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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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األمسيات الرمضانية لقيادات المؤتمر   
لوسطى  وا لعليا  ا م  لــعــا ا لشعبي  ا
والقاعدية بأعضاء وأنصار هذا التنظيم 
الوطني الديمقراطي الــرائــد هــو تقليد 
سنوي أرسى أُسسه ورسخ مداميكه الزعيم 
علي عبداهللا صالح ليتجسد في ذلك نهجه 
لتواصل  ا على  لمبني  ا لحكيم  ا لقيادي  ا
والتشاور المستمر والدائم ليس مع النخب 
االجتماعية السياسية واالقتصادية والثقافية 
والفكرية واإلعالمية فقط وإنما مع أبناء 
اليمن جميعاً.. لكن اللقاءات الرمضانية بكل 
تأكيد لها خصوصياتها المستمدة من روحانية 
ونورانية الشهر الفضيل شهر الخير والرحمة 

والمغفرة..
هذا العام وبزخم أكبر يرتقى إلى مستوى 
المتطلبات واالستحقاقات الوطنية يمضي 
المؤتمر الشعبي العام في تقليد ونهج من 
خالل اللقاءات الرمضانية التي شملت كافة 
المحافظات والمديريات والعزل والقرى 
في الوطن فيها ناقش المؤتمريون ليس 
قضاياهم وهمومهم فحسب بل قضايا 
وهموم الوطن والشعب والمخاطر والتحديات 
الدقيقة  الفترة  التي يجابهها فــي هــذه 
والحرجة من تاريخنا المعاصر.. منطلقاً 
امتداد مساحة  المؤتمر وجماهيره على 
اليمن من استشعار المسؤولية الملقاة على 
عاتق المؤتمريين تجاه الوطن والمواطن 
الذي تحمل الكثير من المعاناة من جراء تلك 
الممارسات الفوضوية المتطرفة الشوهاء 
التي قام ويقوم بها البعض الذي لم يدرك أو 
ال يريد ان يدرك نتائج ممارساته العبثية التي 
كادت ان تدفع اليمن إلى كارثة الصراعات 
والحروب بما تعنيه من دمار وخراب وفرقة 
وتمزق والتي استطاع المؤتمر بوعيه وحرصه 
على اليمن ووحدته وانجازات مكاسب ثورته 
١٤ أكتوبر ان يجنبه ذلك  ٢٦ سبتمبر و
المصير ومعه كل الشرفاء األوفياء المخلصين 

لبلدهم وشعبهم.
ــروح الوطنية لقيادة المؤتمر  إن هذه ال
الشعبي العام والتي تتجلى معانيها في 
بالديمقراطية  المؤمنة  توجهات قيادته 
والحوار هي ما ينبغي أن يتمثله األخرون من 
االطراف السياسية وهذا يتطلب منها التخلي 
عن أوهــام خياراتها المدمرة باالقالع عن 
المكايدات والمماحكات السياسية المعرقلة 

تنفيذ المبادرة الخليجية.
وحتى يتحقق هذا على تلك القوى واالطراف 
السياسية ان تستلهم داخل اطرها وبنائها 
طني  لو ا سي  لسيا ا ك  لــســلــو ا لتنظيمي  ا
الديمقراطي للمؤتمر الشعبي العام وفي هذا 
المنحى فإن األمسيات الرمضانية تشكل التعبير 
الذي ينبغي االحتذاء به في هذا الشهر الكريم 
علَّ وعسى ان يروا األمــور من وحي بركاته 
ليخلصوا النوايا ويعملوا ما فيه الصواب والرشاد 

الذي فيه خير وطنهم وشعبهم.

تقليد مؤتمري
كلمة 

أبين تحمل 
الحكومة المسئولية
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بعد مجزرة جعار أحداث الداخلية..
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مطالب شعبية بالتحقيق في 
توزيع المعونة اإلماراتية

أنصار الشريحة!!

وسط زخم وتفاعل كبيرين من قبل مختلف القطاعات التنظيمية للمؤتمر الشعبي  
العام تتواصل بنجاح كبير عقد األمسيات الرمضانية على مستوى مختلف الفروع 

بالمحافظات والمديريات والدوائر وذلك في إطار خطة التحرك التنظيمية الرمضانية.
وفي هذا الصدد حددت األمسيات موقفها الداعم والمساند بقوة لقيادة المؤتمر السياسية 
والتنظيمية والعمل معها الخراج البالد من أتون أزمتها الراهنة ووقف كافة تداعيات واضرار 
األزمة التي طالت كافة جوانب الحياة وزادت من معاناة اليمنيين المعيشية وفتحت الباب 

أمام المزيد من االنفالت األمني وتهديد السلم االجتماعي، مؤكدين ان موقفهم هذا 
ينطلق من االيمان الراسخ بعظمة أدوار المؤتمر واسهاماته في اخراج البالد إلى بر األمان.

وطالب المؤتمريون بتحقيق دولي حول الجرائم التي استهدفت كبار قادة الدولة وعلى 
رأسهم الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر بجامع النهدين بدار الرئاسة وكذا جرائم 

ميدان السبعين وكلية الشرطة ووزارة الداخلية.
البقية ص٢

أبناء أبين يحملون حكومة الوفاق ووزير الداخلية مسئولية الجريمة
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وكيل محافظة أبين لـ«الميثاق»: ال يمكننا العمل مع حكومة لم توفر جهازاً أمنياً للمحافظة ولم تؤمن حياة المواطنين 

استشهد وأصيب ما ال يقل عن ٨٥ شخصا في عملية ارهابية  
للقاعدة استهدفت منتصف ليلة يوم األحد، في منطقة 
باتيس بمحافظة أبين، تجمعاً للجان الشعبية في مراسم عزاء بوفاة 

نجل شقيق رئيس اللجان بمدينة جعار، عبداللطيف السيد.

وجاءت هذه العملية االنتحارية في ابين بعد نصف ساعة من 
مصرع خمسة وإصابة سادس من إجمالي ٩ من عناصر القاعدة 
كانوا على متن سيارة (الند كروزر) استهدفتها غارة جوية في وادي 
(سر) بضاحية مديرية القطن بمحافظة حضرموت، بينما اكدت 

وزارة الدفاع  إن انفجار العبوة الناسفة التي خلفت قتيالً وجريحاً 
مساء الجمعة في سوق جنوب العاصمة صنعاء «حدث جنائي وليس 

لتنظيم القاعدة عالقة به».
تفاصيل ص٣

التقى أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار

رئيس الجمهورية: الجميع أمام 
مسئولية كبيرة ومفترق طرق

قــال األخ عبدربه منصور  
ــادي رئيس الجمهورية  ه
ــام مسئولية كبيرة  «إن الكل أم
وأمــام مفترق الطرق إما أن نشحذ 
هممنا جميعاً ونخرج البلد من أزماته 
المتالحقة نحو آفاق األمن واالستقرار 
والتطور واالزدهار أو سيذهب اليمن 
إلى طريق ال يحمد عقباه وسنتحمل 
اهللا  مـــام  أ لتاريخية  ا المسئولية 

والوطن والشعب».
ولفت رئيس الجمهورية لدى 

لقائه أمس أعضاء اللجنة الفنية 
لوطني  ا ر  لــلــحــوا لتحضيرية  ا
الــشــامــل إلــى أن مــا قطع من 
ــي طــريــق التسوية  أشــــواط ف
السياسية التاريخية في اليمن 
ونجاح المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية المزمنة هو نجاح لليمن 
كله، معتبراً أن هذا النجاح في 
باقي المرحلة االنتقالية سيقود 

إلى تغييرات واسعة..
تفاصيل ص٢

التفاعل الكبير رسالة واضحة تؤكد على الوحدة التنظيمية
دعم ومساندة القيادة السياسية والتنظيمية إلنجاح الحوار والخروج من األزمة
تكثيف جهود المؤتمر للتخفيف من معاناة الشعب.. والوقوف بجدية أمام االنفالت األمني
ضرورة إجراء تحقيق دولي حول جرائم دار الرئاسة والسبعين وكلية الشرطة والداخلية

الزعيم يحثّ قيادات المؤتمر والتحالف على إنجاح الحوار
أقام الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس  

المؤتمر الشعبي العام أمسية رمضانية 
الخميس جمعت قيادات المؤتمر الشعبي العام، 
وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي.
حــضــر األمــســيــة الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
المؤتمر الدكتور عبدالكريم اإلرياني، واألمناء 
المساعدون، سلطان البركاني، وعارف الزوكا، 
والدكتور علي مجور عضو اللجنة العامة وأعضاء 
حكومته، وعبدالرحمن األكــوع عضو اللجنة 
العامة، إضافة لعدد من أعضاء اللجنة العامة، 
ومن التحالف الوطني الديمقراطي عدد من 
القيادات على رأسها الدكتور قاسم سالم أمين 

عام حزب البعث القومي.
تفاصيل ص٢

«الميثاق» تنشر تفاصيل أحداث وزارة الداخلية

العقيد عبداهللا    كشف 
علي الدرب مساعد قائد 
قوات النجدة لشؤون التوجيه 
المعنوي عن تفاصيل احداث 
التي وقعت  الداخلية  وزارة 
األســبــوع الماضي واسفرت 

عن استشهاد ٢ جنود واصابة 
٤٨ جندياً من النجدة على يد 
ــالح  مليشيات الفرقة واإلص
الذين استقدمهم وزير الداخلية 

القتحام معسكر النجدة.
تفاصيل ص٣

ما حدث في الداخلية تمرد على 
رئيس الجمهورية من قيادة الوزارة

خطة االصالح السيطرة على العاصمة 
أمنياً بعد تدمير الداخلية

وزير الداخلية هو المسئول عن األحداث
أفراد النجدة كانوا نائمين وتفاجئوا 

بمهاجمتهم من المليشيات
300 شخص تم إعدادهم بمالبس النجدة وسيارة الوزير نقلتهم

عصابة أوالد االحمر هم من نهبوا مكتب الوزير واختطفوا أحد الجنود

في األمسيات الرمضانية للمؤتمر

المؤتمريون يؤكدون أن تنظيمهم مازال رقماً صعباً
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