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الزعيم: المؤتمر حزب الوطن ومالذ المواطنين
كعادتها التزال الجماهير الوفية تتدفق على منزل الزعيم علي عبداهللا  

صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بصنعاء لالطمئنان على صحته 
وتهنئته بسالمة العودة من المملكة العربية السعودية التي أجرى فيها عمليات 
جراحية تكلّلت بالنجاح في اطار استكمال العالج من اإلصابات التي تعرض لها جراء 
جريمة تفجير جامع دار الرئاسة بصنعاء في الثالث من يونيو 2011 التي استهدفت 
حياته وكبار قيادات الدولة والحكومة والمؤتمر أثناء أداء صالة الجمعة واستشهد 
فيها عدد من خيرة رجال اليمن على رأسهم رئيس مجلس الشورى الشهيد األستاذ 

عبد العزيز عبد الغني.

ـــادة األحـــزاب  وضــمــت جــمــوع المهنئين ق
ومحافظين  ء  ووزرا لسياسية  ا لتنظيمات  وا
ومسئولين في الدولة والحكومة وأعضاء في 
مجلسي النواب والشورى وشخصيات اجتماعية 

ومواطنين.
واطمأنت جماهير الشعب على صحة وسالمة 
الزعيم علي عبد اهللا صالح، مشيدةً بــدوره 
التاريخي العظيم في إنهاء األزمــة 

التي عصفت بالبالد 
منذ مطلع ٢٠١١م 
وتخليه طواعيةً عن 
يقة  بطر لسلطة  ا
م  للد حقناً  سلمية 
اليمني الغالي وصوناً 
لتي  ا ت  للمكتسبا
تحقّقت خالل العقود 
ــمــاضــيــة وأهــمــهــا  ال
إعادة تحقيق الوحدة 
الوطن في يوم الثاني 
والعشرين مــن مايو 
١٩٩٠ وتعزيز النهج 
الديمقراطي وحقوق 
اإلنــســان ومنظمات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
وإيصال مشاريع التنمية 

والخدمات األساسية إلــى كل محافظة 
ومدينة ومنطقة وقرية في ربوع اليمن من أقصاه 

إلى أقصاه.
وعبر الزعيم علي عبداهللا صالح، عن شكره وتقديره 
لكل أبناء الشعب اليمني من خالل تلك الجموع التي 

توافدت عليه في منزله بالعاصمة صنعاء.
وأشار الزعيم علي عبداهللا صالح إلى أن المؤتمر 
الشعبي العام، هو حزب الوطن، ومالذ المواطنين.. 
وخاطب أعضاء المؤتمر قائالً: «إن آالف المواطنين 
الذين يزوروني للسالم بعد العودة من رحلة العالج 
يضعون ثقتهم فيكم يا مؤتمريين، ألنكم حزب 

الوسطية واالعتدال، ولم يكن لكم معارك خاصة».
ــد رئيس المؤتمر الشعبي العام، أن معارك  وأكّ
المؤتمر الشعبي هي معارك الوطن والسالم والتنمية 
والحوار، فضالً عن أن المؤتمر الشعبي العام هو حزب 

الوطن ومالذ المواطنين.
وكان الزعيم قد عاد مساء الثالثاء الماضي بعد رحلة 

عالجية تكللت وهللا الحمد والشكر بالنجاح بفضل 
من اهللا سبحانه والرعاية الكريمة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز 

ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
العام عن  الشعبي  المؤتمر  وعبر رئيس 
شكره وتقديره لألشقاء في المملكة قيادة 
وحكومة وشعباً على كــرم الضيافة وعلى 

ــذي حظي  الرعاية واالهــتــمــام ال
تلقيه  ثــنــاء  أ بهما 
الــعــالج فــي مدينة 
بن  األمير سلطان 
عبدالعزيز الطبية، 
وخص بالشكر قيادة 
الــخــدمــات الطبية 
العسكرية السعودية 
وإدارة مدينة األمير 
ــان الــطــبــيــة  ــط ــل س
وطاقم األطباء وكادر 
الفنيين والممرضين 
الذين أشرفوا على 
عــالجــه، واالهتمام 
الكبير الذي حظي به 

أثناء تلقيه العالج.
أن  بالذكر  الجدير 
الزعيم علي عبداهللا 

صالح كان قد قام أثناء إقامته في مدينة الرياض 
بالعديد من األنشطة منها زيارة للجنادرية وشاهد 
معالمها التراثية والتاريخية الرائعة وما تشهده من 
فعاليات ثقافية وفنية ضمن مهرجانها السنوي الذي 
يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين وبمشاركة 
عربية وإسالمية ودولية لكبار المثقفين واألدباء 
والشعراء والعلماء والسياسيين والمبدعين في 
مختلف المجاالت وذلك من مختلف دول العالم، والذين 
عبروا عن اعتزازهم بمواقف الزعيم لتجنيب اليمن 
ويالت الحرب والدمار التي كادت تعصف بمستقبل 

البلد.
كما التقى بعدد من أبناء الجالية اليمنية المقيمين 
في المملكة العربية السعودية الذين قدموا له التهاني 
بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت له، 
وتبادل معهم األحاديث الودية واطلع على شؤونهم 
وهمومهم وأنشطهم المختلفة وتمنى لهم التوفيق 

والنجاح.

وحكومة وشعباً على كــرم الضيافة وعلى وحكومة وشعباً على كــرم الضيافة وعلى 
ــذي حظي  الرعاية واالهــتــمــام ال
تلقيه  ثــنــاء  أ بهما 
ــذي حظي  الرعاية واالهــتــمــام ال
تلقيه  ثــنــاء  أ بهما 
ــذي حظي  الرعاية واالهــتــمــام ال

الــعــالج فــي مدينة 
بن  األمير سلطان 
الــعــالج فــي مدينة 
بن  األمير سلطان 
الــعــالج فــي مدينة 

عبدالعزيز الطبية، 
وخص بالشكر قيادة 
الــخــدمــات الطبية 
العسكرية السعودية 
وإدارة مدينة األمير 
ــان الــطــبــيــة  ــط ــل س
وطاقم األطباء وكادر 
الفنيين والممرضين 
الذين أشرفوا على 
عــالجــه، واالهتمام 
الكبير الذي حظي به 

أن  بالذكر  الجدير 
الزعيم علي عبداهللا 

المهنئون:

نقدر دوركم 
العظيم في 
تجنيب البلد 
ويالت الحرب 

والدمار

تلقى اتصاالً من 
السفير أحمد علي يلتقي سفيري أمريكا وايطاليا بصنعاءالدكتور الزياني

ألتقى أحمد علي عبداهللا صالح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصالح االجتماعية  
للتنمية سفير ايطاليا «لوشانو قاللي» بصنعاء أمس..

حيث ناقش معه برامج المؤسسة في المجاالت التنموية المختلفة وبخاصة الصحية 
والتعليمية.

وفي اللقاء الذي جرى، في المقر العام للمؤسسة، أطلع رئيس المؤسسة السفير، على 
نشاط المؤسسة، وبرامجها القادمة، واتفق الجانبان على البدء بمشاريع تعاون، لمافيه 
دعم أهداف واحتياجات المجتمع اليمني.. وأكد الجانبان، حرصهما على أهمية دعم جهود 
الدولة اليمنية،  لتحقيق أهداف الدولة والمواطن، والخروج من فترة الصراع الذي تدفع 
التنمية بسببه ثمناً كبيراً. وكان التقى السفير أحمد علي عبداهللا صالح، رئيس مجلس 
ادارة مؤسسة الصالح االجتماعية للتنمية، السبت سعادة السفير جيرالد فايرستاين سفير 

الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء.
وجرى في اللقاء مناقشة مشاريع التعاون بين السفارة االمريكية ومؤسسة الصالح، 
وبخاصة في القطاع الصحي، الذي يشهد تعاوناً بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشاريع 

المشتركة في عدد من المحافظات.
كما تم مناقشة التطورات السياسية واالقتصادية في بالدنا، والتي تعد الملف األكثر 

احتياجا للدعم واالهتمام، بما يلبي احتياجات المواطنين.
وتطرق الجانبان، الى االهتمام الدولي باليمن، وحاجة المانحين لتحسين التعاون مع 
حكومة الوفاق، بحيث تتمكن اليمن من استيعاب تعهدات المانحين، عبر تحسين مستوى 

اداء حكومته.
من جانب آخر تلقى السفير أحمد علي عبداهللا صالح، اتصاالً من الدكتور عبداللطيف 
الزياني، امين عام مجلس التعاون الخليجي، هنأه بقرار تعيينه سفيرا للجمهورية اليمنية 
في دولة االمارات العربية المتحدة، واعرب الزياني عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها 
احمد علي عبداهللا صالح في دعم انجاز التحول السياسي في اليمن، وتغليب المصلحة 

الوطنية على ما دونها.
 هذا وقد التقي السفير احمد علي عبداهللا صالح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الصالح 
االجتماعية للتنمية- االخ سعد العريفي مدير مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
في بالدنا، وفي اللقاء تم  اطالع العريفي على مشاريع مؤسسة الصالح، في مجاالت التنمية 

والصحة والتعليم.. 
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