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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

شعبنا حضاري وقت 
الشدائد تتشابك األيدي 
وتتوحد الصفوف في 
مواجهة كل التحديات..

االثنين - العدد (1537) 
 5 / صفر / 1432هـ - الموافق: 10 / 1 / 2011م  

الزوابع التي تثيرها قيادات أحزاب اللقاء   
تها  مؤتمرا في  ومخرجاتها  المشترك 
تجسد  اإلعالمية  ئلها  ووسا الصحفية 
بمنطقه األهــوج مدى الحماقة التي بلغتها تلك 
القيادات ليبتلي بها الوطن والتجربة الديمقراطية 
التعددية، وقبل هؤالء أحزابهم التي بسبب هذه 
القيادات وتحالفاتها الخرقاء تشهد عزلة جماهيرية 
وتراجعاً في قواعدها وانحساراً النصارها الذين 
جميعاً باتوا يدركون أن تلك القيادات لم تعد تعبر 
عنهم وتعكس همومهم ومتطلباتهم وتطلعاتهم 
الوطنية السياسية واالقتصادية والديمقراطية 
لعمل  ا محولة  الضيقة  لحها  مصا بل  لتنمية  وا
السياسي الى ممارسة نخبوية وحالةوصاية تناقض 
الديمقراطية ووظيفة أحزاب المعارضة انهم سياسيو 
االبراج العاجية التي تجعلهم منفصلين عن الواقع 
يسبحون في خياالت أوهامهم ينظرون ويفكرون 
ويخططون بعقلية نظرية المؤامرة غير مستوعبين 
ان وعي أبناء الوطن بفضل الديمقراطية ال يتأثر 
بخزعبالتهم وهو متجاوز لهم ويفهم جيداً مراميهم 
وما تحمله من نزعات تقسيمية وتخريبية وتدميرية 
تسعى الى زعزعة األمن واالستقرار والنيل من 
الوحدة وغايتهم الوصول الى السلطة عبر المؤامرة 
واالنقالب على الديمقراطية والدستور والقانون 
وهذا مستحيل والطريق الوحيد السهل، لذلك هو 
صناديق االقتراع لكنهم ال يريدون السير فيها 
ألنهم مكبلون بماضيهم الشمولي.. وهذا واضح 
في خطابهم السياسي واإلعالمي الذي يزعجوننا 
بتخريجاته بين حين وآخر في تصريحاتهم معلنين 
أنهم يتمسكون بالحوار ويضربون المواعيد له 
وال نــدري مع من وما هي مشروعيته والقضايا 
التي مطلوب التحاور حولها أو بالمقابل نجدهم 
يرفضون كل دعوات الحوار والمبادرات التي تقدمها 
قيادة المؤتمر وينقلبون على االتفاقات وينكثون 
بتعهداتهم ويتنكرون اللتزاماتهم ويهددون بالهبات 
ويتوعدون بالويل والثبور وعظائم األمــور، ثم 
نجدهم يستدعون الخارج ويذرفون دموع التماسيح 

على الوطن وسيادته..
 انــه االنفصام والنرجسية قد أصابا قيادات 
المشترك ومن لف لفهم من مرضى السياسة الذين 
يتعاطون معها بوعي خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي أو الذين مازالوا يعيشون سن المراهقة.. 
من هذا كله نصل الى استنتاج أن على المؤتمر 
الشعبي العام أن يمضي في انجاز مهامه وواجباته 
ومسؤولياته تجاه الشعب الذي منحه ثقته على 
صعيد االستحقاق الديمقراطي النيابي ليجري في 
موعده وعلى صعيد التعديالت الدستورية التي 
ستشكل نقلة نوعية في مسيرة تطور نظامنا 
السياسي التعددي.. وفي هذا االتجاه يأتي النزول 
الميداني لقيادة المؤتمر وااللتحام بالشعب والوقوف 
عن كثب على هموم وقضايا ومتطلبات المواطنين 
على امتداد مساحة الوطن مجسداً بذلك ريادته 
كتنظيم وطني انبثق من روح هذا الشعب الحضاري 
العريق ليكون المعبر عن أمانيه وآماله، وهذا ما أكده 
في الماضي محققاً أعظم اإلنجازات الوطنية وفي 
مقدمتها الوحدة والديمقراطية، ويؤكد اليوم وغداً 
في كل ما يقوم به انه حزب اليمن الجديد الموحد 
والديمقراطي القادر على صنع المستقبل االفضل 

لوطن ٢٢مايو العظيم.
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الجماهير تحتشد على طريق 
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إنهم ينتصرون
 للديمقراطية
مواطن من ذمار يرد 

على فتحي العزب

الحشود الجماهيرية الكبيرة في تعز تحذر من تعطيل االنتخابات

المؤتمر ماضٍ نحو االنتخابات ولن يخضعها للمساومات
أكد المهرجان الجماهيري الذي   

ية  تمر لمؤ ا ت  ليا لفعا ا مته  قا أ
تعز  محافظة  في  الجماهيرية 
ــعــاء الماضي على رفضه القاطع  االرب
لمحاوالت أحزاب المشترك إجهاض المشروع 
الديمقراطي ومصادرة حق الشعب وفرض 
الوصاية على إرادته الحرة، وبأنه سيقف الى 
جانب المؤتمر الشعبي العام ومعه شركاؤه 
في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
على السير قدماً نحو ترجمة االستحقاق 
االنتخابي في موعده في الـ٢٧ من ابريل 
القادم والمضي قدماً نحو استكمال مهام 
بناء الــدولــة المدنية وتعميق التجربة 
السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية 

الحقة.
هذا وكان االستاذ عبدالعزيز عبدالغني 
عضو اللجنة العامة رئيس مجلس الشورى 

وسلطان البركاني األمين العام المساعد  
ويحيى الشامي ومحمد عبده سعيد عضوا 
اللجنة العامة قد شاركوا الجماهير الغفيرة 
مهرجانها واالنتصار آلمالها العريضة في 
تعزيز مسيرة الوطن نحو المستقبل األفضل 
والرفض المعلن لمحاوالت تعطيل اإلجراءات 

االنتخابية والسعي نحو المزيد من األزمات.
وأكد االستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس 
مجلس الشورى عضو اللجنة العامة أن 
االنتخابات البرلمانية الرابعة المقررة في 
السابع والعشرين من ابريل ٢٠١١، حق 
دستوري للناخبين ال يمكن مصادرته أو 
إخضاعه للمساومة، كما أن االنتخابات هي 
اآللية الوحيدة التي تتمتع بالمشروعية 
الدستورية الكاملة لتجسيد مبادئ نظامنا 

الديمقراطي التعددي.
تفاصيل ص ٤-٥

غري مخصص للبيع

اِّـشرتك ينقلب على 
برنامجه االنتخابي!

شدد على غرس قيم الوالء الوطني في نفوس الشباب

الرئيس يوجـِّه بصرف طبيعة العمل للتربويين
نائب الرئيس يكرم الفائزين 

ببطولة األحمر للفروسية

حضر األخ المناضل   
عــبــدربــه منصور 
هادي نائب رئيس 
األول  لنائب  ا لجمهورية  ا
لشعبي  ا لمؤتمر  ا لرئيس 
العام األمين العام، أمس 
ء  بصنعا بية  لحر ا لكلية  با
السباقات النهائية لفردي 
الحواجز،  فــي قفز  الكبار 
وحفل اختتام بطولة الفقيد 
الشيخ عبداهللا بن حسين 
األحمر الخامسة للفروسية.. 
وجــرى سباق هذه المرحلة 

بمشاركة ٢٥ فارساً.
ــب رئيس  ــائ وكــــرم ن
الــجــمــهــوريــة الفائزين 
ـــــل في  الــخــمــســة األوائ

سباقات الفردي في فئات 
األشبال والناشئين والكبار، 
والفرق الفائزة بالمراكز 
الثالثة األولــى بالكؤوس 

والــمــيــدالــيــات الملونة 
وجوائز مالية بلغت قيمتها 
٥٠ ألف  أربعة ماليين و

ريال.

دعا فخامة األخ علي عبداهللا صالح   
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام القائمين على العملية 
التعليمية الى االهتمام بالمبادرات واألنشطة 
التي تغرس في نفوس النشء والشباب حب 
الوطن وقيم الوالء واالنتماء إليه، وذلك أثناء 
لقائه أمس قيادة المكتب التنفيذي للنقابة 

العامة للمهن التعليمية والتربوية.
 وشدد فخامته على ضرورة تالزم العملية 
التعليمية مع العملية التربوية باعتبار أن 
ــاس في البناء الفكري  التربية هي األس
والنفسي والسلوكي الذي يجسد االلتزام 
بمجموعة القيم التي ينبغي أن تنشأ عليها 
ــه فخامة الرئيس  األجــيــال الشابة. ووج
بالعمل على تصحيح الميدان التربوي من أي 
اختالالت سواء أكانت في المناهج والوسائل 
التعليمية أم في األنشطة والجوانب المالية 
واإلداريــــة، ومــن ذلــك تصحيح الميدان 
التربوي وتنقيته ممن يستنزفون اإلمكانات 
على حساب التربية والتعليم وإحالة من 
ينطبق عليهم قانون التقاعد، للتقاعد وبما 

يتيح الفرصة لإلحالل الجديد ممن هم 
قادرون على العطاء وبحيث تكون األولوية 
ألبناء التربويين الذين يحملون مؤهالت 
تربوية مناسبة وينطبق عليهم شروط 

الوظيفة العامة في التربية. كما وجه فخامته 
بتنفيذ ما تبقى من االستحقاقات التربوية 
من بدل طبيعة العمل وفي إطار الموازنة 

العامة للدولة.

محافظة إب تشهد اللقاء الموسع للمؤتمر وأحزاب التحالف
كتب/ يحيى نوري

تتواصل المهرجانات الجماهيرية   
في عواصم المحافظات والتي 
ينظمها المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي وسط حضور قيادي 
لتنظيمية  ا و لسياسية  ا دة  للقيا رفيع 
للمؤتمر، حيث يقام اليوم االثنين بمدينة 
إب مهرجان جماهيري كبير يتنادى له 
أعضاء المؤتمر وأحزاب التحالف من مختلف 
مديريات محافظة إب يحضره الشيخ 
سلطان البركاني األمين العام المساعد 
واألخ صادق أمين أبوراس  األمين العام 
المساعد واألخوان يحيى محمد الشامي 

عضو اللجنة العامة رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر 
وأحمد عبداهللا الحجري عضو اللجنة العامة 
محافظ محافظة إب باإلضافة إلى العديد 
من القيادات المؤتمرية باألمانة العامة.. 
ــال لـ«الميثاق» عبدالواحد صالح  وق
وكيل محافظة إب رئيس فرع المؤتمر: 
إن مهرجان المحافظة سيعكس عظمة 
التفاعل الشعبي العارم حول القيادة 
السياسية بزعامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام والمباركة لكافة توجهاته الحكيمة 

على طريق تحقيق اآلمال والتطلعات..

الراعي: التعديالت الدستورية خضعت للنقاش الموسع مع المشتركالمؤتمر يشكل لجنة إلعداد برنامجه االنتخابي
دشن مشروع منحة الصالح بكلفة 10 ماليين دوالربرئاسة البركاني

أصدر األخ المناضل   
ر  منصو به  ر عبد
هادي نائب رئيس 
النائب األول  الجمهورية 
الشعبي  المؤتمر  لرئيس 
العام األمين العام قــراراً 
١) لسنة  تنظيمياً برقم (
بتشكيل  قضى  ٢٠١١م 
لبرنامج  ا د  إلعــــدا لجنة 
االنـــتـــخـــابـــي لــلــمــؤتــمــر 
لالنتخابات النيابية القادمة 
ــن ٢٢ قــيــاديــاً  مــكــونــة م

برئاسة الشيخ سلطان البركاني األمين 
العام المساعد، وقضى القرار أن تعمل 
اللجنة تحت اشراف األمين العام وعلى أن 

تقوم بإنجاز مهامها في أقرب وقت.
وأكدت مصادر لـ«الميثاق» أن البرنامج 
للمؤتمر سيعبر عن طموح  االنتخابي 
مؤتمري كبير على مستوى مختلف أهدافه 
ومحاوره في إطار من الرؤية الثاقبة لكافة 

ليمني  ا لواقع  ا متطلبات 
من خالل تشخيص ودقيق 
يحدد األهداف واألولويات 
لمسيرة  الدافعة  المهمة 
ــة  الــتــنــمــيــة االقــتــصــادي
واالجــتــمــاعــيــة وتحقيق 
ــاش االقــتــصــادي  ــع ــت االن
عملية  م  مها ل  ستكما ا و
ــي  ــاس ــي ــس ـــــــالح ال اإلص
والمؤسسي كأرضية قوية 
الستكمال بــنــاء الــدولــة 
اليمنية الــحــديــثــة.. كما 
أن البرنامج سيحدد العديد من المهام 
المستقبلية ســواًء أكــان ذلك في مجال 
التنمية االقتصادية واالجتماعية أو في 
مجاالت القضاء والعدل والدفاع واألمن 
وتحقيق التنمية االجتماعية وعلى صعيد 
قضايا المرأة باإلضافة إلى العديد من 
المجاالت المعنية بقضايا وهموم وتطلعات 

المواطنين.

قــال رئيس مجلس   
الــنــواب يحيى علي 
ــن  ــي الــــراعــــي األم
العام المساعد: إن التعديالت 
جرى  لمقترحة  ا لدستورية  ا
تداولها منذ فترة طويلة بين 
االحزاب والتنظيمات السياسية 
وخضعت لمناقشات واسعة في 
ــذي يضم  مجلس الــشــورى ال
ممثلين لكافة القوى السياسية.

ــــــار الــــراعــــي الــى  وأش
أن مــجــلــس الـــنـــواب قــام 
باستخالص المواد واألحكام 
ــة الــمــطــلــوب  ــوري ــت ــدس ال
تعديلها في الدستور النافذ 
ت  قشا للمنا يستجيب  بما 
والمالحظات المطروحة من 
كافة الجهات واالشخاص، 
وتم إقرار مشروع التعديل 
من حيث المبدأ وإحالته الى 

لجنة خاصة لدراسته وتقديم 
الــنــتــائــج الــتــي ستتوصل 
اليها باتجاه تطوير النظام 
السياسي والنظام االنتخابي 
وتوسيع صالحيات الحكم 
المحلي وإعطاء المرأة دوراً 

أكبر في مواقع صنع القرار.
ــس مجلس  ــي ــــاد رئ وأش
الــنــواب بمستوى اهتمام 

الدولة بالشباب لدى تدشينه 
السبت مشروع منحة الصالح 
التعليمية لتنمية المهارات 
ــذي يستهدف  االبــداعــيــة ال
طالب  آالف  ثالثة  تأهيل 
وطالبة بكلفة ١٠ ماليين 
دوالر، بالتعاون مع المركز 
وتنمية  يب  للتدر لكندي  ا
القدرات، مؤكداً على الدور 
المهم لقطاع التعليم في رفد 
المجتمع بالكوادر المؤهلة 
وبما يخدم  نظرياً وعملياً 
قضايا التنمية في مختلف 
ــاالت، وإيــجــاد جيل  ــج ــم ال
من القيادات الشابة تلبي 
طموحات النهوض بمستوى 
العمل اإلداري واالكاديمي 
والفني، متمنياً ترجمة نتائج 
التدريب والتأهيل في الواقع 

العملي.

المؤتمر يدين االعتداء 
على الصيادي

دانــت األمانة العامة للمؤتمر   
الشعبي العام واستنكرت بشدة 
المحاولة اإلجرامية التي تعرض 
لها المناضل صالح الصيادي رئيس حزب 
الشعب الديمقراطي رئيس تحرير صحيفة 
«حشد» عضو المجلس األعلى للتحالف 
الوطني الديمقراطي صباح السبت من 

قبل عناصر إجرامية.
واعتبرت األمانة العامة في بيان أن 
هــذا العمل العدواني الــذي تعرض له 
الصيادي يأتي ضمن سلسلة من األعمال 
اإلجرامية التي دأبت قوى مجهولة على 
القيام بها ضد المناضلين الذين مارسوا 
حقهم الوطني في المشاركة السياسية 
والدفاع عن الوحدة الوطنية والمسار 
الديمقراطي الذي انتهجته بالدنا منذ 

قيام دولة الوحدة.
نص البيان ص٣

توجيهات عليا بسرعة ضبط الجناة

استشهاد (14) جندياً وموظف كهرباء في كمينين إلرهابيين بأبين

علمت «الميثاق» أن توجيهات عليا صدرت الى األجهزة   
األمنية بمحافظة أبين شددت على سرعة ضبط 
العناصر الخارجة على النظام والقانون والحفاظ 

على األمن واالستقرار.
يأتي ذلك على خلفية إقدام عناصر إرهابية الجمعة الماضية 
بنصب كمين غادر وجبان لجنود أثناء تأديتهم لواجبهم في 
منطقة أمعين بمديرية لودر واستشهد ١٠ منهم وأصيب 
ــرون.  فيما أقدمت عناصر مسلحة خارجة على النظام  آخ
والقانون صباح أمس بمهاجمة سيارة تابعة لمؤسسة كهرباء 
أبين في منطقة الجول على الخط السريع بين جعار وزنجبار 
واغتيال أربعة من موظفي الكهرباء وإصابة خمسة آخرين 
بجراح بعضها بليغة. وأكدت مصادر أمنية لـ«الميثاق» أن الحادث 

اإلجرامي كان يهدف إلى نهب المال العام.
 وأوضحت أن سيارة الكهرباء كان بحوزتها مبلغ ١,٥ مليون 
ريال، وقد طلب المسلحون وعددهم (١٠) تقريباً إيقاف السيارة 
اال أن الموظفين رفضوا فأمطروهم بوابل من نيران أسلحتهم 

اآللية.
إلى ذلك أكد أبناء محافظة أبين تعاونهم مع أجهزة األمن 
ورفضهم ألي أعمال إرهابية أو تخريبية في أية مديرية من 
مديريات محافظة أبين وطالبوا األحزاب الوقوف صفاً واحداً مع 

أمن الوطن والمواطن.
وذكر  مصدر أمني بأن أجهزة األمن تتعقب حالياً تلك العناصر 
االرهابية للقبض عليها وتقديمها للعدالة لتنال ما تستحقه 

من عقاب جراء عملها اإلجرامي الذي يستهدف الوطن وأمنه.

البرلمان يبدأ لقاءات وحوارات 
موسعة حول التعديالت الدستورية

أقــرت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة   
بــدراســة ومناقشة مــشــروع  التعديالت 
الدستورية المقدمة مــن نــواب الشعب 
البرنامج الزمني لعملها والذي يتضمن مهام اللجنة 
واألعمال المطروحة أمامها والمواعيد الزمنية لتنفيذها.
أربع  اللجنة بتوزيع أعضائها على   وقامت 
لجان فرعية منبثقة عنها وهي: لجنة االتصال 
وإدارة الحوار والمشاركة في الــنــدوات، ولجنة 
االستقبال التي تعنى بتلقي اآلراء والمقترحات 
المقدمة لمجلس النواب بين المعنيين والمهتمين 
والمختصين والباحثين، واللجنة االعالمية ولجنة 

الصياغة.

مشهور تطالب بكوتا للمرأة في الشورى
كتبت/ هناء الوجيه

أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة االستاذة حورية   
مشهور على أهمية مبادرة المؤتمر الشعبي العام 
التي أطلقها فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام بتخصيص (٤٤) 
مقعداً للنساء في البرلمان القادم. ووصفتها بالمكسب 
الوطني الكبير الذي سيعزز مشاركة المرأة اليمنية في الحياة 
السياسية وصنع القرار. وفيما دعت مشهور جميع النساء في 
االحزاب والتنظيمات السياسية الى التضامن والعمل على إنجاح 

المبادرة أشارت الى أن هناك مخاوف من إجهاضها.
 وقالت في مقابلة مع «الميثاق»: إن العديد من النساء في اللقاء 
الموسع الذي عقدته اللجنة الوطنية مؤخراً عبرن عن خشيتهن 
وقلقهن من محاوالت أحزاب اللقاء المشترك إلفشال المبادرة 

والحؤول دون حصول المرأة على حقوقها في مجلس النواب .
تفاصيل ص١٥

باربارا بودين: هناك قصر 
نظر أمريكي تجاه اليمن

قالت السفيرة   
األمــريــكــيــة 
لدى  بقة  لسا ا
بالدنا بار بــارا بودين: 
اليمن ليست دولة  إن 
فاشلة، وأن اليمنيين لن 

يتخلوا عن بالدهم.
واعتبرت بودين في 
ــا أمــس  ــه ــرة ل ــاض ــح م
للدراسات  بمركز سبأ 
االستراتيجية أنه ينبغي 
على الواليات المتحدة 
األمريكية أن تنظر إلى 
اليمن على المدى البعيد 
عــبــر قــضــايــا التنمية 
وليس  لديمقراطية  وا

األمن فقط.

وحضر المحاضرة التي 
تناولت العالقات اليمنية 
األمــريــكــيــة الــدكــتــور 
عبدالكريم اإلريــانــي 
سي  لسيا ا ر  لمستشا ا
ية  ر لجمهو ا ئــيــس  لــر
الثاني لرئيس  النائب 
المؤتمر الشعبي العام، 
والدكتور أحمد األصبحي 

عضو مجلس الشورى.
ــن  ــودي ـــت ب ـــح وأوض
أن هــنــاك قــصــر نظر 
من جانب أمريكا تجاه 
اليمن، ألن أمريكا ركزت 
خالل السنوات األخيرة 
على محاربة اإلرهــاب 

فقط.


