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الشعب يهنئ القائد المؤسس

استقبل الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر
الشعبي العام "الخميس" اآلالف من قادة األحزاب
والتنظيمات السياسية وال���وزراء والمسئولين
والمحافظين والشخصيات االجتماعية والمواطنين
الذين تدفقوا تلقائيًا إلى منزله بصنعاء لتهنئته
بعيد ميالده مجسّدين بذلك أروع صور الوفاء
والقيم النبيلة العظيمة.
وأعربت الشخصيات السياسية واالجتماعية
والمواطنين عن تمنياتهم للزعيم علي عبد اهلل
صالح بدوام الصحة والعافية وطول العمر ،مثمّنين

مسيرته الحافلة بالنضال والعطاء في خدمة الوطن
وإعادة توحيده وبناء اليمن الحديث عبر إنجاز جملة
من التحوالت الوطنية الكبرى في ظروف استثنائية
ّ
مؤكدين أنها مثلت عالمات فارقة في
عصيبة،
تاريخ اليمن المعاصر وستظل خالدة بشواهدها
الشاخصة ومعالمها الماثلة للعيان والعصية على
النكران.
وأشاد المواطنون بالتضحيات التي قدّمها الزعيم
علي عبد اهلل صالح والجهود التي بذلها إلخراج
اليمن من األزمة السياسية التي عصفت به منذ

مطلع العام 2011م وتخليه عما ّ
تبقى من فترته
الرئاسية الدستورية وتسليمه السلطة بطريقة
سلمية وديمقراطية حقناً للدماء وصوناً للمكاسب
التي ّ
تحققت خالل العقود الماضية وأهمها إعادة
تحقيق الوحدة في الـ  22من مايو عام 1990م
والتعددية والديمقراطية وحقوق اإلنسان وإيصال
مشاريع التنمية والخدمات األساسية إلى كل
محافظة ومديرية ومنطقة في عموم محافظات
البالد.
كما ثمّن المهنّئون توقيع الزعيم علي عبد اهلل

صالح على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
المزمّنة في الرياض في الـ  23من نوفمبر عام
2011م إلنهاء األزمة السياسية وإطالق جهود
بناء الدولة المدنية الحديثة وتدشين مؤتمر الحوار
الوطني الشامل في الـ  18من مارس الجاري.
وطالب المواطنون الدولة والحكومة بالكشف عن
ّ
والمنفذين لجريمة تفجير دار الرئاسة
المتورّطين
في الثالث من يونيو 2011م التي استهدفت حياة
الزعيم علي عبد اهلل صالح وكبار ق��ادة الدولة
والحكومة أثناء أدائهم صالة الجمعة.

أثناء لقائه بالوزير بقرادوني والسبع

الزعيم يؤكد على تشكيل جبهة عربية لمواجهة التطرف
التقى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر
الشعبي العام الثالثاء ك ً
ال من الوزير اللبناني
السابق كريم بقرادوني والرئيس السابق لحزب
الكتائب اللبنانية ،نضال السبع.
وفي اللقاء تبادل الزعيم وضيفاه االفكار حول
االوض��اع العربية عموما ،واالوض��اع في اليمن
ولبنان وسوريا بشكل خاص.
وقال بقرادوني  :ان تجربة اليمن في حل االزمة
تجربة مهمة في تاريخ العرب السياسي ..مشيرا
الى ان الحقائق تؤكد أن الزعيم علي عبداهلل
صالح انتقل بالمبادرة الخليجية وآليتها من
الرئاسة الى السياسة ،حيث أبقته طرفا فاعال في
حياة اليمن واليمنيين ،وأن عليه دوراً عروبياً في
الوصول الى جبهة عربية تنسق أداءها لمواجهة
قوى التطرف والعنف.

من جانبه قال الزعيم علي عبداهلل صالح  :ان
االهم هو تعزيز التعددية الحزبية في اليمن،
مؤكداً أنه ترك السلطة عن قناعة وحرصًا على
اليمن والشعب ،وأنه ال يفكر اب��داً بالعودة لها
كشخص ،ولكن يهمه تثبيت وتطوير العمل
الحزبي عبر دع��م وتطوير تجربة المؤتمر
الشعبي العام -الحزب الرائد والمؤسس للعمل
الديمقراطي وال��ذي ك��رس النهج التحاوري
في حياة اليمنيين ،وحقق الكثير من المنجزات
الوطنية.
مشيراً الى أنه بفضل الحوار تجاوز اليمنيون
الكثير من التحديات والصعوبات ..هذا وتناول
اللقاء اهمية الحوار الوطني الذي تشهده بالدنا
للخروج من االزمة وكذلك العديد من القضايا في
الساحة العربية..
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