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هنأهم بيومهم العالمي
الزعيم: رعاية العمال وتحسين أوضاعهم معيار للتقدم وتحفيز للطاقات
نعول على عمال اليمن صناعة المستقبل ومواجهة التحديات بمزيد من البناء واإلبداع

لح  صا لله  عبدا علي  لزعيم  ا بعث 
-رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية 
تهنئة لعمال اليمن بمناسبة األول من 
ا رئيس  مايو عيد العمال العالمي وحيَّ
الجمهورية السابق جهود عمال اليمن 
مختلف  في  لتنموية  ا واسهاماتهم 

قطاعات االنتاج والصناعة.
ــار الزعيم علي عبدالله صالح  وأش
رئيس المؤتمر الشعبي العام إلى األدوار 
العظيمة للعمال وبصماتهم في صنع 
التحوالت التاريخية ، مؤكدًا أن الطبقة 
العاملة كانت دائمًا هي عماد التغيير 
عبر التاريخ في الوطن العربي وعنوان 
الحداثة والمدنية الحديثة المنتجة 

والمبدعة ، منوهًا في هذا الصدد إلى 
اليمن  نضاالت الحركة العمالية في 
والــوطــن العربي والتي مثلت قاعدة 
للحركات التحررية والعمل السياسي 

في الوطن العربي والعالم.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام 

 عن قــيــادات وأعضاء 
ً

باسمه ونيابة
وكــوادر المؤتمر وحلفائه عن تهانيه 
الحارة للعمال في ربوع اليمن السعيد 
بهذه المناسبة ، متمنيًا أن تعاد عليهم 
هذه المناسبة وقد تمكن اليمن من 
الخروج من النفق المعتم وتجاوز أزماته 

بفعل تكاتف الجميع بمن فيهم العمال 
في حقول االنتاج والبناء المختلفة.

ودعا رئيس المؤتمر الشعبي العام 
العمال -الذين يعول عليهم صناعة 
المستقبل - الــى مواجهة التحديات 
التي يفرضها الواقع بمزيد من البناء 

واالبداع.
وحــث ممثلي المؤتمر فــي حكومة 
الوفاق الوطني على تبني برامج وخطط 
العمال  تستهدف تحسين أوضـــاع 
المعيشية وتوفير الرعاية الصحية 
واالجتماعية، منوهًا إلى ان رعاية العمال 
هو معيار للتقدم وتحفيز لطاقات 

االبداع في مختلف المجاالت التنموية.

الطبقة العاملة هي عماد التغيير
نضاالت الحركة العمالية مثلت قاعدة للحركات 

التحررية والعمل السياسي على مستوى العالم

التقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- الثالثاء الماضي، في 
جامع الصالح باألخوة الخطباء والمرشدين 

وعدد من المدرسين والوعاظ.
ودعا رئيس المؤتمر في الكلمة التي القاها 
الى أهمية أن يــؤدي جامع الصالح الرسالة 
لمنوطة  ا لوطنية  وا لقيمية  وا لروحية  ا
به والتمسك بالنهج الوسطي وتكريس 
أخالقيات وقيم الدين االسالمي الحنيف 

البعيد عن التسيس واالستغالل والتطرف، 
فدور الجامع هو صياغة وجدان االمة وصيانة 

وحدته والدفاع عن قيم المجتمع.
ّسس ليكون منبرًا 

ُ
وأضاف: أن جامع الصالح أ

ــاد الى  للحكمة والموعظة الحسنه واالرش
 للحكمة 

ً
قيم االخاء والوحدة الوطنية ومثاال

والتربية الروحية السوية.
واكــد الزعيم ان على الجامع ان يتمسك 

بقول كلمة الحق في اطار االلتزام بالوسطية 
واالعتدال والخطاب المتزن.

وقــال: لسنا في صــراع مع أحد وال ينبغي 
للخطباء والوعاظ ان يعتلوا المنابر لينجروا 
وراء التطرف بل عليهم الدعوة لنبذ العنف 

والتصالح والتسامح واالخاء.
هذا وكان قد ألقى الشيخ حسن الشيخ كلمة 

ترحيبية بالزعيم في مستهل اللقاء.

جميل الجعدبي

ــزوكــا-  ــاذ عـــارف عــوض ال ــت أشـــاد االس
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام بالصمود األسطوري ألعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام في الدائرة االنتخابية 
العاشرة وجميع الدوائر بعموم محافظات 

الجمهورية.
وقال الزوكا في لقاء تنظيمي عقد السبت مع 
قيادات المؤتمر بالدائرة العاشرة إن المؤتمر 
الشعبي العام تجاوز عاصفة ٢٠١١م بصمود 
وثبات أسطوري أذهل المراقبين األجانب، 
حينما جسد أعضائه أنصع قيم الوفاء والثبات 
على المبادئ رغم كل العواصف والمؤامرات 
التي حيكت والزالـــت تحاك ضد المؤتمر 

الشعبي العام.
وفي اللقاء الذي حضره عضو اللجنة العامة 

رئيس الدائرة التنظيمية األستاذ أحمد 
الزهيري، ونائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة 
العاصمة المهندس عائض الشميري وعدد 
من قيادات فروع المؤتمر بأمانة العاصمة قال 
الزوكا: إن األيام أثبتت أن المؤتمر الشعبي 
العام هو بالفعل حزب الوسطية واالعتدال 

والبناء والتنمية.
وجرى خالل اللقاء المنعقد بمعهد الميثاق 
الوطني بالعاصمة صنعاء مناقشة استعدادات 
أعضاء وقطاعات المؤتمر الشعبي العام 
العاشرة للمشاركة  بالدائرة االنتخابية 
واإلسهام في إنجاح عملية القيد والتسجيل 

التجريبية لالنتخابات في الدائرة العاشرة.
وحــث األمــيــن الــعــام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام مسئولي المؤتمر في الدائرة 
اء مع العملية االنتخابية 

َّ
١٠ على التفاعل البن

التجريبية بهدف إنجاحها باعتبار االنتخابات 

هي جوهر العملية الديمقراطية وقضية 
المؤتمر التي ناضل واليزال يناضل من أجلها 

وقدم التضحيات الجسيمة.
وفي اللقاء جرى مناقشة عدد من القضايا 
بالشفافية  التنظيمية فــي حــوار اتسم 
والصراحة بين قيادات المؤتمر في مختلف 
العاشرة ومسئولي  بالدائرة  القطاعات 

المؤتمر في األمانة العامة.
وكان نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام 
بأمانة العاصمة المهندس عائض الشميري 
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية أشار خاللها 
إلــى أن اجتماع قيادات المؤتمر بمسئول 
الدائرة العاشرة يأتي استعدادًا لمرحلة 
وتأسيس  لتجريبية  ا لتسجيل  وا لقيد  ا
السجل االنتخابي الجديد في الدائرة العاشرة 
بهدف إنجاح هذه المرحلة والتهيئة للعملية 

االنتخابية القادمة.

خالل لقائه بعدد من العلماء والمرشدين والوعاظ والمدرسين

في لقاء مع أعضاء الدائرة العاشرة

على العلماء الدعوة للتصالح والتسامح واإلخاء ونبذ العنف

رئيس المؤتمر يؤكد على أهمية دور جامع 
الصالح في ترسيخ الوسطية واالعتدال

الزوكا يشيد بصمود أعضاء وأنصار 
المؤتمر وتجاوز أزمة ٢٠١١م

الزعيم يتلقى برقية 
شكر جوابية من األمير 

مقرن بن عبدالعزيز
تلقى الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية شكٍر 
جوابية من صاحب السمو الملكي االمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي 
العهد.. النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء.. المستشار والمبعوث الخاص لخادم 

الحرمين الشريفين .
وفي البرقية شكر صاحب السمو الملكي االمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي 
ولي العهد، الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على تهنئته 

له.. متمنيًا له دوام الصحة والسعادة .
جاء ذلك ردًا على تهنئة الزعيم له بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود باختياره وليًا لولي العهد.


