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في العيد الوطني الـ٢٦ للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة المباركة في الـ٢٢ مايو ١٩٩٠م.. نترك لبعض األرقام والصور حرية المقارنة  بين المشروع الوطني العظيم  
الذي تبناه وشــيد أسســه موحد اليمن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الســابق رئيس المؤتمر الشــعبي العام ومعه كل القوى الوطنية في الســاحة، وبين مشرووع 

أعداء الجمهورية والوحدة والديمقراطية واألمن واالستقرار..
نورد هنا بعض األرقام والصور التي تتحدث عن مشروعنا الوطني الذي طرز وجه الوطن باآلالف من المشاريع االقتصادية والتنموية والخدمية التي تم انجازها خالل السنوات األخيرة 

فقط وال تتحدث عن عقدين من العمل..
وعن مشروع عمالء السعودية واالستعمار القديم والجديد الذين نجحوا في ٢٠١١م في ايقاف عملية البناء والتنمية.. ثم انتقلوا إلى الرياض لقتل أبناء الشعب وتدمير منجزاته..

األرقــام والصــور تتحـــدث

 ١٦
ألف مدرسة شّيدت في البالد

 ٣١٦
محطة توليد كهرباء كانت تغطي أكثر 

من ٥٠٪ من احتياجات السكان

 ٥١٤٧
مشروعًا ووحدة سكنية أنجزت في ٦ سنوات

 ٤٠
جامعة وطنية وأهلية 

شيدت

 ٧١٩٠٦
فرص عمل تم توفيرها 

للشباب بالمحافظات الجنوبية

 ٣٤١٠
سدود وحواجز مائية

 ١٥٤٢٩
نجزت

ُ
كلم طرق معبدة أ

 ٣٦
شركة استكشافية نفطية 
عالمية كانت تعمل باليمن

 ٦٤
شركة دولية كانت تعمل في 
قطاع الصناعات االستخراجية

 ٥٫٤
مليون طالب وطالبة 
التحقوا بالتعليم سنويًا

 ٨٤
معهدًا فنيًا وتقنيًا شيدت حتى ٢٠١٠م

 ٪١١٫٣
أحرزه النمو الصناعي عام ٢٠٠٧م

استعادة أرخبيل جزر 
حنيش من أرتيريا

 ١٦٠٠
مدرسة تم تدميرها

أعادوا الشعب للعيش بالظالم 
منذ ٢٠١١م

دمروا معظم مدن 
وقرى اليمن

دمروا جامعات تعز وصنعاء 
وعدن والبيضاء وعمران وسلموا 

أخرى لداعش والقاعدة

دفعوا بالشباب لاللتحاق بداعش 
والقاعدة ولخدمة الغزاة الجدد 

دوهم ضد الوحدة وجنَّ

يواصل العدوان ومرتزقته 
تدمير السدود بالصواريخ ومن 

أهمها سد مأرب التاريخي

تدمير ٦٣ طريقًا وجسرًا 
جراء العدوان

استقدموا مرتزقة «بالك 
ووتر» ومرتزقة شركة «داين 

جروب»..

استعانوا بـ١٧ دولة لتدمير 
اليمن وقتل شعبها

 ٪٣٤
من أطفال اليمن ُحرموا من حقهم 

في التعليم بحسب اليونيسيف

 ٢٠
معهدًا فنيًا وتقنيًا تم تدميرها ونهب البقية

 ٤٠
ألف منشأة صناعية اغلقت منذ ٢٠١١م و١٤ 
مليارًا خسائر القطاع الصناعي بسبب العدوان، 

وتسريح أكثر من ثالثة ماليين عامل.

موا جزيرة سقطرى لإلمارات 
ّ
سل

وجزر حنيش للقوات المصرية واالرتيرية

مشروعهممشروعنا

عدد مكرس
 بمناسبة العيد الوطني الـ ٢٦ 

لقيام الجمهورية اليمنية


