــارت 
الصحيفة إلى أن املعارضة تعيش 
حالة طوارئ حقيقية مخافة أن 
يتم اســـتهدافها مشيرة في هذا 
اإلطـــار إلى اختفـــاء قيادات في 
حزب التجمـــع اليمني لإلصالح 
»اإلخوان املسلمون« من الصف 
األول وانتقالهـــا إلى أماكن غير 

معروفة.
من جهة أخرى، قال طبيب ان 
120 شخصا على األقل أصيبوا حني 
حاولت قوات الشـــرطة اليمنية 
واملوالون للحكومة فض حشـــد 

التي تقدم بها األسبوع املاضي حلل 
األزمة املطالبة بإسقاطه تتمثل في 
التصويت على دستور جديد للبالد 
واالنتقال الـــى النظام البرملاني 
عوضا عن الرئاسي املعمول به لكن 
تلك املبادرة قوبلت بالرفض من 
قبل املعارضة وقالت انها جاءت 
متأخرة. وفي سياق متصل، نقلت 
الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ 
»املوثوقـــة« أن وزير اخلارجية 
السعودي األمير سعود الفيصل 
عرض علـــى الســـلطة اليمنية 
وســـاطة بينها وبـــني املعارضة 
يتبناها مجلس التعاون اخلليجي 
بحيث يكون املجلس ضامنا لتنفيذ 

أي اتفاق بني الطرفني.
وحول تلك الوساطة وجناحها 
استغرب القيادي في اللقاء املشترك 

بغداد ـ يو.بـــي.آي ـ أ.ف.پ 
ـ كونـــا: اعتبر رئيـــس الوزراء 
العراقي نوري املالكي ان العراق 
يتميز عن دول املنطقة مبا لديه 
من نظـــام دميوقراطي وعالقات 
أخوية ضاربة في عمق التاريخ بني 
مختلف أبناء شعبه، وأكد املالكي 
خالل لقائه في بغداد أمس األمني 
العام ملنظمة املؤمتر اإلســـالمي 
اكمل الدين احسان اوغلو متاسك 
الشـــعب العراقي ووقوفه صفا 
واحدا ضد مـــا وصفها باألفكار 
واملمارسات التكفيرية والطائفية 
التي قال ان املجموعات التكفيرية 
وتنظيم القاعدة اإلرهابي حاوال 
إدخالهـــا الى العـــراق. وقال ان 
»العراقيني بفضـــل وعيهم وما 
ميتلكونـــه من تاريخ مشـــترك 
وأخوة متجذرة ومتشـــابكة قد 
جتـــاوزوا مرحلة االنقســـامات 
الطائفيـــة، وأصبـــح لزاما على 
اجلميع مواكبة الشعب العراقي 

عواصـــم ـ وكاالت: أعلن في 
جوبا أمس قبول احلركة الشعبية 
لتحرير السودان مبادرة رئيس 
جلنة حكماء أفريقيا ثامبو مبيكي 
لعقـــد اجتماع قمـــة بني رئيس 
احلركـــة ســـلفاكير ميارديت، 
والرئيس السوداني عمر البشير، 
ملناقشة األزمة الناشبة بني املؤمتر 
الوطني من جهة، وحكومة جنوب 
السودان واحلكومة االحتادية في 

اخلرطوم من جهة أخرى.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجتماع 
تشاوري عقده املكتب السياسي 
للحركة الشعبية في جوبا برئاسة 
سلفاكير ميارديت رئيس احلركة 

ورئيس حكومة اجلنوب.

امرأة )35 عاما( وطفلتها  مقتل 
الرضيعة وإصابة 33 شـــخصا 
بينهم نقيب في الشرطة بجروح«.  
وقـــال الرائد ســـالم زنكنة من 
شرطة كركوك )255 كلم شمال 
بغداد( ان »االنفجار وقع حوالي 
التاسعة صباحا )0.600 تغ( أمام 
املستشفى العام وسط املدينة«. 
وأدى االنفجار الى وقوع اضرار 
مادية جســـيمة في املستشفى 
واملباني املجاورة، وفقا للمصدر، 
ويبعد املستشفى مسافة 700 متر 

من مبنى احملافظة.
 من جهة أخرى، أعلن مصدر 
امني ان مسلحني خطفوا خمسة 
أشـــخاص من الطائفة اليزيدية 
على الطريق الرئيسي في منطقة 
البعاج )150 كلم غرب املوصل(.
وقال ضابط في شرطة محافظة 
نينوى ان »اخلاطفني اعترضوا 
ثالث سيارات تقل عائالت يزيدية 
كانت متوجه إلى منطقة البعاج 

نظيرتها من املؤمتر الوطني.
 وناشـــد املكتب السياســـي 
للحركة الشعبية، منظمة االيجاد، 
واالحتاد األفريقي، واألمم املتحدة 
ملمارسة الضغوط على املؤمتر 
الوطنـــي للكـــف عمـــا وصفها 
املمارسات التي تضر مبصلحة 
اإلقليم ـ حســـب البيان الصادر 
السياســـي  عن اجتماع املكتب 

للحركة.
من جهته، دعا د. نافع علي نافع 
مساعد الرئيس السوداني نائب 
رئيس املؤمتر الوطني لشؤون 
احلزب، احلركة الشـــعبية إلى 
العمل من أجل مصلحة اجلنوب 
وتنميته وأن تكف عن ادعاءاتها 

في توجهاته ونبذه للطائفي«.
العراق  وشدد على استعداد 
للتعـــاون من اجل تعزيز فرص 
احلوار والتفاهم وحتقيق املطالب 
املشـــروعة بعيدا عـــن العنف، 
كما نقل بيـــان صادر عن مكتب 
املالكي عـــن األمني العام ملنظمة 
املؤمتر اإلسالمي »اشادته بطبيعة 
النظام الدميوقراطي في العراق 
التي شهدها خالل  وبالتطورات 
هذه الفترة، كما أشـــاد بتماسك 
الشـــعب العراقي وروح األخوة 
السائدة بني مختلف مكوناته«.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر 
أمنية وطبية عراقية مقتل امرأة 
وطفلتهـــا الرضيعة وإصابة 33 
شـــخصا آخرين بينهم ضابط 
شرطة في انفجار سيارة مفخخة 
أمس وسط مدينة كركوك، شمال 
بغداد. وقـــال العميد عادل زين 
العابدين من شـــرطة كركوك ان 
»انفجار سيارة مفخخة أسفر عن 

 ومن املقرر أن يناقش اجتماع 
البشيرـ  سلفاكير، الذي لم يحدد 
موعده، اتهامات احلركة الشعبية 
حلزب املؤمتر الوطني الذي يرأسه 
البشير بدعم وتسليح مليشيات 
لزعزعة األمن واالستقرار بجنوب 
الســـودان وتنصيـــب حكومة 
»عميلة« بـــدال عنها قبل يوليو 
املقبل، وهو مـــا تنفيه حكومة 
اخلرطوم واملؤمتر الوطني جملة 

وتفصيال.
ومع ذلك، اســـتبقت احلركة 
املتوقع،  الشـــعبية االجتمـــاع 
بتوجيه اللجنة األمنية برئاسة 
نيال دينـــق نيال وزير اجليش 
الشعبي بتعليق مفاوضاتها مع 

وخطفوا الرجال وتركوا النساء 
واألطفال«.

في غضون ذلك أحيا العراق 
حادثـــة قصف مدينـــة حلبجة 
باألسلحة الكيماوية إبان النظام 
البائد التي وقعت في 16 مارس 
1988. وقال رئيس الوزراء العراقي 
نـــوري املالكي في كلمة له أمس 
األول »ان جرمية حلبجة تدعونا 
الى نبذها واحلفاظ على وحدة 

العراق وشعبه«.
 وأقام مجلس النواب العراقي 
أمس األول حفال تأبينيا للضحايا 
األكراد الذين سقطوا جراء قصف 
مدينة حلبجة حيث أكد النائب 
الكردي عن املدينة عزير حافظ 
أن اآلالف ما زالـــوا يعانون من 
اثار القصف، فيما طالب النائب 
الكـــردي حميد عـــادل البرملان 
بالتصويت العتبار قصف مدينة 
حلبجة جرمية إبادة إنســـانية، 
مؤكدا متسك األكراد بالبقاء ضمن 

الباطلة ضد املؤمتر الوطني.
وكان مساعد الرئيس السوداني 
يشـــير بذلك إلى ادعاءات باقان 
أموم األمني العام للحركة الشعبية 
بأن حكومة اخلرطوم تعمل على 
زعزعة االســـتقرار في جنوب 
السودان وقلب نظام احلكم فيه 
مبساعدتها للميليشيات املسلحة 

التي تقاتل احلركة الشعبية.
فـــي ســـياق متصـــل أكدت 
القومـــي  مستشـــارية األمـــن 
السودانية أن الشريعة اإلسالمية 
مـــن الثوابت القطعيـــة التي ال 
مساومة عليها، وقالت في بيان 
لها إن الســـودان ســـيظل وفيا 
للشريعة عقيدة ونظاما ومنهاجا 

جمهورية العراق.
 الى ذلك أعلنت وزارة الشهداء 
في حكومة إقليم كردستان العراق 
اتخاذ االستعدادات الالزمة إلحياء 
ذكرى قصـــف مدينـــة حلبجة 
الكيمياويـــة، وقال  باألســـلحة 
املشـــرف على إحياء املناســـبة 
خبات عبداهلل ان البرنامج الذي 
يستمر ثالثة أيام سيشهد معارض 
تشـــكيلية وعروضا مسرحية 
وندوات خاصة بالذكرى. يذكر 
أن مدينة حلبجة تعرضت لقصف 
كيماوي على يـــد النظام البائد 
ما أدى الـــى مقتل آالف املدنيني 

واصابة أكثر من 10 آالف.
 وأدين في تلك اجلرمية عدد 
من رموز النظام البائد في احملكمة 
العليا كان  العراقيـــة  اجلنائية 
أبرزهم قائد املنطقة الشـــمالية 
آنذاك علي حسن املجيد الذي اعدم 
على خلفية ادانته في هذه القضية 

العام املاضي. 

للحياة.
وأشار البيان إلى أن ما ورد 
منسوبا ألمني عام املستشارية 
اللواء حسب اهلل عمر في حديث 
إذاعي مؤخرا عن إلغاء الشريعة، 
قد جانبته الدقة والتوفيق، رغم 
أن القصد كان تأكيد اســـتحالة 

إلغائها.
أنها  وأضافت املستشـــارية 
»تتوقع أن تكون املرحلة املقبلة 
التي تشهد وضع الدستور تأكيدا 
حلاكميـــة الشـــريعة وجتويدا 
لتطبيقهـــا القائـــم حفاظا على 
احلقوق واحلريات وبسط العدل 
وتعزيز املشـــاركة واملســـاءلة 

والشفافية«.

)ا.پ( مينيون يتضرعون إلى اهلل خالل إحدى املظاهرات املطالبة بإسقاط صالح في صنعاء أمس 

بغداد حتيي ذكرى قصف حلبجة بـ »الكيماوي«

مستشارية األمن السوداني تتمسك بالشريعة وترفض املساومة عليها 

املالكي يعتبر العراق مختلفًا عن دول املنطقة
بـ »نظامه الدميوقراطي« واألخوة بني شعبه 

احلركة الشعبية تقبل مبادرة حكماء أفريقيا 
واجتماع بني البشير وسلفاكير إلزالة التوتر 
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معتقل سابق بغوانتانامو ينجو
من احلبس االنفرادي  في »سوبرماكس«
واشنطن ـ أ.ش.أ: جنا أول معتقل سابق بسجن غوانتانامو يحاكم أمام محكمة مدنية، من 
احلبس االنفرادي فيما يعرف بسجن »سوبرماكس«، الذي يودع فيه غالبا أشهر اإلرهابيني في 
الواليات املتحدة. فقد تقرر إيداع أحمد خلفان جيالني في سجن الواليات املتحدة في فلورنسا 
بكولورادو، وهو في نفس مجمع سوبرماكس الذي يبقى فيه السجناء رهن احلبس االنفرادي. آلخر األخبار العربية والعاملية زوروا موقعنا على
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عربية وعالمية

تقارير عن نقل أمالك صالح حلفيده
عواصم ـ الجزيرة نت والوكاالت: أفادت مصادر 

أميركية موثوقة بأن حفيد الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح ـ ابن ابنته ـ كنعان يحيى محمد 

عبداهلل صالح قدم طلبا للجوء السياسي إلى 
الواليات المتحدة التي يوجد بها حاليا. ونقلت 

صحيفة )صوت الثورة( الصادرة عن شباب التغيير 
في اليمن عن المصادر قولها »إن طلب اللجوء 

تزامن مع إجراءات أقدم عليها المذكور في الواليات 
المتحدة تمثلت في نقل استثمارات عقارية من 

ملكية والده وجده وأخواله إلى ملكيته الشخصية 
استباقا لما قد تتمخض عنه ثورة الشباب 

المعتصمين في المدن اليمنية«.
ووفقا للمصادر فإن اختيار األسرة الحاكمة للحفيد 
كنعان للقيام بهذه المهمة باعتباره القاسم المشترك 

بين أقاربه المتنافسين ووالده الذي جمع بصورة 
معلنة بين المناصب الرسمية األمنية والمشاريع 
االستثمارية المختلفة في مجال النفط وتسويق 
القطن والسفريات والسياحة وشركات الحماية 

األمنية.
وربطت أوساط سياسية يمنية بين توقيت طلب 

اللجوء ونقل األمالك، وعدته مؤشرا واضحا على 
سقوط وشيك للرئيس صالح ونظامه.

فحسب المحلل السياسي رضوان الصلوي فإن 
تحريك ثروة الرئيس وأقاربه إلى ملكية الحفيد 

دليل قوي على أن النظام غير واثق من بقائه في 
الحكم.

وقال للجزيرة نت إن أجنحة السلطة حينما 
شعرت باقتراب الرحيل لجأت لهذا اإلجراء حفاظا 
على األموال السائلة والعقارات التي جمعتها. ولم 

يستبعد تجميد تلك الممتلكات في حال سقوط 
صالح حتى لو نقلت ملكيتها لحفيده، بل هناك 
األسوأ، وهو الوقوع في فخ المالحقة الجنائية 
أمام القضاء الدولي نتيجة القتل خارج القانون 

واستخدام الغازات المحرمة دوليا، على حد قوله.
من جهته أكد رئيس تحرير أسبوعية األهالي 

علي الجرادي أن الكثير من قيادات الصف األول 
والمساعدين واإلعالميين المقربين من الرئيس 

قاموا بترتيبات كثيرة ـ منذ سقوط بن علي ـ سواء 

فيما يخص األموال أو نقل عائالت إلى خارج اليمن.
وذكر الجرادي للجزيرة نت عددا من تلك التدابير، 

منها »استصدار جوازات سفر عادية بدال من 
الديبلوماسية، واستخراج جوازات سفر بأسماء 

وهمية لبعض القيادات العليا ولعائالتها إلى جانب 
سحب بعض األموال من البنوك اليمنية وقيام 

بعضها اآلخر بسحب أموال من البنوك األوروبية 
تحسبا لتجميدها«.

وكانت تقديرات أجنبية قد تحدثت عن أن ثروة 
الرئيس صالح - بمفرده من غير عائلته- تتفاوت 

بين 40 و50 مليار دوالر موزعة على شكل أرصدة 
بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة 

ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول 
العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية. وبسؤاله 
عن صحة هذه التقديرات توقع الصلوي أن تكون 
أكثر من ذلك، واستشهد بصفقة الغاز مع كوريا، 

التي أضاعت على اليمن 65 مليار دوالر، وهذه 
ليست بالمجان، على حد قوله.

وفي سياق متصل قالت مصادر في المعارضة 
»إن الرئيس صالح قام مؤخرا بترحيل عدد من 

أبنائه وأحفاده مع عائالتهم إلى الواليات المتحدة 
األميركية«، فيما سخر مصدر مسؤول من تلك 

المعلومات التي وصفها بـ »الكاذبة«.
ونقلت صحيفة »الوطن« اليمنية عن المصدر قوله، 
تعليقا على تلك األنباء بأنها »افتراءات كاذبة مضللة 

وفي اطار حملة االكاذيب والشائعات التي دأبت 
عليها وسائل بعض وسائل اإلعالم للتضليل وخلق 

البلبلة«.
واضاف »ان العناصر االنقالبية هي من تحضر 
نفسها للرحيل للحاق بعوائلهم وأفراد أسرهم 

الذين قاموا بترحيلهم منذ فترة الى بعض الدول 
المجاورة، أما علي عبداهلل صالح فهو القائد 

المناضل الشجاع والرئيس المنتخب من جماهير 
الشعب والقائد الذي خبره الوطن في مختلف 
الميادين مدافعا صلبا عن الثورة والجمهورية 

والوحدة ومحافظا على اليمن وأمنه واستقراره 
ومتصديا لكل المتآمرين والمتربصين من دعاة 

الفتنة«.


