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عبدالولي املذابي
يحيى علي نوري

�سكرتري التحرير

توفيق عثمان الشرعبي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

أسماء بعض المهنئين للزعيم علي عبداهلل صالح بمناسبة العيد الوطني
تلقى الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الثالثاء اتصاالت هاتفية 

لالطمئنان على صحته وتهنئته بالعيد الـ22 للجمهورية اليمنية.
وعبرت الشخصيات االجتماعية والحزبية والعلماء وممثلون عن منظمات المجتمع المدني 
ومختلف الشرائح االجتماعية عن تمنياتها للزعيم بموفور الصحة والعافية وطول العمر.
وعبروا في اتصاالت هاتفية متتالية عن تهانيهم القلبية للزعيم الصالح بمناسبة العيد 

الوطني الـ22 للجمهورية اليمنية كأعظم منجز في تاريخ اليمن المعاصر والذي كان للزعيم 
الصالح الدور الكبير في تحقيقه.

كما عبروا عن تعازيهم ومواساتهم في ضحايا االعتداء اإلرهابي اإلجرامي الذي استهدف 
أبناء القوات المسلحة واألمن بميدان السبعين والذي يتنافى مع تعاليم ديننا وقيم وأعراف 

مجتمعنا واخالقياته وسلوكياته.. »الميثاق« تنشر اسماء  المتصلين:

1- محيي الدين الضبي
2- فهد االعجم

3- ناصر النصيري
4- محمد جميع الخضر

5- علي خودم
6- خالد الديني
7- خالد معصار

8- علي مقبل غثيم
9- عوض الوزير

10. صالح بن سوده طعيمان
11. اللواء مطهر المصري

12. عبده سيالن
13. الدكتور احمد الحضراني

14. صالح االعجم
15. الدكتور ابو بكر القربي
16. الدكتور يحيى الشعيبي

17. فايز العوجري
18. نبيل صبران

19. صالح القادري
20. أروى جبران

21. القاضي أحمد األكوع
22. إيمان النشيري
23. عبداهلل حنتش

24. يحيى بن يحيى القاضي
25. محمد يحيى الحاوري

26. عبدالرحمن القالم
27. علي بن علي القيسي

28. عبدالاله أبو غانم
29. عبدالباري

30. عارف الرضي
31. صالح صالح الوهبي

32. احمد الكهالي
33. عبدربه سالم الربيدي

34. حزام الصالحي
35. جنيد باوزير

36. ياسر اليماني
37. احمد بامجبور

38. قاسم الكسادي
39. خالد السودي

40. عبدالمغني داوود
41. احمد علي جريد

42. محمد احمد علي جريد
43. احمد بن فريد الصريمة

44. عبداالله أبو غانم
45. عبدالحميد القوسي
46. محمد احمد الزامكي

47. محمد محمد حاتم الخاوي
48. حسن احمد اللوزي

49. كمال الجبري
50. احمد محمد االصبحي

51. زكريا الزكري
52. خيراهلل خيراهلل

53. علي صالح قعشه
54. عبده العدلة

55. عبدالناصر االرياني
56. زيد أبو علي

57. علي احمد الزيادي
58. احمد العزيزي

59. ناصر علوي العواضي
60. محمد احمد جرعون

61. علي محمد المقدشي
62. مبارك صالح الزايدي

63. علي احمد الرصاص
64. محمد عبدالعزيز االمير

65. توفيق بن سارية
66. عبداهلل قيران

67. كهالن مجاهد ابو شوارب
68. احمد سود هفج

69. دكتور محمد يحيى شذان
70. لبيب الحاللي

71. دكتور غازي االغبري
72. عبدالقادر هالل

73. عبدالوهاب معوضة
74. مجاهد القهالي

75. محمد زمام
76. عبدالاله احمد مبارك شريح

77. حمود عباد
78. خالد اسماعيل االرحبي

79. عزيز االكوع
80. ياسر العواضي

81. صغير عزيز
82. أمين جمعان

83. بكيل ربيد
84. احمد احمد مبارك شريح

85. احمد حسين الباشا
86. زيدان دهشوش

87. عبدالكريم الرويشان
88. ناجي الرويشان

89. القاضي عصام السماوي
90. عبداهلل الحدي

91. علي قاسم طالب
92. محمد هادي طواف

93. طه هاجر

94. محمد بن ناجي الشايف
95. عبدالغزيز شرهان

96. الدكتور رشاد العليمي
97. نعمان الصهيبي

98. دكتورة نجوى الخزان
99. مبخوت بن ماضي

100. عارف الزوكا
101. يحيى مجاهد ابو شوارب

102. دكتور احمد جندب
103. يحيى محمد الزايدي

104. عمار الحميقاني
105. وليد شويط

106. يحيى الراعي
107. فضل القوسي

108. محمد صدام
109. عبده بورجي

110. علوي المشهور
111. جمال الخوالني

112. ام أوسان باذيب
113. عبدالكريم راصع

114. علي بن علي شعالن
115. خالد عبدالكريم العرشي

116. وليد عبدالعزيز عبدالغني
117. شعيب الفاشق

118. عمار احمد جندب
119. انتصار الرداعي

120. بلقيس الربيع
121. علي زبارة

122. فضل بن عطاف
123. محسن النقيب

124. احمد درهم الشليف

125. محمد النهمي
126. محمد صالح الدوبلي
127. احمد صالح الناصري
128. احمد مبارك سعدان

129. طارق زمام
130. محمد الحسين الضمين

131. عبدالمولى االصبحي
132. محمد احمد دويد

133. محمد أنعم
134. معمر االرياني

135. عبدالغني جميل
136. خالد الرضى

137. شرف القليصي
138. عبدالرحمن القالم

139. جمال النهدي
140. محمد محمد زيد عمران

141. احمد عبيد بن دغر
142. وفاء الدعيس

143. محمد احمد الباشا
144. ناجي القاحلي

145. ثابت مثنى العمري
146. زيد حجر

147. محمد منصور الشوافي
148. محمد غفون
149. خالد خرصان

150. صالح المشرقي
151. جليدان محمود جليدان

152. صالح حرمل
153. علي حميد جليدان

154. علي بن علي القيسي
155. صالح الشيبة

156. عبد الباري البخيتي.

مؤتمر المحويت يطالب بتجفيف
 مصادر تمويل اإلرهاب

المحويت- “الميثاق”
أّكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت على ضرورة تحمل حكومة الوفاق الوطني كامل 
مسئولياتها بما يحفظ سالمة أفراد القوات المسلحة واألمن ووحدة وأمن الوطن وسالمة المواطن.

ودان مؤتمر المحويت واستنكر بشدة في بيان صادر عن قياداته وكوادره وأنصاره- تلّقت “الميثاق”- 
نسخة منه- العمل اإلرهابي الجبان الذي تعرّض له أبطال القوات المسّلحة واألمن وأسفر عن 
استشهاد العشرات وإصابة المئات من أبطال األمن المركزي والنجدة والكلية الحربية والشرطة، 
مطالبًا بسرعة الكشف عن مخّططي ومنّفذي هذه الجريمة البشعة ومحاسبة وعقاب المتسبّبين 
ومن يقف وراءهم وفي ذات الوقت دعا جماهير شعبنا اليمني األبي إلى الوقوف صفًا واحدًا في هذه 
الظروف العصيبة لمواجهة اإلرهاب واإلرهابيين وإفشال مخّططاتهم ليعم األمن واالستقرار ربوع 

وطننا الحبيب.
وشدّد مؤتمر المحويت على أن مكافحة اإلرهاب عملية شاملة ومنظومة متكاملة فكريًا واجتماعيًا 
وسياسيًا وعسكريًا ومنها تجفيف مصادر تمويل اإلرهاب وضرب مراكز اإلعداد والتدريب المحلية 

واإلقليمية والدولية.
ودان المؤتمر استمرار عصابة المأزومين في استهداف أبطال الجيش واألمن سواء في أرحب أو 
نهم أو أبين، وجدّد التأكيد على وقوفه مع أبطال الجيش واألمن رافعين راية تحرير محافظة أبين 

وتطهيرها من فلول القاعدة.
ولفت المؤتمر إلى وقوفه الدائم إلى جانب األخ المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسّلحة واألمن وأبطال المؤسسة العسكرية واألمنية، رافضًا كل 

وسيلة تستهدف هاتين المؤسّستين ومن أية جهة كانت.
ودعا المؤتمر كل أطراف العمل السياسي ومنظمات المجتمع المدني إلى اإلدانة الواضحة والصريحة 

لكل ما يمس المؤسسة العسكرية واألمنية وأمن الوطن.

اصابة نائب رئيس فرع المؤتمر برداع 
في انفجـار بعبوة ناسـفة

أصيب أمين عام المجلس المحلي بمدينة 
رداع محافظة البيضاء عبداهلل عبد الرحمن 
احمد أبو طالب نائب رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام فرع رداع في كمين نصب له 
بشارع األمن برداع أثناء عودته من جامع 
النصيري إلى منزله بعد أداء صالة جمعة 
إحياء الذكرى األول��ي للحادث اإلرهابي 

بمسجد النهدين بدار الرئاسة.
وقالت مصادر محلية في مدينة رداع 
إن عناصر إرهابية أقدمت على زرع عبوة 
ناسفة داخ��ل ثالجة تبريد تابعة ألحد 
المحالت التجارية للقيادي المؤتمري أثناء 
خروجه من جامع النصيري بعد أدائه شعائر 

صالة الجمعة..
وأضاف المصدر “إن الحادثة أسفرت عن 
إصابة ابو طالب الذي تم نقله إلى مستشفى 
48 العسكري بصنعاء لتلقي العالج ومرافقه 
احمد بن احمد المهتدي وطفل تم إسعافهم 

إلى المستشفى الدولي بمدينة رداع.
من جانبه دان المؤتمر الشعبى العام 
وحلفاؤه بمحافظة البيضاء بشدة محاولة 
اغتيال أمين عام المجلس المحلي بمدينة 
رداع نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي 

العام. 
تلك  ل��ه  بيان  ف��ي  المؤتمر  واستنكر 
الجريمة اإلرهابية الغادرة التي استهدفت 

قامة وطنية وقيادية مؤتمرية بارزة يعرفه 
الجميع باالحترام واإلخالص وحب الوطن 
والدفاع عنه ومساندة الحق والعمل لخدمة 

المجتمع. 
وأكد البيان رفض أبناء مديريات رداع لكل 
أشكال العنف والفوضى والتخريب الذي تلجأ 
إليها العناصر اإلجرامية بهدف زعزعة أمن 
و استقرار الوطن.. مشددًا أن مثل هذا 
االعتداء لن يثني الشرفاء من أبناء اليمن 
عن القيام بدورهم المدافع عن امن الوطن 

واستقراره ووحدته ومكتسباته الوطنية. 
وداع��ا البيان كافة منظمات المجتمع 
الدولية  والمنظمات  والهيئات  المدني 
والمحلية إلى إدانة تلك الجريمة وكل أشكال 
العنف الذي يستهدف األبرياء بأي صورة 
من الصور ،والوقوف بكل حزم أمام تلك 
الجرائم وقفة جادة نظرًا ألن تلك العناصر 
التخريبية تستهدف امن واستقرار اليمن 
أواًل وأخيرًا وأمن واستقرار الوطن والمواطن 

وتزهق األرواح البريئة. 
محماًل وزارة الداخلية مسؤولية الحفاظ 
على ام��ن المواطنين وتطبيق القانون 
وسرعة التحقيق في هذه الجريمة البشعة 
ومثل هكذا جرائم وتقديم مرتكبيها ومن 
يقف خلفهم للعدالة كي ينالوا جزاءهم 

الرادع جراء ما اقترفته أياديهم اآلثمة . 

زار الشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا االمينان العامان 
المساعدان للمؤتمر وعلي أبو حليقة عضو مجلس النواب 
وعدد من رؤساء الدوائر وأعضاء اللجنة الدائمة الجنود 
الجرحى جراء الحادث اإلرهابي الجبان الذي تعرضوا له 
في ميدان السبعين والذين يتلقون العالج في المستشفى 

العسكري وكذلك في مستشفى الشرطة.
 كما زاروا المصابين من أعضاء اللجان الشعبية من أبناء 
لودر اإلبطال الذين تصدوا ببسالة الى جانب أبطال القوات 

المسلحة واألمن للعناصر اإلرهابية ..
وقد اطلع البركاني والزوكا على أحوال المصابين مشيدا 
بمستوى الخدمات واالهتمام والرعاية التي تقدم لهم من 
قبل قيادتي المستشفيين والكادر الطبي والصحي رغم 

اكتظاظ الغرف بالمصابين والذين هم شباب في عمر 
الزهور ومن مختلف مناطق اليمن ..

هذا وقد طمأن الشيخ سلطان البركاني المصابين من 
طالب الكليتين الحربية والشرطة بأنه قد تواصل مع وزيري 
الدفاع والداخلية وقد وضعا معالجات لقضية االمتحانات التي 
ستبدأ اليومين القادمين ..وفي ذات الوقت اكد البركاني ان 
القيادة السياسية بزعامة االخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ستواصل الرعاية واالهتمام بكل المصابين ولن 
تبخل ابدا على خيرة رجال اليمن الذين يضحون بأرواحهم 
ودمائهم من اجل الوطن والشعب والحفاظ على االمن 

واالستقرار في البالد ..
و جدد الشيخ سلطان البركاني التأكيد ان دماءهم الطاهرة 

وكل منتسبي الجيش واالمن لن تذهب هدرا وان المؤتمر 
يدعم ويساند جهود رئيس الجمهورية لمواجهة االرهابيين 
ويسخركل امكانياته النتصار بالدنا في هذه المعركة 
المقدسة والتفرغ العادة االمن واالستقرار وللبناء واالعمار..
 وعلى ذات الصعيد تعهد المصابون إثناء تبادل الحديث 
معهم استعدادهم على مواصلة التضحية وتقديم الغالي 
والنفيس من اجل اليمن والشعب وتطهير بالدنا من عصابة 

اإلرهاب الدموية ..
هذا وقد رافق االمينين العامين المساعدين للمؤتمر 
الشعبي العام االخوة محمد علي الرويشان رئيس الدائرة 
التربوية وطارق االكوع رئيس دائرة االحصاء وعدد من 

اعضاء اللجنة الدائمة ونواب روساء الدوائر..

..و يعزي آل أبو لحوم بوفاة والدهم
بعث الزعيم علي عبداهلل صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة الى األخ/

 غسان محمد أبو لحوم واخوانه
 بوفاة المغفور له- بإذن اهلل- والدكم.. 

إلى نص البرقية:
»وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هلل وإنا إليه راجعون« صدق اهلل العظيم

االخ/ غسان محمد أبو لحوم واخوانه
األخوة/ آل أبو لحوم     المحترمون

تلقينا نبأ وفاة والدكم.. وبهذا المصاب باسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام.. أعبر لكم عن عميق الحزن واأللم.. على فقدان قياديًا مناضاًل وطنيًا بارزًا يحظى باالحترام 
والتقدير في كافة األوساط االجتماعية لما يمتلكه من حنكة مخلصة، كما كان شخصية اجتماعية مؤثرة 

استطاع من خاللها حل العديد من القضايا المجتمعية..
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم 

وذويكم الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا إليه راجعون
أخوكم/ علي عبداهلل صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام

المؤتمر يبدأ اعداد مشروع الالئحة التنظيمية لفروعه في الجامعات
> بدأت اللجنة المكلفة بإعداد تصورات حل المشكالت التنظيمية في فروع المؤتمر بالجامعات اعداد 

مشروع الالئحة التنظيمية للفروع ومراجعة نصوصها.
وقررت اللجنة في اجتماع لها أمس برئاسة الدكتور عوض باشراحيل نائب رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية اختيار تصور المعالجات المناسب ورفعه إلى األمين العام المساعد لقطاع الطالب االستاذ 

عارف الزوكا في إطار االعداد والتحضير للمؤتمر العام الثامن.
وأكد الدكتور عوض باشراحيل استمرار اجتماعات اللجنة المكلفة خالل األيام المقبلة لبحث المشكالت 
التي تعاني منها فروع الجامعات ووضع المهام العاجلة المناطة باللجنة في هذه المرحلة وحتى نهاية 

العام الحالي 2012م.

مؤتمر مأرب يدين مذبحة السبعين ويطالب  بضبط مخربي الكهرباء
استنكر المؤتمر وأحزاب التحالف الجريمة اإلرهابية البشعة التي حدثت في ميدان السبعين 

االثنين الماضي.
واعتبرت أن تلك الجريمة اإلرهابية هدفت إلى إفساد فرحة اليمنيين بعيد الوحدة الثاني 

والعشرين من مايو.
كما دانت االعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وتفجير أنبوب النفط وقطع الطرقات 
وطالبت باتخاذ اإلجراءات الرادعة ضد المخربين واتخاذ الضمانات الكفيلة لعدم تكرار أي من 
هذه االعتداءات واعتبار أن أي عضو أو مناصر ينتمي ألي حزب سياسي يقوم بهذه األعمال 

التخريبية بما فيها قطع الطرقات يعتبر خارجًا على القانون.
كما اشادت باالنتصارات التي حققها أبطال قواتنا المسلحة واألمن ضد عناصر التطرف 

واإلرهاب من تنظيم القاعدة في محافظة أبين وغيرها من مناطق الجمهورية.
وكان اجتماع للمشائخ والشخصيات االجتماعية والعلماء ومنظمات المجتمع المدني طالب 

بالتعاون مع الدولة وفضح وادانة األشخاص الذين يقومون بتلك األعمال.
كما أكدت األحزاب على ضرورة تنفيذ جميع بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.

داعيًا اللجنة العسكرية إلى القيام بمهامها وفتح الطرقات وإزالة المظاهر المسلحة من 
المدن والطرقات وفرض هيبة الدولة.

كما أكدوا على ضرورة المشاركة الفاعلة ألبناء محافظة مأرب ووضع قضايا المحافظة أمام 
الحوار الوطني لما من شأنه حلها بشكل جذري.

البركاني والزوكا يزوران جرحى حادث السبعين االرهابي واللجان الشعبية

المشائخ يدينون اعتداء الفرقة على الشيخ عابد راجح
دان اجتماع لمشائخ ووج��ه��اء اليمن 
ماتعرض له الشيخ عابد راجح مصلح من 
اعتداء غادر وهمجي االسبوع الماضي 
بمنطقه السنينة من قبل مليشيات تابعة 
للفرقة المتمردة أسفر عن استشهاد 3 من 

مرافقيه وإصابة 6 آخرين.
وقال بيان صادر عن االجتماع ان ذلك 
االعتداء الغادر ال��ذي تعرض له الشيخ 
عابد راجح ومرافقوه ما هو إال مخطط 
قذر لسلسة اغتياالت تسعى قيادة التمرد 
تنفيذه مستهدفة من خالله المشائخ 
وكبار رجال الدولة والشخصيات السياسية 

واالجتماعية البارزة التي يشهد اليمن 
بأسره على مواقفها الوطنية المشرفة 

تجاه الوطن وأمنه واستقراره وشرعيته 
ال��دس��ت��وري��ة.وط��ال��ب مشائخ القبائل 
المشير الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية بسرعة التوجيه للجهات 
المعنية بالقبض على الجناة وتقديمهم 
لعدالة لينالوا جزائهم الرادع خالل أسرع 

وقت ممكن .
وأكد المجتمعون مساندتهم للشيخ عابد 
راجح والوقوف إلى جانبه في كل المواقف 
وأمهلوا الحكومة والجهات المعنية مدة ال 
تزيد عن أسبوع لتقوم بتسليم القتلة إلى 
النيابة وإخضاعهم للمحاكمة ومن يقف 

وراءهم في تلك الجريمة.

ودعوا اللجنة العسكرية إلى إدانة تلك 
الجريمة الغادرة التي استهدفت حياة 
الشيخ عابد راجح، والوقوف بحزم أمام 
تلك الخروقات والتجاوزات التي يستمر 
فيها قيادات اإلصالح والفرقة ويسعون 
من خاللها إلى إفشال المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
وطالبوا حكومة الوفاق بسرعة التكفل 
بعالج المصابين والجرحى الذين سقطوا 
في ذل��ك االع��ت��داء ال��غ��ادر واعتبار من 
استشهد م��ن ضمن ش��ه��داء ال��واج��ب، 
والقبض على المتورطين ومحاكمتهم 

وفقا للدستور والقانون.

رئيس المؤتمر يعزي  اللواء فرج 
في وفـاة نجله ونجل شقيقه

 بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام برقية عزاء ومواساة إلى اللواء 
عبداهلل أحمد فرج وكافة أفراد أسرته بوفاة نجله 
الدكتور عبداهلل بن عبداهلل فرج، ونجل أخيه صالح 
بن صالح فرج والذين توفيا السبت في حادث 

مروري تعرّضا له بمدينة الحديدة.
وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه 

ونيابة عن قيادات وك��وادر وأعضاء المؤتمر 
الشعبي العام عن عميق األس��ى والحزن بهذا 

المصاب الجلل.
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع 
الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهليهما وذويهما الصبر 

والسلوان.
»إنا هلل وإنا إ ليه راجعون«


