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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

:« » وقناة « الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر في حوار مع «

المؤتمر جاهز لخوض االنتخابات في موعدها ونرفض التمديد
نريد من هادي أن يكون رئيسًا لكل اليمنيين وال يقصي المؤتمريين لكسب رضا «االخوان»
لدينا أدلة بأن «االخوان» هم من ارتكبوا جريمة جمعة الكرامة
ال توجد صفقة في دماء جريمة دار الرئاسة

«االخوان» ينهارون في كل الدول بعد انتكاستهم في مصر

الحزب الفائز بثقة الشعب في االنتخابات من حقه أن ينفرد بالسلطة

ر من هروب قيادات إخوان مصر إلى اليمن
ّ
نحذ

المتالعبون بالمبادرة يسعون إلبقاء وضعهم الحالي في السلطة

المؤتمر ازداد قوة وصالبة بخروجنا من السلطة ولم ينهار كما كان يروج الحاقدون

ال حكومة توافقية بعد االنتخابات ونرفض العودة إلى حكومة الكوكتيل
نمد أيدينا للتحالف مع كل القوى الوطنية من أجل اليمن

الشعب استفتى على الوحدة والمطالبون باالنفصال ال يستطيعون العيش إال في ظلها

حاوراه/ محمد أنعم- محمد العميسي..

أكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر جاهز لخوض  
أي استحقاقات انتخابية قادمة حتى وان جرت في الغد فقد ازداد المؤتمر شجاعة 
وقوة وتماسكًا وشعبية بعد أحداث ٢٠١١م حيث تزايدت طلبات االنتساب الى عضويته 

بشكل غير مسبوق.

واشار الزعيم علي عبدالله صالح في حوار مع قناة اليمن اليوم وصحيفة الميثاق ان المؤتمر 
الشعبي العام نابع من أوساط الشعب اليمني وجسد نهج الوسطية واالعتدال واستطاع ان 
يقود بنجاح امال وتطلعات الشعب اليمني وحقق انجازات عظيمة في مختلف المجاالت ابرزها 

اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في ٢٢ مايو ١٩٩٠م.
مبديًا استعداد المؤتمر الشعبي العام التحالف مع أي قوى سياسية بشرط ان تحكمه قواسم 

وطنية مشتركة والمؤتمر يمد يده للجميع بما فيهم حزب االصالح شريطة ان يعودوا الى 
رشدهم ويعتذروا للشعب اليمني عن كل الدماء التي سفكوها خالل الفترة الماضية.

وقال الزعيم علي عبدالله صالح.. لقد اصيب االخوان المسلمون بنكسة في مصر لم يكونوا 
يتوقعونها ومثلت انتكاسة لهم في الوطن العربي كله.

تفاصيل ص٤-٥

«الميثاق»: العيدروس لـ

على المؤتمر 
توسيع تحالفاته 
مع الشعب

«الميثاق»: «الميثاق»:القربي لـ خالد شيخ لـ

«الميثاق»: الحذيفي لـ «الميثاق»: الكحالني لـ

المؤتمر الشعبي سيقدم التنازالت 
كي ال تمس الثوابت الوطنية

يمتلك المؤتمر الشعبي مقومات كثيرة 
لقيادة المشروع المدني

الحوار الوطني امتداد لما بدأه 
اليمنيون يوم أسسوا المؤتمر الشعبي المؤتمر بحاجة إلى تغيير في سياساته

«الميثاق»: عكوش لـ

المؤتمر الشعبي 
خيار واضـح 

لمن تاهـت به 
الخيــارات

اكد االخ احمد الصوفي السكرتير الصحفي لرئيس المؤتمر الشعبي العام ان المؤتمر  
ضحى بالسلطة او جزء منها من اجل امن واستقرار الوطن إال ان الوطن اليزال في 
خطر سيما وهناك اطراف تحتفظ بقوتها العسكرية وميليشياتها ويمكنها  ان تدخل اليمن 
في مأزق بأي لحظة. وقال في حوار مع صحيفة الميثاق» بمناسبة الذكرى الـ٣١ لتأسيس 
المؤتمر انه المؤتمر بحاجة الى مراجعة منظومته السياسية ووسائل عمله السابقة..  كما انه 

بحاجة الى ان يرفع شعار «رجل واحد لمهمة واحدة»..
مضيفًا : نحن بحاجة الى حزب احترافي لديه برنامج سياسي واداء يومي ولديه مجاالت 

تخصصية ومهام حزب يحلم بالدولة القادمة وليس بجزء من الدولة الماضية ..
تفاصيل ص١١

مخرجات الحوار ستكون واحدة من أعقد مشكالت العصر
«الميثاق»: الصوفي لـ

اإلخوان ونبوءة الزعيم
ص٧

ــــــــدت األخـــــت  أك
ــحــي  نــجــيــبــة األصــب
عضو مؤتمر الحوار 
الوطني - أن المؤتمر 
ــعــام هو  الشعبي ال
االســتــثــنــاء الوحيد 
ـــــــذي اســـتـــوعـــب  ال
الــخــيــوط الغامضة 
ــيــع  ــرب ـــمـــؤامـــرة ال ل
الــعــربــي واســتــطــاع 

بقدرة فائقة على حسن التعامل معها.
مشيرة الــى أن المؤتمر الشعبي اثبت من 
خالل تنازالت خالل األزمــة أنه حزب الحاضر 
والمستقبل والــقــادر على التجدد والتجديد 

واالنفتاح على ايجابيات التجاري االنسانية..
تفاصيل ص١٣

نجيبة األصبحي:

أثبت المؤتمر أنه حزب 
الحاضر والمستقبل

المؤتمريون يهنئون القائد المؤسس بذكرى التأسيس
رفعت قيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام أسمى آيات التهاني والتبريكات الى القائد المؤسس الزعيم علي  

عبدالله صالح رئيس المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ٣١ لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.
مؤكدين اصطفافهم وتماسكهم وصمودهم في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الوطن والعمل على انجاح الحوار الوطني..

كما أكدوا جاهزيتهم القصوى لخوض االنتخابات القادمة واالنتصار لألهداف العظيمة التي يناضل المؤتمر من أجل تحقيقها منذ تأسيسه.
هذا وتشهد محافظات الجمهورية اليوم احتفاالت بهذه المناسبة 

«الميثاق»: الشيخ/ أبوراس لـ

مسيرة المؤتمر مثلت مرحلة 
ذهبية في تاريخ اليمن

أكد الشيخ صادق أمين أبوراس األمين العام  
المساعد للمؤتمر أن مسيرة المؤتمر مثلت 

مرحلة ذهبية في تاريخ اليمن..
وقال في حوار مع «الميثاق»: أن المؤتمر يشهد 
في الوقت الحالي تغييرات مهمة بالرغم من بقاء 

الوجوه القديمة للقيادات العليا..
معتبرًا أن عقد المؤتمر العام الثامن في الوقت 

الراهن غير مناسب..
تفاصيل ص٣

اعتذار حكومة باسندوة ال يقدم وال يؤخر


