
رئيس  صالح  اهلل  عبد  علي  الزعيم  قال 
المؤتمر الشعبي العام إن الفضل في إعادة 
العام  من  مايو  في  اليمنية  الوحدة  تحقيق 
أبناء  لكل  ثم  أواًل،  وتعالى  سبحانه  هلل  هو   1990
شاركت  التي  الخيّرة  السياسية  القوى  وكل  الشعب 

في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة.
وبالتزامن مع حلول العيد الوطني الـ 23 للجمهورية 
اليمنية »22مايو« تلّقى الزعيم علي عبد اهلل صالح 
برقيات  من  عددًا  العام  الشعبي  المؤتمر  رئيس 
القيادات  من  عدد  من  الهاتفية  واالتصاالت  التهاني 
والمشائخ  والعلماء  واإلدارية  واإلجتماعية  السياسية 
واألعيان، ورجال القوات المسلحة واألمن، ومنظمات 
بمناسبة  والمرأة  الشباب  وقطاع  المدني  المجتمع 
العيد الوطني الـ23 لقيام الجمهورية اليمنية وإعالن 

إعادة تحقيق وحدة الوطن أرضًا وإنسانًا التي ارتفع 
علمها خّفاقًا في مدينة عدن يوم الـ22 من مايو عام 
وموقعها  مكانتها  اليمن  استعادت  وبفضلها   1990

السياسي والتاريخي، وُأعيد للتاريخ اليمني اعتباره.
التهاني  كذلك  واالتصاالت  البرقيات  وتضمّنت 
والتبريكات بما حققته الوحدة اليمنية في ظل قيادة 
ومنجزات  تحوالت  من  صالح  اهلل  عبد  علي  الزعيم 
شملت مختلف جوانب الحياة اليمنية الجديدة سياسيًا 
وعسكريًا  وثقافيًا  وإجتماعيًا  وتنمويًا  وإقتصاديًا 
وأمنيًا، وما شهده الوطن اليمني الواحد من حالة أمن 
المواطن  فيها  وعاش  ربوعه  كل  شملت  واستقرار 
إلى  وممتلكاته،  وعرضه  وحياته  نفسه  على  آمنًا 
جانب تلك المنجزات العمالقة والتي أصبحت شواهد 
الشعب  وسيظل  نفسها  عن  تتحدث  بارزة  ومعالم 

اليمني العظيم يفتخر بها عبر التاريخ.
والخطوات  المبدئية  بالمواقف  المهنئون  وأشاد 
الزعيم  لألخ  والرشيدة  المُحنّكة  والقيادة  الكبيرة. 
الوطن  لمسيرة  قيادته  طيلة  صالح  اهلل  عبد  علي 
وما  األمواج  تالطم  خضم  في  رئاسته  فترة  خالل 
لحنكته  كان  صراعات  من  البالد  تعانيه  كانت 
الوطن  تجنيب  في  البارز  الدور  وحكمته  السياسية 
آخرها  الصراعات وكان  التي تخلفها  واآلالم  المآسي 
أنصع  في  سيسجل  الذي  التاريخي  الموقف  ذلك 
على  وّقع  عندما  نور  من  بأحرف  التاريخ  صفحات 
نوفمبر 2011«  من   23« الـ  في  الخليجية  المبادرة 
وبطريقة  قناعة  عن  سلميًا  السلطة  بذلك  ناقاًل 
ديمقراطية حرة مجسدًا بذلك مبدأ التداول السلمي 

للسلطة في أنصع صورها.

 

 

األخ واالبن العزيز: أحمد علي عبداهلل صالح
تحية طيبة وبعد

نهنئكم بتوليكم منصبكم الجديد، كسفير لليمن لدى 
اإلمارات العربية المتحدة، وهي مهمة تعودون بها لحياتكم 
المهنية المدنية التي بدأتموها ممثلين لناخبي الدائرة “11” 
بأمانة العاصمة في مجلس النواب، حين منحكم الناخبون 
ثقتهم في انتخابات 1997م.. قبل أن تتولوا مهام العمل 
العسكري، الذي تأهلتم له وبقرار ذاتي دراســًة وتدريبًا، 
فحققتم نجاحات وطنية، تمثلت في بناء قــوات الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة، التي صنعت أنصع سجالت االلتزام 
بالنظم والقوانين، بشهادة سجالت األداء في وزارة الدفاع، 
مستفيدة من خبرات يمنية وأردنية ومصرية وعراقية وروسية 

وأمريكية وفرنسية وماليزية وهندية.
إنه وبرغم كل األباطيل التي حاول المغرضون تسويقها، 

فإن الحقائق ستبقى ماثلة للعيان، من أن تلك القوات الوطنية 
عملت مع إخوانكم من أبناء القوات المسلحة واألمن على إنجاز 

مهامها الوطنية، على أكمل وجه.
ولقد حميتم مؤسسات الدولة، وشرعيتها الدستورية، 
وأفشلتم خطط المقامرين االنقالبيين، الذين ظنوا أنهم 
قادرون على مخادعة الدولة والشعب، تحت شعارات براقة وفي 
لحظة ارتباك سياسي ووطني، مثلت األساس لمحاولة االنقالب 
على شرعية االنتخاب وديمقراطية التداول السلمي للسلطة.
ولوال القوات المسلحة واألمن، والحرس الجمهوري على 
رأسها، لوقعت الدولة فريسة سهلة، لالنقالبيين، غير أن 
صمودكم والتزامكم شرف القسم العسكري كجنود للوطن، 
حمى الوطن حتى في أكثر لحظات األحداث سوءًا والمتمثل في 
جريمة مسجد دار الرئاسة االرهابية، وكان أن تم التوصل إلى 
تسوية سياسية برعاية دولية، وبتفصيل المبادرة الخليجية 

التي صغنا بنودها مع كل الوسطاء واألطراف.

وكما كنتم، عونًا للقيادة السياسية السابقة، وفقًا للدستور 
والقانون، فقد واصلتم عملكم بصمت ومسئولية، مع القيادة 
الجديدة، التي وصلت باالنتخاب ووفقًا لمقتضيات المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس األمن الدولي.
ورغم كل الضجيج، وبغض النظر عن خالفات التقدير 
السياسي، فإن رجل الدولة يبقى ملتزمًا لمهام الوطن، ولهذا 
سلَّمتم مهامكم العسكرية بكل قوتها وعتادها، باعتبارها 
قوة دولة، وأديتم القسم الدستوري سفيرًا، مفتتحين تجربة 
جديدة، ستحققون فيها بإذن اهلل، كل النجاح لخدمة شعبكم، 
وعالقاته مع دولة شقيقة كانت ومازالت شريكة لليمن قيادًة 

وشعبًا في كل المراحل والظروف.
لقد أردت توجيه رسالتي هذه لكم، كرئيس سابق، عملتم 
في عهده، ملتزمين بالقانون، حيث كنتم مع كوكبة من 
شبابنا، نموذجًا لاللتزام الوطني بالمهام والواجبات لما فيه 
صالح اليمن، األغلى واألوْلى، بكل التضحيات، ولم يسجَّل 
عنكم، سوء استخدام للسلطة، وال خرق للقانون والدستور، 

وضبط للنفس، وتجاوز عن االساءات.
كما أحدثكم كأب، يشعر بالرضا عن أداء ابنه البار، ويتمنى 

له المزيد من التوفيق والنجاح.
وفقكم اهلل وسدّد على طريق الخير رضاكم

والدكم علي عبداهلل صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس الجمهورية السابق.
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رئيس الجمهورية
النائب االول لرئيس المؤتمر- األمين العام

الثاني والعشرون من مايو طوي صفحة 
مظلمة من الصراع العبثي بين أبناء الوطن

الزعيم يهنّئ السفير أحمد علي عبداهلل صالح بمناسبة توليه منصبه الجديد

أحزاب التحالف الوطني تهنئ رئيس 
المؤتمر بمناسبة العيد الوطني 

رئيس  صالح  عبداهلل  علي  الزعيم  إلى  تهنئة  برقية  الديمقراطي  الوطني  التحالف  أحزاب  بعثت 
المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول العيد الوطني الـ23 لقيام الجمهورية اليمنية.

أعربت فيها عن أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية العظيمة سائلة من 
اهلل العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على شعبنا ووطننا بالخير ودوام التقدم واالزدهار.

رئيس املؤمتر  يعّبر عن اعتزازه بإعادة حتقيق الوحدة

1- احمد بن دغر
2- عبدالحميد الحدي

3- علوي المشهور
4- محمد بشير

5- احمد محمد ريحان
6- حسين األهجري
7- ايمان النشيري
8- صالح العريجي

9- معين صالح قاسم
10- سعيد ناجي قناف

11- أمل الحمزي
12- محمد هادي طواف

13- عبدالمولى االصبحي
14- د. علي الجمهوري

15- فيصل العميسي
16- احمد النويرة
17- نبيل النوبي

18- لحسون صالح مصلح
19- قاسم لبوزة

20- عيسى حنحنة
21- محمد علي شاني

22- محمد أنعم
23- صالح الجندي

24- نزيه الحنق
25- فيصل بن عطاف

26- أمين القدمي
27- عبداهلل غانم أبوغانم

28- محمد محمد زيد عمران
29- قاسم عبدالرحمن العفيفي

30- عبدالجليل جازم
31- قاسم حبش

32- أماني العامري
33- ماجد السقاف

34- عبداهلل األديمي
35- عبدالكريم الرويشان
36- صالح ناجي خشعان

37- علي بامحيسون
38- عمر عبدالصمد

39- منذر عبداهلل نعمان
40- علي محسن المطري

41- عبده حمود راجح
42- علي الذفيف

43- فهد أبوراس
44- علي احمد الزيادي

45- احمد القطوف
46- د. خالد طميم

47- يحيى الكول
48- عبدالسالم شيحاط

49- درهم نعمان
50- فتح البيشي

51- جمال الخوالني
52- يحيى المسمي

53- حسن بن مقيت
54- يحيى بن صالح شويط
55- ياسر عبدربه العواضي

56- عبدالرحمن القالم
57- ناجي المسوري

58- ناجي الزايدي
59- احمد ناصر شايع

60- د. حسن الكحالني
61- فيصل بن شاجع

62- خالد اآلنسي
63- وليد الرميشي

64- طه هاجر
65- ناصر باجيل

66- عمر مجلي
67- د. محمد السياني

68- زيد أبو علي
69- محمد ناصر العامري

70- عبدالعزيز سرحان
71- عبدالملك العرشي

72- عبداهلل ضبعان
73- الشيخ احمد العيسي

74- احمد مقبول بن سرين
75- احمد سود هفج

76- عبدالولي احمد سيف الشرجبي
77- خالد الوحيشي
78- حمود السرحي

79- محمد عبدالكريم المهاجري
80- عبدالناصر االرياني

81- عبداهلل الكوماني
82- طه الهمداني

83- محمد صالح شمالن
84- اسماعيل الموشكي

85- د. احمد جندب
86- د. هدى البان

87- طه عيظة
88- فاهم الفضلي

89- خالد الفقيه
90- ناصر النصيري
91- عبداالله عوفان

92- علي حمزة
93- علي الزنم

94- محمد راجح نجاد
95- شايف عاصم

96- فهد صالح االعجم
97- محمد ابو علي

98- ندى احمد الخضر
99- فيصل نجاد

100- محمد ناجي جبير
101- عبدالقدوس الكبسي

102- مجلي ذمران
103- صالح الشيبه
104- صالح القصاد

105- محمد عبدالحافظ الشيباني

106- ياسر السواري
107- عبده الشوخي

108- معاذ المشرقي
109- احمد الجاكي

110- محمد احمد جرعون
111- عمار احمد جندب

112- عبدالقوي الشميري
113- عبدالوهاب الكينعي

114- عبدالمغني داود
115- امين جمعان

116- احمد جريد
117- علي مثنى اللهبي

118- سالم سعيد المنهالي
119- احمد راجح 

120- زايد غوبر
121- محسن العرشي

122-  أحمد الغيل
123- سنان احمد دويد

124- ثريا يعقوب
125- علي عزيز الجبري

126- بلقيس الربيع

127- فايزة المذحجي
128- علي الفاطمي

129- علي المهشمي
130- عبداهلل احمد عقالن

131- عزيز االكوع
132- علي علي شعالن

133- محمد يحيى القوسي
134- علي علي جباري

135- أمين صادق ابو راس
136- عبداهلل محمود العراسي

137- سميرة السنباني
138- سلطان عبداهلل حنش

139- احمد عبدالناصر جرفوش
140- احمد محمد سعيد المقرحي

141- فؤاد الكميم
142- عوض الوزير

143- محمد عبدالرحمن محمد عثمان
144- عبداهلل الخالقي

145- محسن البحر
146- نزيه العماد

147- علي الزعبلي

148- محمد علي ياسر
149- توفيق عثمان الشرعبي

150- عبدالمجيد مانع البحيري
151- علي محمد الشعباني

152- مبارك الزايدي
153- محسن البحري
154- محسن اآلنسي

155- نبيل محسن اآلنسي
156- نشوان اآلنسي

157- احمد عبادي المعكر
158- احمد درهم الشليف

159- احمد نهشل
160- عبدالولي القاضي

161- احمد كزمة
162- عبدالولي المذابي

163- يحيى نوري
164- محمد صالح مرشد الخلقي

تلّقى برقيات تهنئة واتصاالت من مسئولين وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية


