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بالوحدة ارتفعت هامات اليمنيين.. وبالديمقراطية تجسدت 
حقيقة المشاركة الشعبية وحكم الشعب نفسه بنفسه

الزعيم/ علي عبداهللا صالح
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

جماهير الشعب وكبار المسؤولين يشاركون الزعيم أفراح العيد
صالح   عبدالله  علي  الزعيم  الشعب   جماهير  شاركت 

الفطر  عيد  أفـــراح  الــعــام  الشعبي  المؤتمر  رئيس 
منزل  الى  العظيم  الشعبي  بالتدفق  ذلك  تجلى  حيث  المبارك، 

الزعيم طوال أيام العيد..

كما تلقى الزعيم برقيات تهان واتصاالت هاتفية بمناسبة  
عيد الفطر المبارك من كل من رئيس مجلس النواب يحيى 
علي الراعي ورئيس مجلس الشورى عبدالرحمن عثمان ووزير 
الخارجية أبوبكر القربي واألمناء العامين المساعدين للمؤتمر 
الشعبي العام صادق أمين أبو راس والدكتور احمد عبيد بن 
دغر والشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا وأمة الرزاق حمد، 
ورئيس احزاب التحالف الوطني الديمقراطي الدكتور قاسم 
سالم وزير السياحة، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة 
الفساد ياسين عبده سعيد ، وحسين حــازب وضيف الله 
شميلة ومحمد حسين العيدروس ومحسن النقيب والدكتور 
أحمد األصبحي وأحمد 
محمد المتوكل ونعمان 
الصهيبي والــلــواء محمد 
ـــخـــاوي ورجــــاء  حــاتــم ال
عبدالله غالب والحكم 
بن ثابت ونجيب العجي 
وعـــلـــي الــقــيــســي وعــلــي 
حــمــيــد جــلــيــدان وعــدد 
من القيادات السياسية 
واإلجتماعية واإلداريــة 
ــخ  ــمــشــائ والـــعـــلـــمـــاء وال
واألعيان، ورجال اإلعالم 
والقوات المسلحة واألمن، 
ومــنــظــمــات المجتمع 
المدني والشباب والمرأة.
عـــــبـــــروا فـــيـــهـــا عــن 

تمنياتهم للزعيم علي عبدالله صالح بموفور الصحة والعافية 
بهذه المناسبة الدينية الغالية على قلوب أبناء األمتين العربية 

واإلسالمية .
وأشــاد المهنئون بالمواقف المبدئية والخطوات الكبيرة 
والقيادة الُمحنكة والرشيدة للزعيم علي عبدالله صالح 
طيلة قيادته لمسيرة الوطن ، منوهين بحنكته وحكمته 
السياسية التي جنبت الشعب الصراعات والتي كان آخرها 
توقيعه على المبادرة الخليجية وتسليمه السلطة سلميًا 
بطريقة ديمقراطية حرة مجسدًا بذلك أول تــداول سلمي 

للسلطة في البالد.
وتمنى المهنئون للزعيم 
ــح دوام  عــلــي عــبــدالــلــه صــال
الصحة والعافية، وللشعب 
الــيــمــنــي الــعــظــيــم اضــطــراد 

التقدم واالزدهار.
بـــدوره عــّبــر الــزعــيــم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
عن شكره وتقديره للمشاعر 
الطيبة والصادقة التي تحلى 
بها المهنئون ، متمنيًا للجميع 
ــادًال  ــب الــنــجــاح والــتــوفــيــق وم
إياهم التهاني بهذه المناسبة 
الدينية الغالية، سائًال المولى 
عــز وجـــل أن يــعــيــدهــا على 
شعبنا ووطننا في خير وأمان 

وتقدم وازدهار .

رئيس المؤتمر يشيد بفاعلية وإسهام المرأة في الحوار
استقبل الزعيم/ علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام االسبوع  

الماضي القطاع النسائي الُممِثل للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه وانصاره 
في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الالتي قدمن لتقديم التهاني والتبريكات لألخ 
الزعيم بمناسبة عيد الفطر المبارك متمنين له موفور الصحة والعافية ، سائالت 
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على بالدنا بالخير والُيمن والبركات .
وقد تحدث في اللقاء عدد من األخوات الالتي طرحن العديد من الموضوعات 
والقضايا المتعلقة بالحوار الوطني وكذا المتصلة بالعمل التنظيمي وسبل تطوير 
وتفعيل دور المرأة المؤتمرية كشريك أساسي وفاعل في جميع الجوانب المختلفة 

في كافة فروع المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية .

من جانبه أشاد رئيس المؤتمر الشعبي العام بدور المرأة مثمنًا حضورهن 
الفاعل ومشاركتهن المتميزة في الجلسات العامة للحوار الوطني وحلقات النقاش 
واالجتماعات المختلفة ... موضحًا بأن المرأة تمثل نصف المجتمع وعليهن أن 
يضطلعن بدور مهم وبّناء في المرحلة القادمة لما فيه إنجاح فعاليات مؤتمر 
الحوار الوطني الذي يتطلع إليه أبناء شعبنا اليمني للخروج من أزمته الراهنة ، 
مشيرًا إلى أن المرأة أظهرت ثباتًا وصمودًا غير مسبوق أثناء األزمة الممتدة 
ألكثر من عامين ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة جميع التحديات 
التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وفي الحفاظ على كل المنجزات التي تحققت 

لهذا الوطن .


