
د تمسكه بجميع قياداته وفي  المؤتمر يؤكّ
مقدمتهم الزعيم علي عبداهللا صالح

د مصدر مسئول في األمانة العامة للمؤتمر   أكّ
الشعبي العام على تمسك المؤتمريين بجميع 
قيادات حزبهم في هذه الظروف وفي مقدمتهم رئيس 

المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهللا صالح.
وأوضــح المصدر أن الزعيم علي عبداهللا صالح هو 
المؤسس ورئيس المؤتمر الشعبي العام المنتخب، وأن 
رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي 
هو نائب رئيس المؤتمر األمين العام المنتخب، نافياً 
وجود أي توجه لالستغناء عن أي من قيادات المؤتمر 

الشعبي العام.
واستغرب المصدر تفسيرات بعض وسائل اإلعالم 
وتناوالتها لتكليف االجتماع نائب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الدكتور عبدالكريم اإلرياني لرئاسة االجتماعات 
الدورية األسبوعية لألمانة العامة والتي اعتبرت ذلك 
التكليف مقدمة لتغيير عدد من قيادات المؤتمر بما فيهم 

األب الروحي للمؤتمر الزعيم علي عبداهللا صالح.
تفاصيل ص٢

مكافحة اإلرهاب والقضاء على عناصره االجرامية    
الدموية كان وسيظل نهجاً راسخاً للمؤتمر الشعبي 
العام ويتصدر أولويات مواقفه وتوجهاته النابعة من ادراك 
عميق لحقيقة هذه الظاهرة العابرة للدول والقارات والتي 
كان اليمن قد اكتوى بنارها في وقت مبكر، لذا فإن اليمن 
سبق الجميع في استيعاب المدى الذي يمكن ان يصل اليه 
خطر تنظيم القاعدة وما يمكن ان يجر من الويالت والكوارث 
على األمة العربية واالسالمية ألنه يتستر بثوب االسالم 
وهو منه براء وهذه هي نظرة المؤتمر وقناعته منذ بداية 
بروز آفة االرهاب ليكون ومن موقع المسئولية الدينية 
والوطنية واالنسانية من أوائل الذين دعوا الى اصطفاف 
دولي لمواجهة االرهاب والقضاء عليه قبل استفحال شروره.
هذا الموقف للمؤتمر الشعبي العام لم يتغير ولن 
يتغير تجاه االرهاب واالرهابيين بل يزداد قوة ورسوخاً 
اليوم أكثر من أي وقت مضى والمعنى في هذا المنحى 
لمحاوالت بعض القوى المتشددة التي تربطها عالقات 
وآىديولوجيات مع تنظيم القاعدة ان تسقط ممارستها 
وسلوكها على مبدأ ان الغاية تبرر الوسيلة على المؤتمر 
وينطبق على هؤالء المثل العربي «رمتني بدائها وانسلت» 
أما المؤتمر الذي قدم تضحيات في سبيل الحفاظ على 
وحدة الوطن وأمنه واستقراره ورفعته وازدهاره المكان 
فيه للعنف واالرهاب ومثلما كان واليوم في طليعة شعبنا 
اليمني بمعركته ضد االرهاب لتتجلى مواقفه في قرارات 
وتوصيات اجتماعات اللجنة الدائمة والعامة وفي أحاديث 
وتصريحات قيادته وفي خطابه االعالمي، والمزايدات في 
هذه القضية على المؤتمر مردودة على أصحابها واليمكن 
ان يلتفت إليها خصوصاً وهو يمضي نحو انعقاد مؤتمره 
العام الثامن الذي بكل تأكيد يأتي في سياق االستجابة 
لمتطلبات استحقاقات المرحلة الوطنية التي يمر بها اليمن 
بكل صعوباتها وتحدياتها التي انتصر عليها في الماضي 
وسينتصر عليها في الحاضر والمستقبل ألنه المنبثق 
من هذا الشعب الحضاري العظيم والعريق المعبر عن 
روحه المجسد لتطلعاته وطموحاته المحقق لالنجازات 

والتحوالت الكبرى في تاريخنا المعاصر.

التنظيم الرائد
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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برئاسة رئيس المؤتمر:

اإلشادة بصمود وبسالة أعضاء المؤتمر وأنصاره في مواجهة تداعيات األزمة

اللجنة العامة تشكل لجنة تحضيرية النعقاد المؤتمر العام الثامن
تكليف اإلرياني برئاسة االجتماعات الدورية لألمانة العامة

ترأّس الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام  
بمقر األمانة العامة للمؤتمر اجتماعاً دورياً للجنة العامة الثالثاء.
جرى فيه استعراض ما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية وما لم يتم 
دت اللجنة على ضرورة التزام كافة القوى السياسية بتنفيذ  تنفيذه.. وأكّ

مضامين المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
كما وقفت اللجنة أمام القضايا التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وعلى 
وجه الخصوص اإلعداد والترتيب إلنعقاد المؤتمر العام الثامن الذي تم 
إقرار انعقاده وتشكيل لجنة تحضيرية تتكون من اللجنة العامة ورؤساء 

الفروع في المحافظات. وكلفت اللجنة العامة نائب رئيس المؤتمر الشعبي 
العام الدكتور عبدالكريم االرياني لرئاسة االجتماعات الدورية األسبوعية 
لألمانة العامة.. وأشادت اللجنة العامة في اجتماعها بصمود وبسالة وثبات 
أعضاء المؤتمر الشعبي العام خالل األزمة التي عاشها اليمن وثمنت 
عالياً المواقف السياسية لكل الشرفاء والمناضلين وتضحياتهم التي ال 
شك ستلعب دوراً عظيماً في بلورة وخلق اليمن الجديد الذي سوف ينبثق 

بعد زوال األزمة.
تفاصيل ص٢

د تمسكه بجميع قياداته وفي  المؤتمر يؤكّ
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ب مزاعم «رويترز» وينفي بشدة  المؤتمر يكذّ
مزاعم الضغوط على رئيس المؤتمر

نفى مصدر إعالمي في المؤتمر الشعبي  
العام صحة ما تناولته وكالة (رويترز) ونقلت 
عنها وسائل إعالمية بشأن مزاعم سفر رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وتلقيه ضغوطات بهذا الشأن.
وعبر المصدر عن أسفه لترويج وكالة اخبارية 
بحجم (رويترز) لمثل هذه المزاعم التضليلية 
والعارية عن الصحة، معتبراً ترويج مثل هذه 
الشائعات يخدم أولئك الذين ال يزالون يمثلون عقبة 
أمام تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها وإنهاء مظاهر 
التوترات األمنية والسياسية واالنقسام داخل 
الجيش وخاصة أوالد األحمر والمنشق علي محسن 

الذي تعهد باالستقالة من منصبه بمجرد توقيع 
المبادرة الخليجية وتنازل الزعيم علي عبداهللا صالح 

عن الفترة الرئاسية المتبقية له.
وكرر المصدر أسفه لترويج رويترز معلومات 
مغلوطة ، نافيا بشدة مزاعم الضغوطات ، مؤكداً 
أنه ليس من حق أحد ممارسة ضغوط على الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الذي قدم التنازالت لحل األزمة بمحض إرادته من 
أجل حقن الدماء وتجنيب اليمن ويالت الحروب ورفع 
المعاناة عن كاهل المواطنين الناجمة عن تداعيات 

األزمة في مختلف المجاالت.

رئيس الجمهورية يبحث مع سفراء الدول العشر متطلبات المرحلة االنتقالية
التقى األخ عبدربه منصور  

هــادي رئيس الجمهورية، 
بمكتبه بدار الرئاسة أمس سفراء 
الــدول دائمة العضوية في مجلس 
األمن وسفراء دول مجلس التعاون 
البعثة  ــائــب رئــيــس  الخليجي ون
األوروبية في اليمن، وذلك في إطار 
متابعات تنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفي اللقاء استعرض األخ الرئيس 
جملة من التطورات والمستجدات 
المتصلة بهذا االتجاه، متناوالً أهمية 
اإلعداد الدقيق لمتطلبات المرحلة 
االنتقالية بمواعيدها المزمنة وصوالً 
إلى إجراء اإلصالحات االنتخابية من 
حيث سجل الناخبين وطبيعة قانون 

االنتخابات واالستفتاء.
وأشــار رئيس الجمهورية إلى أن 

توزيع العمل والمهام المحددة من 
خالل اللجان ستبدأ برنامج عملها 
وفقاً للجدول الزمني المعد.. منوهاً 
بالجهود التي بذلت من قبل سفراء 
الدول العشر وبعثة اإلتحاد األوروبي 
التي كان لها األثر البالغ في تحقيق 
النجاحات المنشودة وبما جنب اليمن 
ويالت الحرب واالختالف والسير صوب 
شاطئ األمــان من أجل المستقبل 
اآلمن والمتطور وتحقيق متطلبات 

الغد المشرق.
وقــد جــرى خــالل اللقاء مناقشة 
العديد من القضايا والموضوعات 
المتصلة باللجنة العسكرية لتحقيق 
األمن واالستقرار وأهمية الحفاظ على 
البنى التحتية والعمل على ما يحقق 
االستتباب األمني والسكينة العامة 

للمجتمع.

مصدر بالحرس الجمهوري يستنكر نشر 
معلومات تخدم تنظيم القاعدة

استنكر مصدر مسؤول بقيادة   
الحرس الجمهوري صمت وزارة 
اإلعــالم إزاء استمرار حملة األكاذيب 
دته  قيا ضــد  لتحريض  ا و لتشويه  ا و
ومعسكراته التي تتبناها عدد من وسائل 
اإلعالم المعادية لوحدة القوات المسلحة.

واعتبر المصدر حديث بعض الصحف 
عن االمكانيات الدفاعية واألسلحة 
المتوافرة داخــل معسكرات الحرس 
الجمهوري إنما هو إيماءات واضحة 
لتنظيم القاعدة وتوجيهه من خاللها 

الستهداف تلك المعسكرات.
وطالب المصدر المحكمة العسكرية 
مخاطبة النائب العام التخاذ اإلجراءات 
القانونية والتحقيق مع من يبثون 
تلك المعلومات العسكرية وإحالتهم 

للمحاكمة كي ينالوا الجزاء الــرادع 
والــمــنــاســب إليــقــاف مــهــازل أولئك 
المرتزقة الذين باعوا شرف المهنة 
وتحولوا إلى جواسيس لخدمة أعداء 

الوطن.
وحــذر المصدر من مغبة التمادي 
واالستمرار في هذه الحملة مؤكداً 
أن قوات الحرس الجمهوري والقوات 
الخاصة ملتزمة بالتهدئة اإلعالمية 
ولكن صمتها لن يدوم طويالً أمام مثل 
هذه االنتهاكات الخطيرة، وحمل وزير 
اإلعالم مسؤولية التواطؤ المتعمد تجاه 
تلك الممارسات في الوقت الذي تتستر 
فيه تلك الوسائل المشبوهة على 
معسكرات تنظيم القاعدة في أرحب 

وغيرها.

مصادر سياسية لـ «الميثاق»: 
مليارات الدوالرات مقدمة من دول الخليج لم تدرج في موازنة 2012م
سفير دولة غربية يدفع بالقرارات التي تسيء للوحدة الوطنية وتخرج عن المبادرة الخليجية
الحكومة فاشلة واللجنة العسكرية تتجول في العاصمة  والقاعدة تعيث في األرض فساداً

«الميثاق»- خاص 
لعة أن حكومة الوفاق   كشفت مصادر سياسية مطّ
الوطني لم تدرج في الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٢ 
ــدوالرات حصلت عليها بالدنا كدعم  ــرادات تقدر بمليارات ال إي
اقتصادي من األشقاء واألصدقاء منها ٢,٧ مليار دوالر من المملكة 
العربية السعودية وأكثر من ٥٠٠ مليون دوالر من اإلمارات العربية 
المتحدة، بخالف الدعم المالي الذي ساعد في تثبيت سعر العملة 
الوطنية مقابل العمالت الصعبة والمقدم من األشقاء في سلطنة 

عمان والبحرين والكويت.
وقالت المصادر لـ «الميثاق»: إن الكثير من وزراء ومسئولي الحكومة 
يقومون بزيارات خارجية للبحث عن اعتمادات شخصية، بدالً من إقناع 
الدول الشقيقة والصديقة بمساعدة اليمن لمواجهة آثار وتداعيات 
األزمة التي عصفت بالبالد منذ مطلع العام الماضي، من خالل طلب 
تقديم منح وقروض لتمويل مشاريع التنمية وتحسين الخدمات 
األساسية وتوفير فرص عمل. مشيرة إلى أن «وزراء في أحزاب اللقاء 
المشترك ال يبحثون عن تسويق المنتجات اليمنية وال عن تزويد 
اليمن باحتياجاتها من المشتقات النفطية بأسعار البلدان المنتجة 

لها، وال عن استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل بتلك الدول، 
هذا ما يجب أن تطالب به الحكومة حتى تستطيع أن تحظى بثقة 
واحترام الشعب. وأضافت المصادر إن حكومة الوفاق تشكي وتبكي 
وكل اعتمادها على سفراء من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية 
حيث يقوم أحدهم بدفع القرارات التي تسيء للوحدة الوطنية 
وهي القرارات التي تخرج عن نص وروح المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية. ولفتت المصادر إلى أن األطراف السياسية اإلنقالبية سعت 
رة،  جميعاً لتحقيق ثالثة أهداف، األول إجراء االنتخابات الرئاسية المبكّ
والهدف الثاني تشكيل حكومة الوفاق الذي اثبت أنها حكومة فاشلة 
حيث لم تقم بأي إنجاز يذكر حتى اآلن، فيما كان الهدف الثالث هو 
تشكيل اللجنة العسكرية الفاشلة أيضاً التي لالسف تتجول في 
شوارع العاصمة صنعاء وتركت محافظات أبين وحضرموت وشبوة 
ومأرب تعيث فيها العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة فساداً في 

حين يتباكى باسندوة ويحمل المكنسة في العاصمة.
وتساءلت المصادر: هل هذا حل للمشكلة السياسية واألمنية 
واالقتصادية؟ هل تم اإلفراج عن نائب القنصل السعودي عبداهللا 

الخالدي المختطف منذ حوالي شهر؟!

رئيس المؤتمر يطمئن على صحة المصري

حكومة الوفاق تقصي 33 من قيادات 
المؤسسات في تعز

اطمأن الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على صحة اللواء الركن مطهر رشاد المصري   
وزير الداخلية السابق الذي يرقد في مستشفى المتوكل بأمانة العاصمة على إثر وعكة صحية ألمت به.

وتمنى الزعيم علي عبداهللا صالح للواء الركن مطهر رشاد المصري الصحة والعافية.. مشيداً بأدواره الوطنية 
خالل فترة عمله في المواقع التي شغلها..

من جانبه عبر اللواء الركن مطهر رشاد المصري عن عميق شكره وامتنانه لفخامة الزعيم علي عبداهللا صالح 
على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة على فخامته..

مؤكداً أن إنسانيته وحبه لآلخرين جعلته محط احترام وتقدير جميع أبناء الشعب فهو السباق دوماً للسؤال عن 
جميع من عرفهم في السراء والضراء.

لعام   ا الشعبي  لمؤتمر  ا ــرع  ف كشف 
بمحافظة تعز عن إقصاء ٣٣ من قيادات 
مؤسسات الدولة بينهم ١٨ من مديري المدارس 
األساسية والثانوية، وذلك منذ تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني، مشيراً الى أن القرارات غير 
قانونية وتعسفية تستهدف إبعاد قيادات وكوادر 
المؤتمر وأحزاب التحالف والقيادات االدارية الكفؤة 

وإحالل قيادات تنتمي لالصالح في الغالب.

ومن أبرز القيادات التي تم إقصاؤها مدير أمن 
تعز العميد الركن عبداهللا عبده قيران، ومدير عام 
األحوال الشخصية سلطان القيسي، ومدير عام 
المرور قيس اإلرياني، ومدير عام البحث الجنائي 
منير عبده سالم وعبداهللا الجندي، ومدير عام 

مكتب الضرائب.

تفاصيل ص١٧

وكيل محافظة أبين لـ»الميثاق»:
 المحافظة تعيش أوضاعاً مؤلمة

«الميثاق»- خاص 
قال األخ أحمد غالب الرهوي وكيل محافظة 
أبين مدير عام مديرية خنفر جعار إن محافظة أبين 
ــراء استمرار  تعيش أوضــاعــاً مؤلمة ومؤسفة ج
المواجهات المسلّحة بين الجيش والعناصر اإلرهابية 

والتي أدت إلى تشريد عشرات اآلالف من أبنائها.
وأوضح الرهوي في تصريح لـ «الميثاق» أن أبناء 
أبين تواقين إلى عودة الهدوء واألمن واالستقرار إلى 
المحافظة والعودة إلى مناطقهم ومنازلهم. الفتاً 
إلى حاجة أبين لخطة إلعادة اإلعمار وإعادة الخدمات 
األساسية، مشيراً إلى أن هناك وعوداً وتفاعالً من 

قبل القيادة السياسية مع المأساة التي حلّت بأبين 
وأبنائها الذين يتطلّعون إلى تنفيذ هذه الوعود.

وأشاد الرهوي بمساعي وجهود المشائخ والوجهاء 
والشخصيات االجتماعية التي بذلوها من أجل إطالق 
سراح الجنود األســرى الـ ٧٣ أمس والذين كانوا 

مختطفين من قبل الجماعات اإلرهابية في جعار.
وحثّ الرهوي على التكاتف والتآزر ونبذ الفرقة 
والعمل بروح الفريق الواحد ووضع مصلحة اليمن 
فوق كل المصالح الضيقة واالبتعاد عن الدعوات 
الهدامة والمشاريع الصغيرة التي تستهدف اليمن 

وأمنه واستقراره ووحدته.

17 مليار ريال شهرياً لحزب 
اإلصالح من قطر

ــو    ــض كــــشــــف ع
ــواب  ــن ل ا مجلس 
أحمد سيف حاشد عن أن 
ــة قطر تدفع مبالغ  دول
بالدوالر تعادل ١٧ مليار 
ريال شهرياً لحزب اإلصالح 
طه الذي  ذ مخطّ حتى ينفّ
العنف  إشاعة  يستهدف 
والفوضى خــالل األزمــة 
تعصف  لتي  ا السياسية 
بالبالد منذ مطلع العام 

الماضي.
وقـــال حــاشــد فــي لقاء 
لفقيد  ا ى  منتد مه  نظّ
الجاوي إن دولة قطر تضخ 
المال لإلصالح منذ بداية 
االحتجاجات والمشترك لم 
يعرف عن هذا إال في شهر 
أكتوبر ٢٠١١، وتمنى لو 
أن ١٠٪  فقط من هذا 
المال يذهب للشباب في 

ساحات االعتصام.

رئيس الجمعية الزراعية:
القطاع الزراعي يتعرض لمؤامرة 

بزيادة أسعار مادة الديزل
ر األخ محمد عايض النصيري رئيس الجمعية العامة    حــذَّ

للمستلزمات الزراعية من النتائج الكارثية للزيادة السعرية التي 
أقرتها الحكومة على مادة الديزل مؤخراً.. وقال في تصريح لـ«الميثاق»: 

إن ارتفاع سعر الديزل سيعطل االنتاج الزراعي..
ولفت عضو المجلس المركزي لالتحاد الزراعي إلى وجود مؤامرة على 
القطاع الزراعي من قبل البعض والساعين لزيادة حجم االستيراد من 
االحتياج المحلي من الحبوب والفواكه والخضار وهو األمر الذي سينعكس 
سلباً على حياة المواطنين بصورة غير مسبوقة.. وقال: إذا لم تستجب 
الحكومة لقرار البرلمان الرافض لهذه الزيادة سيضطر القطاع الزراعي 

إلى رفع دعوى قضائىة عليها أمام المحكمة الدستورية.


