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الوحدة هي من ُصنع ابناء اليمن
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والحق والحربة والمساواة
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عدد مكرس بمناسبة العيد الوطني الـ)24( 
لتحقيق الوحدة اليمنية ) 22 مايو(

الفعاليات السياسية والثقافية واالجتماعية تهنئ  موحد اليمن بالعيد الوطني

استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام ق��ي��ادات الدائرتين العاشرة والحاديه 
عشرة فرع أمانة العاصمة مديرية الوحدة. وفي بداية 
اللقاء رحب الزعيم علي عبدالله صالح بالحضور والقى 
كلمة توجيهية شدد فيها على اهمية قطع البطاقة 
الرقمية "الشخصية" وبطاقة عضوية المؤتمر الشعبي 
العام. مشيرًا إلى البطاقة الحزبية واالنتماء السياسي 
الذي يميز المؤتمريين بقاعدتهم العريضة التي تضم 
خيرة ابناء الشعب اليمني باعتبار المؤتمر الشعبي 
العام القوة السياسية الوسطية واالعتدال على الساحة 
السياسية الذي يمتلك من الخبرة في بناء الوطن ومن 
الرؤية السياسية التي تضمنتها وثائقه وأكدت صوابها 

المتغيرات الوطنية واالقليمية والدولية.
واستعرض الزعيم علي عبدالله صالح التطورات 
السياسية في اليمن قائاًل: إن أهمية االنتقال من االزمة 
السياسية التي اه��درت م��وارد ال��دول��ة وقوضت االمن 
واالستقرار البد أن يبدأ بالعودة الى المسار الديمقراطي 
كون االنتخابات والعودة الى الشعب المصدر الوحيد 
للشرعية فاليمن بتركيبته وطبيعته االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية وسياق التطور التاريخي يرفض 

كل صور الشمولية والحكم الفردي. 
مؤكدًا أن اع��ادة بناء الدولة اليمنية تتطلب تضافر 

جهود القوى الخيرة.

وفيما يخص األداء التنظيمي حث الزعيم علي عبدالله 
صالح على اهمية األداء الجيد واشاعة  المناخ الديمقراطي 
القائم على الشفافية والمصداقية والتربية السياسية 
الحزبية الستقطاب افضل عناصر المجتمع الى صفوف 

المؤتمر الشعبي العام وفقًا للنظام الداخلي..
 وقال: أن االسس الجديدة لبناء المؤتمر الشعبي العام 
تنظيميًا وسياسيًا وجماهيريًا.. البد أن تعتمد على 
الشخصيات الكفؤة والجديرة بتولي المسئولية والمجسدة 

لنهج الوسطية واالعتدال.. 
وأضاف: إن تاريخ المؤتمر الشعبي العام الذي كان حاضنًا 
للتفاهم والتعاون والشراكة مع التيارات واالحزاب ارتكز 
على اولوية القضايا الوطنية وهذا ما جعله حزبًا قادرًا 
على تجاوز الكثير من التحديات والعمل بثبات من اجل 

المستقبل.
وفي اللقاء رحب االستاذ عائض الشميري نائب رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام في االمانة بخطوة الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام استقبال 
قيادات الدائرة العاشرة والحادية عشرة. وقدم تقريرًا 
موجزًا حول عملية التسجيل والنشاط التنظيمي في 

الدائرتين. 
فيما تحدث قياديون في الدائرتين ح��ول اتجاهات 
العمل المستقبلية وخطط االستقطاب وبرنامج توزيع 

بطائق العضوية الجديدة.

»10« و »11« خالل لقائه بمؤتمريي الدائرتين ال�

الزعيم يحث على استقطاب أفضل الكفاءات 
في المجتمع إلى صفوف المؤتمر

االنتقال من األزمة السياسية يبدأ بالعودة للمسار الديمقراطي
المؤتمر تجاوز التحديات ويعمل بثبات من اجل المستقبل

رفع المثقفون واألكاديميون والقيادات في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
والشخصيات االجتماعية والمنظمات المدنية برقيات تهاٍن إلى الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني ال�24 لقيام الجمهورية اليمنية في 
22 مايو 1990م . وأشادوا في برقيات التهاني بالدور التاريخي للزعيم علي عبدالله 

صالح في تحقيق هذا المنجز الذي مثل أشرف وأعظم تطلعات الشعب اليمني.
ل اإلرادة السياسية التي ترجمت أحالم الشعب 

َّ
مؤكدين ان الزعيم علي عبدالله صالح مث

وليس هناك من يوقف من قيمة هذا الدور في التاريخ وفي الواقع. وخاطب المثقفون 
واألكاديميون وقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف والشخصيات االجتماعية والمنظمات 
المدنية.. رئىس المؤتمر علي عبدالله صالح بالقول: إذا كان الله والتاريخ منحاك سيادة 
االنجاز التاريخي العظيم فإنهما قد ألقيا علينا كأجيال ترث مسئوليات الحفاظ على 

الوحدة وشرف الدفاع عنها وحمايتها من كل سوء ومخاطر.
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سالم صالح يهنىء الزعيم 
بعيد الوحدة

ت��ل��ق��ى ال��زع��ي��م علي 
عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
إتصااًل هاتفيًا من األخ 
سالم صالح محمد عضو 
مجلس الرئاسة السابق 
األمين العام المساعد 
ل��ل��ح��زب االش���ت���راك���ي 
اليمني )س��اب��ق��ًا( هنأه 
خالله بالعيد الوطني 
الرابع والعشرين لقيام 
ال��ج��م��ه��وري��ة اليمنية 
التي مثلت واح��دة من 
أنبل وأش��رف إنجازات 

العمل الوطني في القرن العشرين .
وأكد عضو مجلس الرئاسة السابق على ال��دور التاريخي الذي 
لعبه الزعيم علي عبدالله صالح في هذا اإلنجاز الذي تطلعت إليه 
أفئدة الشعب اليمني ومثل محورًا رئيسيًا لنضال الحركة الوطنية 
اليمنية، وإضافة نوعية لثورتي السادس والعشرين من سبتمبر 

وال�14 من أكتوبر .
ومن جانبه شكر الزعيم علي عبدالله صالح االخ سالم صالح محمد 
،مشيرًا إلى دوره كأحد صناع هذا اليوم العظيم الذي مثل عنوانًا 
لليمن الجديد المتطلع إلى المستقبل الزاهر والعيش الكريم ألبناء 

شعبنا اليمني.
مشددًا على أهمية العمل الوطني المشترك للحفاظ على هذا 
المكسب التاريخي الذي يمثل بوابة العبور من األزمات نحو تحقيق 
آمال اليمنيين واإلسهام في تعزيز األمن واالستقرار والسالم 

الدولي .

المؤتمر يهنئ الزعيم والرئيس بمناسبة العيد الوطني 
بعث األمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام ورئىس هيئة 
الرقابة التنظيمية برقيات تهاٍن للزعيم/ علي عبدالله صالح رئىس 
المؤتمر الشعبي العام، وإل��ى المشير عبدربه منصور ه��ادي - رئىس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام للمؤتمر الشعبي 

العام..
عبروا فيها عن تهانيهم الحارة ومباركتهم لهما باالصالة عن أنفسهم 
ونيابة عن أعضاء األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول 
العيد الوطني الرابع والعشرين للجمهورية اليمنية )22 مايو 2014م(..  
متمنين لهما دوام الصحة والعافية، ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من 

التقدم والرخاء واالزدهار..

كما بعثوا ببرقيات تهاٍن مماثلة إلى االخوة أعضاء اللجنة العامة وإلى جميع 
قياديي وكوادر القطاعات التنظيمية بالمحافظات والمديريات ورؤساء 
الهيئات التنظيمية والتنفيذية وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات وإلى 
هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وإلى أعضاء مجلس ال��وزراء وإلى 
رئىس وأعضاء مجلس القضاء األعلى وإلى رئىس المحكمة االستئنافية 
العليا والنائب العام وإلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء 
وإلى رئىس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد وإلى أمناء وقياديي األحزاب 
والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية 
واالجتماعية.. وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم ومناضلي الثورة اليمنية 

المباركة )26 سبتمبر، 14 أكتوبر(.


