
الوفود التي مثلت قيادات حكومية وحزبية وشعبية ونقابية 
وشبابية، رجالية ونسائية قدمت من مناطق اليمن لتهنئة 
الزعيم علي عبدالله صالح بهذه المناسبة الغالية التي كان 
لها كبير األثر الى جانب القيادات الوطنية من ربوع اليمن في 
تحقيقها باعتبارها االنجاز العربي االبرز في القرن العشرين 
بشهادة كبار القيادات العربية والمفكرين والمثقفين العرب 
باعتبارها اشراقة من اشراقات زمن االنكسارات ونواة للوحدة 

العربية الكبرى.
وأشاد المهنئون باالدوار النضالية للزعيم علي عبدالله صالح 

التي لعبها حتى تحقيق هذا المنجز التاريخي.
وقالوا: كغيره من القيادات الوطنية حمل الرئيس علي عبدالله 
صالح هم اعادة تحقيق الوحدة اليمنية على عاتقه، وما إن تسلم 
مقاليد الحكم عام ١٩٧٨ حتى بادر الى اجراء حوارات مباشرة 
مع اخوانه قيادات الحزب االشتراكي اليمني في جنوب الوطن 

حتى تحقق ذلك الحلم في الـ٢٢ مايو ١٩٩٠م..
وال شك أن من حظي برفع علم الوحدة والتوقيع على اتفاقيتها 
وكافح وناضل من اجلها ودافع عنها يستحق كل هذا التقدير 

واالحترام، فذلك شرف التحظى به إال القيادات الوطنية.
وأشاد المهنئون أيضًا بحكمة الرئيس علي عبدالله صالح في 

تجنيب البالد االنزالق نحو الفتنة منذ اندالع ازمة ٢٠١١م..
وقدم المهنئون الهدايا والورود والمجسمات تعبيرًا ورمزية 
عما يجيش بخاطرهم من مشاعر المودة والمحبة للزعيم علي 
عبدالله صالح والمكانة التي تحتلها بين ثناياهم نظير مواقفه 
الوطنية والقومية ، حيث قدم األمين العام المساعد لمنظمة 
التصالح والتسامح ومقرها القاهرة درع التصالح والتسامح 
للزعيم ، مؤكدًا أن تاريخه الحافل بالعفو والصفح عن خصومه ، 

أهله عن جدارة لنيل لقب زعيم التصالح والتسامح..
الشباب كانوا حاضرين بقوة لتهنئة القائد الموحد الزعيم علي 
عبدالله صالح وتكريمه على ما قدم لهذا الوطن وفي مقدمة ذلك 
تحقيقه إعادة وحدة اليمن التي ناضل من أجلها اآلباء واألجداد 
ويعيش نعيمها األبناء واالحفاد..حيث قدم خريجو العام الجاري 
من كلية اإلعالم جامعة صنعاء.. وطالب المعهد الصيني دروع 

تخرجهم تكريمًا للزعيم..
كما استقبل الزعيم علي عبدالله صالح وفدًا من االكاديميين 
والشخصيات االجتماعية وهيئة التدريس بجامعة ذمار وفرع 
قيادة المؤتمر في الجامعة الذين عبروا بكلماتهم عن اعتزازهم 
باالنجاز الوطني الخالد والدور الرائد للزعيم علي عبدالله صالح 
في النضال الوطني لتحقيق هذا االنجاز الذي مثل شمعة مضيئة 

واشراقة في الزمن الرديئ
. وعبرت الكلمات عن التقدير العميق للزعيم ســواًء حين 

حقق المنجز العظيم وحين جنب الوطن مهالك التناحر من أجل 
السلطة وحين ظل طودًا شامخًا يدافع عن التعددية السياسية 

والحفاظ على مكاسب الثورة اليمنية قائدًا سياسيًا محنكًا في 
الصفوف االولى لمواقف حزب الوطن المؤتمر الشعبي العام .

وكرم الطالب واألكاديميون الزعيم علي عبدالله صالح بدرع 
الوفاء تقديرًا الدواره النضالية.

وفــي ذات السياق التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بعدد من قــيــادات وكـــوادر واعضاء 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعده حيث تبادل معهم 
التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ ٢٤ إلعادة تحقيق الوحدة 

اليمنية.
وفي اللقاء ثمن الزعيم علي عبدالله صالح الدور البارز لقيادات 
وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام بالوقوف مع الوطن في 

مختلف الظروف.
موجهًا قيادات فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة 
إطالق حوار مع كافة القوى بالتعاون مع جهات االختصاص 
لوضع حلول عاجله للمهجرين من محافظة صعدة وضرورة 
إعادتهم الى ديارهم ومزارعهم لما لذلك من أهمية لترسيخ 

االمن والسالم في المحافظة.
وضــــرورة تحمل االجــهــزة التنفيذية والسلطة المحلية 

مسئوليتها حيال ذلك.
وقــد عبر الحضور عن تمسكهم بالمؤتمر الشعبي العام 
كتنظيم وسطي معتدل اثبت في كل المراحل أنه التنظيم 
االكثر وعيًا بقضايا الوطن ومشكالته واالعلى وعيًا بحماية 
المكتسبات الوطنية والمتمثلة في الجمهورية والحفاظ على 

الوحدة اليمنية المباركة.
كما قدم أبناء محافظة الجوف لتهنئة الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين 
لقيام الجمهورية اليمنية، في يوٌم جديٌد من أيام الوفاء وصورة 

ناصعة من صور العرفان.
وأكد المهنئون أن الوحدة وصانعها األول راسخان في وجدان كل 
أبناء محافظة الجوف الشرفاء كغيرهم من أبناء الوطن، مشيرين 
إلى أن هذا الحدث األبــرز في تاريخ اليمن الينسى وقد خلده 

التاريخ وكتبه بأحرف من نور.
وفي كل أيام استقبال الزعيم لمهنئيه من أبناء الوطن الغالي 
كانت القصائد الشعرية المتنوعة، حاضرة ومعبرة عن محبة 
الشعراء لوحدة وطنهم ومحقق هذا المنجز ، مؤكدين ان الوحدة 
متجذرة في أعماقهم باعتبارها قدر ومصير الشعب اليمني 
الواحد عبر التاريخ، وقدمت أيضًا رقصات شعبية عبرت عن 

الفرحة واالبتهاج بهذه الذكرى الخالدة في وجدان كل يمني.

عكست الحشود الجماهيرية التي توافدت إلى منزل الزعيم علي عبدالله صالح رئىس المؤتمر الشعبي العام  
لتهنئته بالعيد الوطني الرابع والعشــرين لقيام الجمهورية اليمنية حب الناس لوحدتهم المباركة ووفاءهم 

لمحققها..
كما جسد استقبال الزعيم علي عبدالله صالح لتلك الحشود وأليام عدة اعتزازه بالقدر الذي شرفه بتحقيق هذا 

المنجز العظيم ورفع علم الوحدة من محافظة عدن التاريخية..
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في المناسبات الوطنيةفي المناسبات الوطنية

الشعوب الحية ال تنسى صناع تاريخها

وكان الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام طمأن 
أبناء الشعب كافة بأن الوحدة اليمنية راسخة وال خوف عليها فهي محمية 
بأجيال ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر 
والثاني والعشرين من مايو، والذين هم على دراية كاملة ماذا تعني الوحدة 

الوطنية وإدراكهم قيمتها.
مشددًا لدى استقباله جموع المواطنين المهنئين له بالعيد الوطني الرابع 
والعشرين للجمهورية اليمنية وإعادة توحيد اليمن، على أن التهنئة 
بهذا اإلنجاز الوطني التاريخي ليست له وحده بل للشعب اليمني بأكمله 

باعتبارها منجز كل يمني وطني شريف.
ودعا الرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح، كل اليمنيين الغيورين 
والشرفاء إلى التمسك بالوحدة اليمنية باعتبارها مصدر قوة اليمن وعزة 
اليمنيين ومصدر فخر للوطن العربي بأكمله، وصمام المستقبل األمن 

والمستقر والمزدهر لليمن.
مؤكدًا أن أبناء المحافظات الجنوبية عانوا لفترات طويلة من جور االحتالل 
البريطاني واستغالله وتبعات دورات العنف الدامية على السلطة والظلم 

والتشرذم والتشظي، وكانوا وال يزالون أكثر حرصًا على الوحدة اليمنية 
وأن من يدعون إلى االنفصال قلة وتدعمهم بعض القوى في شمال الوطن.
وشــدد الزعيم علي عبدالله صالح خالل لقائه جماهير المهنئين له 
بمناسبة العيد الوطني االثنين الماضي على وجوب التصدي لكل مشاريع 
ــدعــوات التقسيمية  التفرقة الطائفية والمذهبية والمناطقية وال
والتشطيرية كافة، ومساندة رئيس الجمهورية ودعم جهوده للحفاظ 
على الوحدة اليمنية وتطهير الوطن من جماعات اإلرهاب، واستعادة 
األمــن واالستقرار، وتنفيذ اتفاق التسوية لألزمة السياسية اليمنية 

ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأرجع الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام تدهور 
األوضاع األمنية والمعيشية الخدمية واالقتصادية إلى حمالت التحريض 
على المؤسسة العسكرية واألمنية طوال األزمة السياسية والدفع باتجاه 
شخصنة مشروع هيكلة الجيش واألمن، والسياسات الخاطئة للحكومة 
وافتقاد غالبية أعضائها للمعرفة والخبرة وتغليبهم المصالح الحزبية 

على المصالح الوطنية العليا.

الزعيم في استقباله  المهنئين بمناسبة العيد الوطني:

الوحدة اليمنية مصدر عزة لليمنيين وفخر للعرب وصمام أمان للمستقبل
يجب التصدي للمشاريع الطائفية والمناطقية والمذهبية
ندعم جهود الرئيس للحفاظ على الوحدة وتطهير الوطن من اإلرهابيين


