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هنأجماهير الشعب بحلول الشهر الفضيل

الزعيم يدعو الستغالل رمضان في إنجاح الحوار
ّوجه األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ،رسالة تهنئة وتحية لقيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وأحزاب
التحالف الوطني الديمقراطي وإلى كل جماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ..جاء فيها:
ألبعث إليكم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الجليلة التي
يسعدني أن انتهز حلول شهر رمضان المبارك ..شهر الخير ُوالبركات ً
تهل على شعبنا وهو يمر بمرحلة مهمة وحرجة من تاريخه المعاصر ..سائال المولى عز وجل أن يجعله شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار لكل
عباده المؤمنين الصابرين ،الراجين عفوه وكرمه عليهم ،وأن َيمن على شعبنا بالفرج والخروج من األزمة الخانقة التي ُيعاني منها والتي افتعلتها قوى
التطرف واإلرهاب وتسببت في مضاعفة معاناة الناس ،وزعزعة األمن واإلستقرار ،وإشاعة الخوف والفوضى في أوساط المجتمع.
ً
وأتيقن بأن الشهر الفضيل وبروحانيته سيكون حافال بكل المعاني اإليجابية الراسخة التي تعزز صالت اإلنسان المؤمن بخالقه وبذل كل مافي وسعه
المنتمون للمؤتمر الشعبي العام وأنصاره وحلفاؤه في أحزاب التحالف الوطني
في طاعته وأداء صالح األعمال ،وهي فرصة سنوية نأمل أن ينتهزها ّ
الديمقراطي في استثمار هذه المدرسة الربانية في اللقاءات الحوارية البناءة على كل المستويات بهدف تبادل اآلراء واألفكار حول كافة القضايا
الوطنية المختلفة وفي مقدمتها الحفاظ على مكاسب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر والـ 22من مايو المجيد ..والحرص
المرحلة الراهنة والخطوات
على تبني الرؤية الوطنية المشتركة الهادفة إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتهيؤ الستقبال المهام المناطة بهم خالل ّ
القادمة ..ليظل للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدور الريادي المسؤول والمشاركة اإليجابية البناءة في خدمة الوطن..
والمصلحة العليا للشعب في كل الظروف واألحوال.
وإنني ألتمنى مخلصًا أن تكلل كل الجهود بالتوفيق ..والسداد ،وأن يكتب الله سبحانه وتعالى للجميع جزيل الثواب وحسن الجزاء في أداء فريضة الصوم
وأداء كل الواجبات والمندوبات ..إنه سميع مجيب..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس المؤتمر يتلقى التهاني من مختلف الفعاليات الوطنية
تلقى الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ،العديد من برقيات التهاني واالتصاالت الهاتفية من قيادات
المؤتمر الشعبي العام في مختلف المحافظات ،ومن الشخصيات االجتماعية والسياسية واإلداري��ة والعلماء والمشائخ
واألعيان ..وقيادات المجتمع المدني واإلعالم ،هنأته فيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
حيث عبر المهنئون في برقياتهم عن مشاعرهم الصادقة وامتنانهم العميق لرئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله
صالح ..مثمنين دوره التاريخي البارز وبصماته الجلية في مختلف المراحل التي مرت بها اليمن وآخرها دوره في تجنب البالد سيناريو
الفوضى والحرب األهلية وتغليبه المصلحة الوطنية برسمه لخارطة انتقال سياسي تحافظ على النهج الديمقراطي ..وتسليمه السلطة
في انتخابات رئاسية مبكرة مجسدًا بذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة ..متمنيين له دوام الصحة والعافية.
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 -413فوزي القشيبي
 -414عبدالقوي الحربي اليافعي
 -415محمد صالح الضبياني
 -416صادق أبو سرعة
 -417إبراهيم الجحاجي
 -418العقيد عبده غالب
 -419عبدالله عبدالله بدر الدين
 -420صالح القصاب
 -421قايد مهيوب الطهيفي
 -422عبده يحيى العزب
 -423علي علي شريان
 -424علي حميد شرف
 -425أحمد عباس البرطي
 -426صالح األعجم
 -427قناف الشقاقي
 -428جمال قعشة
 -429محمد علي قعشة
 -430يحيى أحمد أبو حلفة
 -431عبدالله خليل العنبوري
 -432نشوان محمد الزنداني
 -433عبدالله البكاري
 -434محسن ناجي الحيقي
 -435أحمد المقدمي
 -436عبدالله السياغي
 -437نجيب العوج
 -438عبدالكريم الروضي
 -439أحمد فايد الغريبي
 -440سالم سعيد المنهالي
 -441محمد عبدالعزيز األمير
 -442نبيل قاسم الضيفي
 -443علي أحمد العابد
 -444زين العابدين العابد
 -445عبد الرحمن صبر
 -446هشام هاني عبدالله الناشري
 -447يحيى مجاهد الجائفي
 -448أشرف عبدالوهاب الناشري
 -449علي محمد معياد
 -450غازي الجابري
 -451م /عمر الكرشمي
 -452عبده ردمان
 -453علي المساجدي
 -454أحمد صالح الناصري

اال�شرتاكات واالعالنات يتفق ب�ش�أنها مع الإدارة

العنوان:

أسعار االشرتاكات:

اجلمهورية اليمنية � -صنعاء -منطقة ع�صر �أمام
م�ست�شفى �سبال�س متفرع من �شارع الزبريي..
تليفون)466128-466129( :
فاك�س� -)208933( :ص.ب)3777( :

¿ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية «»200دوالر
¿ ال�شركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية «»500ريال

