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برئاس ـ ــة الزعي ــم:

قيادة المؤتمر تندد باالعتداءات المتكررة
على مقرات األحزاب والتعرض لمنتسبيها
االعت��داءات عل��ى مق��رات األح��زاب تتناف��ى م��ع الدس��تور والقواني��ن الناف��ذة
الهجمة الشرس��ة التي تستهدف وحدة المؤتمر مقدمة الستهداف وحدة الوطن
نحيي مواقف قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية التي عطلت محاولة ضرب وحدة المؤتمر
ترأس الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الثالثاء إجتماعًا لقيادة
المؤتمر تم خالله االطالع على آخر التطورات في الساحة الوطنية سياسيًا وأمنيًا ووطنيًا.
وتناولت قيادة المؤتمر االضطرابات االمنية في البالد وآخرها التفجيرات التي ارعبت
المواطنين في صنعاء القديمة في ذات اليوم ..ونددت القيادة بهذه التفجيرات وطالبت
الحكومة باتخاذ كافة االجراءات لحماية المواطنين وأمنهم ومتابعة المخططين والمنفذين
والداعمين لمثل هذه األعمال االجرامية.
كما نددت القيادة باالعتداءات المتكررة على مقرات االحزاب أو التعرض لمنتسبيها ،فذلك
مما يتنافى مع الدستور والقوانين النافذة ،كما يتنافى مع المسار الديمقراطي والتسوية

السياسية ،وطالبت القيادة وقف هذه الممارسات التي تلحق ضررًا أكيدًا بالحياة السياسية
وبحقوق األحزاب واعضائها.
كما وقفت القيادة أمام االوضاع التنظيمية واستعرضت بعض االفكار بشأن الحياة الداخلية
التنظيمية للمؤتمر خاصة والمؤتمر يتعرض لهجمة شرسة تستهدف وحدته كمقدمة
الستهداف وحدة الوطن اليمني.
وحيت القيادة مواقف قيادات المؤتمر في المحافظات الجنوبية التي عطلت سعى البعض
لالضرار بوحدة المؤتمر ..وعبرت عن وعي والتزام تام بالمصالح الوطنية العليا.

خالل لقائه بكوادر المؤتمر وشخصيات اجتماعية من محافظة سقطرى

الزعيم يشيد بمواقف أبناء سقطرى وتمسكهم بالوحدة اليمنية

أبناء سقطرى :كل االنجازات في المحافظة تحققت في عهدكم
استقبل الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام كوادر
قيادية من المؤتمر الشعبي العام وبعض الشخصيات االجتماعية من أرخبيل
سقطرى.
وفي اللقاء تحدث الزعيم إلى الحاضرين ،مرحبًا بهم ومثمنًا دورهم الوطني
في الحفاظ على وحدة اليمن والتمسك بوحدة التراب اليمني  .ورفضهم الدائم
للمشاريع الصغيرة التي يجري تسويقها اليوم بهدف النيل من وحدة االرض
واالنسان ،مؤكدًا على ان هذه المشاريع الصغيرة ومن يتبنونها لن يكتب لها
النجاح ،فقد غدت الوحدة ثابتًا من ثوابت الوطن واالمة.
وقال الزعيم :أتذكر كيف كان الوضع في الجزيرة قبل الوحدة ،وكيف هي
اآلن بعد الوحدة كانت الجزيرة معزولة وبفضل المطار وجدت سقطرى
بوابة جديدة على باقي مناطق اليمن وعلى العام كله ،اآلن يتزايد عدد
السائحين وازده��رت السياحة وسوف تزدهر الجزيرة في المستقبل إذا ما

تحقق االستقرار واالمن ،وسقطرى اآلن هي المنطقة األكثر أهمية في اليمن
في انتاج االسماك ،وجزء من اقتصادها ومستقبلها ،أبناء سقطرى هم األساس
وهم الثروة وهم المستقبل فلهم يعود الفضل في تقدم الجزيرة وتطورها.
وتحدث عدد من أبناء سقطرى ،معربين في البداية عن تقديرهم العالي
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي منح الجزيرة
من اهتمامه الكثير ،فكل االنجازات التي تحققت في الجزيرة إنما تعود الى
توجيهاته ورعايته واهتمامه.
وأكد أبناء الجزيرة تمسكهم بالوحدة حيث المستقبل بدون الوحدة ،فهي
بحسب المتحدثين خيارهم الدائم ،الذي البديل عنه ..فمستقبل اليمن يرتبط
بمستقبل الوحدة .واليمكن للمشاريع الصغيرة ان تنجح أو أن تجد لها مكانًا
في الجزيرة.هذا ونقل الزعيم عبر الحاضرين تحياته إلى أبناء سقطرى الذين
بادلوه الوفاء بالوفاء.

رئيس المؤتمر يهنئ السبسي برئاسة تونس

بعث ال��زع��ي��م علي عبدالله ص��ال��ح رئيس
المؤتمر الشعبي العام ،برقية تهنئة لفخامة
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بمناسبة
انتخابه رئيسًا لجمهورية تونس الشقيقة.
«الميثاق» تنشر نص البرقية:
فخامة األخ الرئيس الباجي قايد السبسي
رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة رئيس
حزب نداء تونس األكرم
بمزيد من الغبطة والسرور يسرني أن أبعث
إلى فخامتكم باسمي شخصيًا وباسم قيادات
وه��ي��ئ��ات واع��ض��اء ح���زب ال��م��ؤت��م��ر الشعبي
العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي،
وم��ن خاللكم إل��ى اآلش��ق��اء ق��ي��ادات وهيئات
واع���ض���اء ح���زب ن����داء ت��ون��س ب��أص��دق آي��ات
التهاني والتبريكات بمناسبة فوزكم بثقة
الشعب التونسي الشقيق لتولي منصب رئيس
الجمهورية في انتخابات ديمقراطية حرة

ونزيهة جسدت تمسك األشقاء التونسيين
بخياراتهم المستقلة وإرادتهم الوطنية الحرة
التي عبروا عنها حينما اختاروا نهج العقالنية
واالعتدال والوسطية ،مؤكدين حبهم لوطنهم
واعتزازهم بنضاالت رواد الحركة الوطنية
التونسية وصناع االستقالل الذين أسهموا بكل
الصدق واإلخالص في نهضة تونس الشقيقة.
لقد فازت تونس بقيادتكم لها لما تمتلكونه
من فكر مستنير ورؤى صائبة وخبرة متراكمة
ستمكنكم من تحقيق كل ما يصبو إليه الشعب
التونسي الشقيق من التقدم واإلزدهار والرقي
وتجنيب تونس كل أنواع المغامرات والفوضى
والعبث بمقدراتها التي يراد من خاللها الزج
بتونس وبقية الشعوب العربية المتطلعة
لتحرير قرارها الوطني من الوصاية والهيمنة
��ات عبثية لن يستفيد منها سوى
في ص��راع ٍ
أعداء األمة.
وإننا على ثقة كبيرة بأن تونس بقيادتكم

الحكيمة ستستعيد مكانتها ودورها الفاعل
على المستوىين العربي والدولي وستظل رافدًا
قويًا للتضامن العربي الذي تنشده األمة العربية
في ظل الظروف الراهنة المليئة بالتحديات
الكبيرة والمؤامرات المستمرة على شعوب
األمة العربية.
متمنيًا لفخامتكم ا ل��ن��ج��اح والتوفيق في
مهامكم الوطنية والقومية ،ولما فيه خير
وتقدم تونس ،وللعالقات الثنائية بين حزبينا
الشقيقين اضطراد التقدم لما فيه الخير لبلدينا
الشقيقين.
وتفضلوا بقبول أسمى اعتباري
أخوكم:
علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية اليمنية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحضيرات حثيثة لعقد المؤتمر العام االستثنائي

قيادات مؤتمرية :حجز أموال المؤتمر مؤامرة فاشلة لعـرقلة النشاط التنظيمي
مصدر لـ«الميثاق» :نرفض تنصيب القيادات بالمبايعة والمؤتمر االستثنائي سيحدد مستقبل البالد

سخط مؤتمري عارم إزاء تدخالت الرئيس وتحــذيرات من االستقواء بالخــارج

< تتواصل االستعدادات والتحضيرات الحثيثة لعقد المؤتمر العام االستثنائي للمؤتمر الشعبي
العام بوتيرة عالية بهدف حسم العديد من القضايا التنظيمية والوطنية.
وعلمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أنه تم قطع شوط كبير في اإلعداد والتحضير لعقد المؤتمر
العام االستثنائي ..مؤكدة أن حجز أموال المؤتمر الشعبي العام من قبل الرئيس هادي واستغالله
ماض نحو عقد مؤتمره
السلطة لمحاولة التدخل في شؤون األحزاب والقضاء ستفشل ،وأن المؤتمر ٍ
العام بإصرار وعزيمة ال تلين.
وقالت المصادر :إن قيادات بالمؤتمر الشعبي العام أبدت استعدادها لبيع ممتلكاتهم ومنازلهم
استجابة لمطالب أعضاء وأنصار المؤتمر المشددة على عقد المؤتمر العام وردًا على استمرار محاوالت
الرئيس هادي عرقلة انعقاده من خالل تجميد أموال المؤتمر الشعبي العام بدون حق.
وأعربت المصادر عن ثقتها بأن المؤتمر العام االستثنائي سوف يحدد مستقبل البالد وليس التنظيم

نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

ً
فحسب ،وأن جماهير الشعب اليمني تترقب انعقاد المؤتمر العام االستثنائي وتعول عليه آماال كبيرة
إلخراج البالد من هذه األزمة الطاحنة.
الجدير بالذكر أن قيادات وقواعد المؤتمر ظلت تطالب خالل السنوات الثالث الماضية بعقد المؤتمر
العام االستثنائي لمواجهة التآمرات التي تستهدف وحدة المؤتمر الشعبي العام كخطوة أولى لضرب
الوحدة اليمنية ،وتتصدى لكل الضغوطات الداخلية والخارجية للتدخل في شؤونه الداخلية ،ومحاولة
إقصاء الزعيم المؤسس علي عبدالله صالح من رئاسة التنظيم في محاولة إنقالبية على النظام الداخلي
واللوائح التنظيمية للمؤتمر.
وأوضحت المصادر أن هذه التدخالت في الشأن الداخلي للمؤتمر والمحاوالت المستمرة لضرب وحدة
الصف المؤتمري قد عززت قوة وتماسك المؤتمر خصوصًا وأن استهدافهم لرئيس المؤتمر قد مثل
استهدافًا لكل أعضاء وأنصار المؤتمر وجماهير الشعب اليمني قاطبة.

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

وقالت المصادر إن المؤتمر العام االستثنائي بالتأكيد سيتخذ قرارات تاريخية وأن بإمكان الجميع أن
يحتكموا له لتجاوز المشاكل والخالفات التي برزت الى السطح في اآلونة األخيرة.
مؤكدة أن المؤتمر العام االستثنائي سيحسم بشكل نهائي هذه الخالفات باسلوب ديمقراطي حضاري
ليغلق الباب أمام المحاوالت الداخلية والخارجية التي تسعى الى تنصيب قيادات لتنظيم عمالق بحجم
المؤتمر بأساليب دكتاتورية وظالمية.
يذكر أن سخطًا عارمًا داخل الصف المؤتمري إزاء استمرار محاوالت عرقلة انعقاد المؤتمر العام
محذرة من خطورة استمرار االستعانة بالخارج أو استخدام قوة الدولة لحجز ومصادرة أموال المؤتمر
الشعبي العام أو اقتحام مقراته وترهيب وقمع أعضائه واقصائهم من الوظيفة العامة والتي يجري
امتصاصها بمزيد من ضبط النفس وعدم اإلنجرار الى مربعات العنف التي تسعى تلك القوى جر
المؤتمر اليه.
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