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الزعيم: على شباب المؤتمر أن يكونوا قدوة لشباب الوطن في الوسطية واالعتدال
في لقاء مع الشباب

يجب التصدي للدعوات المذهبية وبذل الجهود للحفاظ على المكتسبات الوطنية

التقى الزعيم علي عبدالله صالح-  
ــعــام-  ــيــس الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي ال رئ
االثــنــيــن الــمــاضــي، عـــددًا مــن شــبــاب وشــابــات 
المؤتمر الشعبي العام بمديرية شعوب في 
ــدمــوا له درع 

ّ
الــدائــرة الثامنة عشرة الذين ق

شباب المؤتمر الشعبي العام تقديرًا منهم 
وعرفانًا بالدور الــذي بذله واليــزال يبذله في 
خدمة الوطن والشعب اليمني.. وفي اللقاء رحب 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
بشباب المؤتمر الشعبي العام بمديرية شعوب.
متمنيًا أن يكون شباب المؤتمر الشعبي العام 
قــدوة لشباب الوطن بانتهاجهم للوسطية 
ــى الــدعــوات  واالعـــتـــدال وعـــدم انــجــرارهــم إل
المذهبية أو النعرات الطائفية والقبلية، ووجه 
الزعيم الشباب على أهمية تكريس جهودهم 
في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته وفي 

مقدمتها الوحدة اليمنية.
من جانبهم أشاد الشباب بدور الزعيم علي 
عبدالله صالح في قيادة التحوالت الوطنية 
والتاريخية فــي مسار بناء اليمن وتطويره 
والمتمثلة بتحقيق الــعــديــد مــن المنجزات 
والمشاريع التنموية الخدمية وترسيخه لدعائم 

األمن واالستقرار أهمها الوحدة اليمنية.
كما أشاروا إلى األوضاع التي وصلت إليها البالد 
بعد األزمــة التي كادت أن تتسبب في تشظي 
البالد وتشرذمها لوال حكمة الزعيم علي عبدالله 
صالح وحرصه على حقن الــدم اليمني ونقله 
السلطة سلميًا وبالطرق الديمقراطية وافشل 
بذلك المخططات الرامية لتفجير األوضــاع 
وإدخــال اليمن في حــروب أهلية، فكان بذلك 
الملهم األول في العمل الوطني والديمقراطي.

خالل استقباله رئيس بعثة الصليب األحمر

الزعيم يؤكد وقوف المؤتمر مع الجهود 
اإلنسانية التي تقوم بها البعثة

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- األربعاء، السيد سيدرك شفايزر رئيس 
بعثة اللجنة الدولية للصليب االحمر ومساعديه، وتناول اللقاء 
عرضًا لما تقوم به اللجنة الدولية من أنشطة إنسانية في اليمن 
بهدف تقديم الخدمات للمناطق التي تشهد صراعًا مسلحًا 
وحاالت طارئة تفرض إعمال القانون الدولي الذي يهتم بتقديم 

الحماية والعون لجميع االطراف.
واكد السيد سيدرك شفايزر ان اللجنة الدولية لديها ما يقارب 
٢٥٠ ناشطًا موزعين على العديد من محافظات الجمهورية 

اليمنية اهمها صنعاء، وعدن، وتعز، وصعدة، والضالع.
من جانبه ثمن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام جهود اللجنة الدولية للصليب االحمر وباألخص ما قامت به 

من جهود مميزة وناجحة في منطقة دماج، وحث رئيس البعثة 
على التوجه الى الجهات المعنية لتلقي المشورة وطلب العون.. 
وعما يخص المؤتمر الشعبي العام فقد اكد الزعيم على توجيهه 
لعناصر وكوادر المؤتمر الشعبي العام للتعاون مع اللجنة وتذليل 
الصعاب امام الجهود االنسانية التي تقوم بها البعثة والتي تحظى 

باالحترام والتقدير.
وفي ختام اللقاء قدم السيد سيدرك شفايزر رئيس البعثة نماذج 
من التقارير والمعونات التي تصدرها اللجنة الدولية وكذا هدية 
رمزية للزعيم علي عبدالله صالح من اللجنة الدولية للصليب 

االحمر.
ــرة العالقات  حضر اللقاء االســتــاذ احمد الكحالني رئيس دائ

الخارجية باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام.

في مذكراته التي أوشك على انجازها:

الرئيس يكشف عن أخطر القضايا 
الشائكة في العالقات اليمنية األمريكية

سأطرح للتاريخ وألبناء األمة ماذا طلبت أمريكا وما هي تحفظاتي
كشف الرئيس / علي عبدالله  

صالح- رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- اعتزامه نشر مذكراته الخاصة حول 
عالقاته بالواليات المتحدة االمريكية 
وبالذات ما يخص مجال مكافحة االرهاب 
منذ حادثة المدمرة االمريكية " إس . 

إس . كول "..
وبين رئيس الجمهورية السابق انه ومن 
خالل مذكراته سيعلن الحقائق للتاريخ 
وألبناء الشعب اليمني وابناء االمة العربية 
واالسالمية عن اهــم القضايا الشائكة - 
ليس في العالقات اليمنية االمريكية فقط 
، ولكن في العالقات العربية االمريكية 
- والتي كانت ومــا زال لها تأثيرها على 
االحـــداث فــي عالمنا العربي واالســالمــي 
وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالعالقات 

اليمنية االمريكية .
وأوضح الرئيس السابق انه سيكشف في 
مذكراته الخاصة ماذا كان ُيطلب منه..؟ 
وما الذي تحفظ عليه حينها.. مشيرًا الى 
ان مذكراته في هذا الصدد سيتم انجازها 

عما قريب.

رئيس المؤتمر يبحث مع سفير كوبا تطوير العالقات الثنائية
استقبل الزعيم / علي عبدالله صالح رئيس  

المؤتمر الشعبي العام السيد / باولوفيتش 
اسكالونا سفير جمهورية كوبا ومساعديه لدى اليمن.

وقد تناول اللقاء جوانب تطوير العالقات بين المؤتمر 
الشعبي العام والحزب الشيوعي الكوبي وأهمية الدور 
الذي يلعبانه في تعزيز عالقات التعاون بين الشعبين 

والحزبين الصديقين .
وأشاد الزعيم / علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
ــذي تــؤديــه جمهورية كوبا  الشعبي الــعــام بــالــدور ال
الصديقة بقيادة الرئيس/ راؤول كاسترو في توطيد 
عالقات الصداقة والشراكة وتوافقهما في الرؤى إزاء 
العديد من القضايا اإلقليمية والدولية.. وقد حمل 
الزعيم علي عبدالله صالح سعادة السفير نقل تحياته 

للرئيس / راؤول كاسترو.
من جانبه اطلع سعادة السفير السيد / باولوفيتش 
اسكالونا الزعيم علي عبدالله صالح على آخر مستجدات 

الوضع السياسي واالقتصادي في كوبا .
كما ناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الحزب 
الشيوعي الكوبي والمؤتمر الشعبي العام في جانب تبادل 
الخبرات ومن خالل استقبال وفود من الحزب الشيوعي 
الكوبي بصنعاء واستقبال وفــود من حــزب المؤتمر 
الشعبي العام بكوبا لتبادل الخبرات والتنسيق حول 

توحيد الرؤى، وحول العديد من القضايا.
حضر اللقاء الشيخ / مختار محمد القشيبي أمين 
عام حزب العمل ،ممثًال عن لجنة الصداقة اليمنية 

الكوبية.


