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برئاسة الزعيم..

اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر ومشائخ صنعاء يناقش األوضاع السياسية والتدهور األمني
الزعيم: اليمن يتعرض لتحديات كبيرة وال يجب تجاهل أبعادها الكارثية على مستقبل الوطن
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ترأس الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي  
العام- اجتماعًا موسعًا - الخميس- ضم عددًا من المشائخ 
والشخصيات االجتماعية وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة وقيادات 
فروع المؤتمر بمحافظة صنعاء وبعض المحافظات، نوقش فيه 
األوضاع السياسية والتدهور األمني واالنهيار االقتصادي الذي تنامت 

تأثيراته السلبية على حياة المواطنين.
وقال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام:إن 
هذا اللقاء ُيـعد واحدة من الخطوات الهادفة إلى تفعيل التواصل بين 
مختلف المكونات المؤتمرية في عموم اليمن حتى يضطلع الجميع 
بالمسؤوليات الوطنية المناطه بهم حماية للمكاسب االستراتيجية 
التي ال يمكن التفريط بها تحت أي ظرف وفي هذا التوقيت الحساس 
من تاريخ الوطن الذي يتعرض لتحديات كبيرة ال يمكن تجاهل 

أبعادها وآثارها الكارثية على راهنه ومستقبله.
وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن المؤتمر الشعبي العام خالل 
كل مراحل األزمة قد جسد روحًا نضالية كما أبدى قدرًا رفيعًا من 
التمسك بالثوابت الوطنية وأظهر طاقة خالقة في التسلح بالقيم 

النضالية المتوهجة كجزءًا من تراث الحركة الوطنية في تاريخها 
السياسي المعاصر.

وأضاف رئيس المؤتمر الشعبي العام: إن قواعد المؤتمر أكدت 
بصمودها خالل األزمة السياسية أنها قاعدة حزب رائد قاد اليمن 
إلى العصر الحديث وحقق العديد من المكاسب التي أعطت عمقًا 

لمفهوم الثورة اليمنية وجسدت أهدافها العظيمة.
هذا وقد دعا االجتماع الموسع إلى العمل بروح الفريق الواحد إلنجاح 
الحوار الوطني حتى يحقق غاياته وفي المقدمة تطلعات الشعب 
اليمني ويعيد للوطن األمن واالستقرار ويصون الوحدة الوطنية 

وتجني المكاسب الديمقراطية.

وشدد االجتماع على أهمية الوقوف أمام األوضاع األمنية المتردية 
التي باتت تطال حياة أبــنــاء الشعب وتستهدف بــصــورة خاصة 
األبطال في القوات المسلحة واألمن باعتبار أبناء هاتين المؤسستين 
الوطنيتين هما صمام أمــان الوطن ورمــز عزته وعنوان كرامته 

وكبريائه.
ــوه اللقاء إلــى العالقة بين االخــتــالالت األمنية واألجــنــدة التي  ون
تستهدف تمرير مخططات مشبوهة تعمل على وأد المكاسب 

الوطنية الكبيرة.
وثمن الحضور المواقف الوطنية لقيادة المؤتمر الشعبي العام 
التي تصدت منذ اندالع األزمة لجميع المحاوالت التي هدفت إلى جر 
اليمن الى أتون الصراعات الدموية، كما أحبطت -على صخرة وضوح 
تها المتبصرة لتعقيدات المشهد السياسي-  رؤيتها السياسية وقراء
محاوالت االنقالب على المبادرة الخليجية لتمرير المصالح الشخصية 

والحسابات الحزبية الضيقة.
مشيدين ببيان مجلس األمن الخاص باألزمة اليمنية كونه وضع حدًا لألوهام 

والرهانات على استخدام مجلس األمن لتحقيق غايات خاصة.

رئيس المؤتمر: اللقاء خطوة لتفعيل التواصل بين المكونات المؤتمرية في عموم اليمن
على المؤتمريين أن يضطلعوا بمسئولياتهم وعدم التفريط بالمكاسب االستراتيجية

االنهيار االقتصادي تتفاقم تأثيراته على معيشة المواطنين
خاض اعضاء وأنصار المؤتمر نضاًال مشرفًا خالل األزمة دفاعًا عن الثوابت الوطنية

الوقوف أمام استهداف 
الجيش واألمن وتردي 

حياة أبناء الشعب

اإلخالالت األمنية محاولة 
لتمرير مخططات مشبوهة 

تستهدف المكاسب الوطنية

اإلشادة بدور قيادة 
المؤتمر في إحباط االنقالب 

على المبادرة

المؤتمر حزب رائد 
بفضل صمود قواعده 
خالل األزمة

حقق المؤتمر منجزات ومكاسب 
وطنية ترجمت األهداف 
العظيمة للثورة اليمنية

الدعوة إلى العمل بروح 
الفريق الواحد إلنجاح 
مؤتمر الحوار

رئيس المؤتمر يهنئ قيادة اإلمارات بفوز «دبي» باستضافة اكسبو ٢٠٢٠

األخ العزيز صاحب السمو الشيخ خليفه 
بن زايد آل نهيان

رئيـــس دولــــة اإلمــارات العربيــة المتحــــدة األكرم
األخ العزيز صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء - حاكم 

إمارة دبـي األكرم
لقد ُسعدنا كثيرًا بفوز إمارة دبي باستضافة معرض 
أكسبو ٢٠٢٠ والـــذي يعتبر فــوزًا مستحقًا لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لما تتمتع به من 
مكانة مرموقة، وسمعة ممتازة بين دول العالم ليس 
لكونها غنية بتراثها ونشاطها المتجدد، وإنما ألنها 
تتمتع بقيادة حكيمة وسياسة ناجحة استطاعت 

أن تجذب االستثمارات إلــى بــالدهــا وتــقــدم لها كل 
التسهيالت التي من شأنها تعزيز اقتصاد دولة اإلمارات 
العربية المتحدة التي تعتبر أنموذجًا ناجحًا ومتمّيزًا 
للتطور المنشود على المستوى اإلقليمي والعربي 
والــدولــي وتتفوق في مجاالت ِعــدة.. أهمها الجانب 
االقتصادي الذي أصبح عالمة مميزة لهذه الدولة الفنية 
الناهضة من خالل احتضانها لالستثمارات المختلفة 
وجذبها لرؤوس األموال العربية والدولية التي لقيت 

مناخًا آمنًا ومالئمًا لنموها ونجاحاتها المختلفة.
إننا ونحن نشعر بالفخر واالعتزاز لفوز دبي بهذه 
الفعالية التي من شأنها تعزيز النجاحات الباهرة 
التي يحققها اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة، فإننا نهنئكم بهذا الفوز المستحق والنجاح 
الباهر الذي جسد ما بذلتم من جهود جبارة لجعل 

دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي 
بشكل خاص قبلة لكل المهتمين باالستثمار وبيئة 
خصبة لتطور ونمو االقتصاد متعدد الجوانب الذي من 
شأنه تحقيق النجاحات المتوالية لدولة تنشد النجاح 
المستمر وتجسد تطلعات األمة العربية في التوحد 
والنهوض والتطور.. كما نهنئ كل أبناء اإلمــارات 
العربية المتحدة بهذا الفوز الذي من شأنه تعزيز 

قدرات األمة ونهوضها الحضاري المنشود.
وتفضلوا بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،

أخـوكـم     
علـي عبدالله صـالح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيـــس المؤتمـر الشعبـي العـام

العام رئيس دولة   المؤتمر الشعبي  الزعيم علي عبدالله صالح رئيس  اليمنية السابق  هنأ رئيس الجمهورية 
اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وحاكم إمارة دبي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم بفوز مدينة دبي باستضافة معرض أكسبو ٢٠٢٠.
جاء ذلك في برقية بعثها الزعيم علي عبدالله صالح إلى رئيس دولة اإلمارات وحاكم إمارة دبي، وأشاد فيها بمستوى 
الحنكة القيادية للقيادة السياسية لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي كانت وراء هذا الفوز.. مهنئًا الشعب اإلماراتي 

بفوز مدينة دبي باستضافة معرض اكسبو ٢٠٢٠ ... «الميثاق» تنشر نص البرقية

طالب ومنظمات يكرمون الزعيم الصالح تقديرًا لدوره في إخراج اليمن من األزمة

رئيس المؤتمر يدعو الشباب للحفاظ 
على مكتسبات الوحدة والثورة

كرم طالب وطالبات كليتي التجارة واآلداب   
في جامعة صنعاء وخريجي وخريجات التربية 
واآلداب والعلوم في خوالن ومنتسبي مؤسسة روح 
الشباب للتنمية- الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام بشهادات تقدير ودروع تقديرًا 

وعرفانًا بما قدمه للوطن خالل مسيرة حكمه لليمن.
وأشــاد الطالب وممثلو المنظمات المدنية خالل 
تقديمهم شــهــادات التقدير والـــدرع للزعيم علي 
عبدالله صالح بجهوده في سبيل إخــراج الوطن من 
االزمة وصوًال إلى الحوار الوطني الشامل ليشهد العالم 

بذلك على فرادة التجربة اليمنية في نقل السلطة.
ــن ينسى الــنــضــاالت  ــــدوا أن الــشــعــب اليمني ل وأك
والمكاسب التي تحققت للوطن في ظل حكم الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح الذي تولى مقاليد السلطة 
في وقت كانت اليمن تعاني الحروب والفقر والمرض 
فعمل منذ الوهلة األولى على إيجاد المقومات األساسية 

للتنمية ، وبناء المدارس والجامعات إليجاد جيل متسلح 
بالعلم يساهم في تحقيق التنمية في ربوع الوطن.

كما استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
ــعــام أمـــس عـــددًا مــن خريجي  الــمــؤتــمــر الشعبي ال
وخريجات كلية التربية واآلداب والعلوم خوالن الذين 
قدموا للسالم عليه كما قدموا شهائد شكر وعرفان 

وتقدير لدوره في دعم المسيرة التعليمية.
من جانبه هنأ الزعيم علي عبدالله صالح الطلبة 
الخريجين والخريجات على تفوقهم العلمي متمنيًا 
لهم ان يلعبوا دورًا رائدًا في الفترة القادمة في خدمة 

الوطن.
مؤكدًا بأن هذا الجيل من الخريجين والخريجات نشأ 
وترعرع في كنف الوحدة وينبغي عليهم الحفاظ على 
منجزات ومكتسبات الوحدة وثورتي سبتمبر واكتوبر 
القائمة على قيم الديمقراطية والحرية والمساواة 

والعدالة والرأي والرأي اآلخر.


