
أكـــد األخ الــمــنــاضــل   
عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية 
المؤتمر  لرئيس  األول  لنائب  ا
الشعبي العام األمين العام أن 
على الجيل اليمني الجديد احترام 
المبادئ الوطنية والــدفــاع عن 
الثوابت والمكتسبات ومواجهة 
كافة التحديات وتجاوز مخلفات 
الماضي البغيض بالعمل االيجابي 
في مختلف مجاالت العمل الوطني 
وخلق مناخات األمن واالستقرار من 

أجل استمرار التنمية والتطوير.
ــال األخ المناضل عبدربه  وق
منصور هادي خالل حضوره ورشة 
التربوية التي  العمل للقيادات 
نظمتها وزارة التربية والتعليم 
بصنعاء األربــعــاء: إن القيادة 
السياسية مع بناء الجيل القادر 

على مواجهة كافة التحديات.
وأشار نائب الرئيس إلى أن ما 
أنجز خالل العقدين الماضيين من 
مكاسب وطنية كبيرة ومتعددة 
االتجاهات وتم  شملت مختلف 
التركيز األكبر على البنى التحتية 
بية  لتر ا نــب  ا بــجــو لمتمثلة  ا و
والتعليم والصحة العامة والطرق 

واالتــصــاالت والكهرباء والمياه 
وتلك مشاريع وإنجازات ال يستهان 
بها بدعم مستمر ومتابعة فاعلة 
من فخامة األخ علي عبداهللا صالح 

رئيس الجمهورية.
وأوضح األمين العام أن العملية 
التعليمية في اليمن وعلى مختلف 
مستوياتها تمضي بصورة طيبة 

وبجهود وطنية ممتازة.

ــار إلــى أن العمل في هذا  وأش
الميدان يمثل حجر الزاوية للعمل 
الوطني الــهــادف إلــى بناء جيل 
قوي وقادر على صنع المستقبل 

المشرق.
ونوه نائب الرئيس إلى أن غرس 
حــب الــوطــن ومفاهيم التربية 
الوطنية يجب أن يكتسبها الجيل 

في المجتمع اليمني كله.
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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

دفعنا أنهاراً من الدماء 
من أجــل الــوحــدة وعدم 
عودة اإلمامة.. فال يجوز 
المواطن  ــي  وع تزييف 

البسيط..

االثنين - العدد (1539) 
 19 / صفر / 1432هـ - الموافق: 24 / 1 / 2011م  

كلمة فخامة األخ علي عبداهللا صالح  
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في المؤتمر السنوي 
لقادة القوات المسلحة واألمن يوم امس األحد 
أقصى  عن  ومضامينها  نيها  معا في  عبرت 
درجــات الصراحة والوضوح والشفافية تجاه 
كافة القضايا واألوضــاع في الساحة الوطنية 
سية  لسيا ا تها  قا ستحقا ا و تها  معطيا بكل 
والديمقراطية واالقتصادية والتنموية واالمنية، 
مبيناً برؤية وطنية تعتمد المكاشفة والتشخيص 
المسئول لطبيعة العوامل واألسباب التي جعلتها 
تتعارض مع السياقات التي يتوجب السير فيها 
لبلوغ اليمن غايات تطلعاته على قاعدة النهج 
الديمقراطي التعددي وهذا ما يجعل حديثه 
فيها موجهاً ليس فقط لقادة مؤسسة الوطن 
الكبرى القوات المسلحة واألمن بل ولكل شعبنا 
اليمني ليكون أمام حقائق ما يعتمل في وطنهم 
بلغة بسيطة ومباشرة ال مجال فيها للتفسيرات 
والتأويالت المبهمة وغير المفهومة لذلك الخطاب 
السفسطائي الديماغوجي لبعض االطــراف 
السياسية التي تتصور أنها بذلك قادرة على 
التأثير وتوجيه الناس باالتجاهات التي تخدم 
غاياتها التخريبية والتقسيمية انطالقاً مما 
أشار اليه فخامة االخ الرئيس في هدمها للمعبد 
 على رؤوس الجميع ولسان حالها يقول «علي
وعلى أعدائي يا رب» وهذا هو منطق العاجزين 
والبائسين الذين وصلوا الى حالة من الحقد على 
الوطن والشعب.. على السلطة وعلى أنفسهم.. 
وهذا جلي في هروبهم من الحوار ورفضهم 
للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.. ال 
يريدون االنتخابات مغلبين خيار الفوضى لذا 
كــان رد االخ الرئيس عليهم حاسماً بقوله: 
«اليمن ليس تونس.. فاليمن بلد ديمقراطي 
مكفولة بقوة الدستور والقانون كافة الحريات 
التداول  العامة والخاصة ويحكم عبر مبدأ 
السلمي للسلطة والهبة الشعبية التي يدعون 
اليها لو كانوا قادرين على توجيهها فلتكن باتجاه 
صناديق االقتراع التي هي الطريق الوحيد الى 
السلطة عبر انتخابات لهم فيها كافة الضمانات 
لتكون تنافسية حرة ونزيهة وان حالفهم الفوز 
بالسلطة فال نملك اال أن نبارك لهم.. لكن وألنهم 
يدركون ان الشعب ليس معهم لجأوا الى تنظير 
سياسي محنط األفكار من مخلفات الماضي 
اإلمامي علهم يحققون مراميهم عبر دعوتهم 

الى الفوضى الخالقة.
إن االخ الرئيس في حديثه قد وضع النقاط على 
الحروف وهو يكشف أكاذيب وأضاليل وافتراءات 
تلك القيادات الحزبية البائسة تجاه التعديالت 
الدستورية وتحديداً التعديل الخاص بفترة 
الرئاسة، وحاولوا البناء على اجتهاد البعض في 
تعديالت مازالت عبارة عن مشروع وغرضهم هو 
تشويه أهمية هذه التعديالت في مسار تطور 
نظامنا السياسي الديمقراطي في حين أنهم 
لو كانوا يريدون الحقيقة لعادوا الى برنامجه 
االنتخابي والذي حصر فترة الرئاسة بفترتين 
وقس على هذا بقية ما يحمله خطابهم من 
افتراءات وزور وبهتان كان األخ الرئيس يترفع عن 
الرد عليها لتفاهتها وحماقتها وال يمكن أن تكون 
في بلد نظامه السياسي جمهورياً يقوم على 
النهج الديمقراطي التعددي.. لكنه اشار اليها 
هذه المرة ليسقط ورقة التوت ويبين ماهيتهم 

وغاياتهم الحقيقية.
إن ما يمكن أن نخلص اليه هو أن كلمة االخ 
الرئيس في المؤتمر السنوي لقادة القوات 
المسلحة بما حملته من أبعاد ودالالت عميقة 

تاريخية بكل المقاييس.

الرئيس يعلن زيادة المرتبات لموظفي الدولة

كلمة تاريخية

رؤية

كلمة 

غري مخصص للبيع

دعا فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية القائد األعلى   
للقوات المسلحة أحزاب اللقاء المشترك إلى العودة للحوار ومراجعة 
حساباتها، وعلى قاعدة الضرر وال ضرار لمصلحة الوطن، بدالً من 

رفع شعار «الفوضى الخالّقة» والتخريب.
وقال فخامة الرئيس في كلمته في المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة 
واألمن بصنعاء أمس، وبحضور المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام، قال: إن 
الوصول إلى كرسي السلطة يكون عن طريق صناديق االقتراع والتمسك 

بالحرية والديمقراطية والحفاظ على التعددية السياسية والحزبية وليس 
عن طريق «الفوضى الخالقة». وأعلن فخامته عن زيادة مرتبات أفراد القوات 
المسلحة واألمن وكذا مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني في إطار 
تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية األجور والمرتبات، واالهتمام بجوانب 
التأمين الصحي، باإلضافة إلى التنفيذ الفوري لقرار خفض الضرائب على 
مرتبات أفراد القوات المسلحة واألمن وموظفي الدولة في القطاع المدني 

في إطار ما تضمنه البرنامج االنتخابي لرئيس الجمهورية.
۹ تفاصيل ص٢

لدى افتتاحه مؤتمر القادة السنوي

رئيس الجمهورية: التداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع واليمن ليست تونس
أي أجندة لقوى قومية واشتراكية وإسالمية يقودها إمام غير معمم؟!

برنامجنا االنتخابي حدد فرتة الرئاسة بدورتني

القابعون في «البدرومات» يدفعون الغوغاء إلى الشارع ويحلمون بالسلطة

برنامج المشترك زيادة البطالة والفوضى للوصول السلطة
على اِّـعارضني للتعديالت تقديم مسودتهم ولنتحاور على اِّـشروعني

إذا قبل الشعب القائمة النسبية فلن نعارضها

اِّـواطنون يحددون 
أولويات الربنامج 
االنتخابي للمؤتمر

مسيرة الحوار 
وانقالب المشترك 

على االتفاقات

نائب الرئيس: على الجيل الجديد الدفاع عن الثوابت 
والمكتسبات ومواجهة كافة التحديات

االرياني ينقل رسالة 
من رئيس الجمهورية 

إلى أمير قطر

ـــى    ــــه إل ــــوج ت
الـــعـــاصـــمـــة 
الــــقــــطــــريــــة 
ــس الدكتور  ــدوحــة أم ال
ــي  ــان عــبــدالــكــريــم االري
السياسي  لــمــســتــشــار  ا
لرئيس الجمهورية النائب 
المؤتمر  الثاني لرئيس 
الشعبي العام في زيارة 
لدولة قطر، ينقل خاللها 
رســالــة مــن فخامة االخ 
علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية الى أخيه سمو 
خليفة  بــن  حمد  الشيخ 
آل ثاني أمير دولــة قطر 

الشقيقة.
وأوضـــــــح الـــدكـــتـــور 
االرياني أن الرسالة تتعلق 
الثنائية بين  بالعالقات 
البلدين وسبل تعزيزها 

في مختلف المجاالت.. 

المؤتمر يسلم المشترك مبادرة جديدة من 4 نقاط

قدم المؤتمر الشعبي العام االسبوع   
الماضي مبادرة جديدة ألحزاب اللقاء 
المشترك تتضمن أربعة مقترحات 

تستجيب لمطالب أحزاب اللقاء المشترك.
 وتأتي في إطار حرص المؤتمر على تحقيق 
التوافق الوطني حول التعديالت الدستورية 
وإجراء االنتخابات النيابية القادمة بمشاركة 
كافة األطراف السياسية في الساحة الوطنية 

ومواصلة الحوار الوطني.
 وسلّم المؤتمر أحزاب اللقاء المشترك رسالة 
المبادرة في محاولة من المؤتمر لكسر الجمود 
وتعزيز التقارب والثقة بين أطراف المنظومة 
السياسية والحزبية وتحقيق التوافق البناء 
واإليجابي. واشتملت المبادرة المؤتمرية التي 

تنطلق من المصلحة الوطنية على موضوع 
التعديالت الدستورية وبالذات فيما يخص 
المادة ١١٢ على أن تبقى الفترة الرئاسية 
سبع سنوات ولدورتين فقط أو أن يتم تعديل 
فترة السبع الى خمس سنوات ولدورتين فقط 
وطبقاً لما ورد في البرنامج االنتخابي لرئيس 

الجمهورية.
واقترحت المبادرة بالنسبة للناخبين الذين 
لم يسجلوا من قبل أن يكون ألي مواطن بلغ 
السن القانونية الـ١٨ وحاصل على بطاقة 
شخصية تثبت ذلك، الحق في أن يسجل 
في السجل االنتخابي يوم االقتراع ويدلي 

بصوته.
۹ تفاصيل ص٣

 إبقاء الفرتة الرئاسية سبع سنوات ولدورتني فقط أو تعديل فرتة 
السبع السنوات إُّـ خمس ولدورتني فقط طبقاً لربنامج الرئيس

  كل مواطن بلغ 18 سنة ولديه بطاقة شخصية له الحق أن يدلي بصوته يوم االقرتاع
 استمرار الحوار الوطني بني قادة األحزاب وإحالة 

النتائج إُّـ اِّـؤسسات الدستورية إلقرارها
 إدراج القائمة النسبية َّـ مشروع التعديالت الدستورية

ن:
ضم

 تت
رة

باد
لم

ا

المهرجانات الجماهيرية في حضرموت والمهرة تبارك االنتخابات والتعديالت

مجور: اليمكن ألي حزب مواجهة اإلرادة العامة للشعب
جــددت المهرجانات الجماهيرية التي   

والمهرة  شهدتها محافظتا حضرموت 
بالتزامن مع انعقاد اللقاءات الموسعة 
لقيادات المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني خالل األيام 
الماضية وبحضور رئيس الهيئة الوزارية للمؤتمر- 
عضو اللجنة العامة دولة الدكتور علي محمد مجور 
واألمين العام المساعد الدكتور أحمد عبيد بن دغر 
واألستاذ محمد العيدروس وعارف الزوكا عضوا اللجنة 
العامة وعدد من أعضاء األمانة العامة واللجنة الدائمة 
وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمسئولين، 

جددت التأكيد على المضي نحو إجراء االنتخابات 
البرلمانية في ٢٧ أبريل القادم.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور علي محمد مجور أن 
االنتخابات تمثل المظهر األصيل للديمقراطية وهي كذلك 
حق دستوري ثابت لشعبنا اليمني والذي من خالله يعبر عن 

إرادته في تفويض من يراه مناسباً إلدارة شئون الدولة.
وقال: إن الشعب يؤمن بأن النهج الديمقراطي هو 
الخيار األصيل ومفتاح كل تغيير والحاضن للتطورات 

التنموية والحضارية التي ننشدها جميعاً.
تفاصيل ص٤-٥-٨-٩-١٢

بن دغر: مبادرة المؤتمر تؤكد 
الحرص على الحوار والشراكة

أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد للمؤتمر   
الشعبي العام أن المبادرة الجديدة التي قدمها المؤتمر ألحزاب 
اللقاء المشترك الممثلة في البرلمان والتي تضمنت مقترحات 
حول تعديل المادة (١١٢) من الدستور وموضوع السجل االنتخابي 
والقائمة النسبية، تمثل دليل جديد يؤكد على حرص المؤتمر الشعبي 
العام على الحوار، وعلى الشراكة الوطنية، رغم هروب المشترك ورفضه 

المتكرر لمبادرات المؤتمر..
وأوضح بن دغر أن المؤتمر مع وصول جميع األحزاب إلى البرلماان، ولكن 
األخوة في المشترك استخدموا موضوع القائمة النسبية للهروب من إجراء 
االنتخابات النيابية في موعدها. وجدد الدكتور بن دغر تأكيد المؤتمر على 
المضي نحو إجراء االنتخابات النيابية في موعدها ألن ذلك التزاماً دستورياً 

مع استمرار فتح باب الحوار على مصراعيه أمام المشترك.. 

العواضي: المشترك ال يفرق بين 
العمل السياسي والتخريب

للمؤتمر   لعامة  ا للجنة  ا عضو  قــال 
الشعبي الــعــام ياسر الــعــواضــي إن 
أحــزاب اللقاء المشترك ال تريد إجراء 
أية انتخابات سواء في ٢٠١١م أو غيره، وإنما تسعى 
لتجريد الحكومة والمؤسسات الدستورية من شرعيتها 
والسعي إلحالل لجنة الـ٢٠٠، مكان البرلمان و جعل 
٣٠ كبديل للحكومة و اللجنة الرباعية  لجنة الـ 
كمجلس للرئاسة، وجر المؤتمر إلى مربع الالشرعية.
تفاصيل ص٣

نائب وزير الخدمة لـ«الميثاق»:

زيادة المرتبات للموظفين 
والمتقاعدين قريباً

أشاد األخ نبيل شمسان نائب وزير الخدمة   
المدنية والتأمينات بقرار فخامة األخ علي 
عــبــداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر بزيادة مرتبات أفراد القوات المسلحة واألمن 
وموظفي الدولة في القطاع المدني والمتقاعدين من 
مختلف قطاعات الدولة في اطار تنفيذ المرحلة الثالثة من 

استراتيجية األجور والمرتبات.
وقال نبيل شمسان في تصريح لـ«الميثاق» إن قرار 
فخامة األخ الرئيس جاء في وقته المناسب ألنه يتلمس 
احتياجات ومتطلبات الموظفين والمتقاعدين في مختلف 
قطاعات الدولة وسوف ينعكس ايجاباً على أحوالهم بتخفيف 

األعباء االقتصادية عليهم وتحسين مستواهم المعيشي.
مؤكداً أنه وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بدأت وزارة 
الخدمة المدنية والتآمينات من خالل الوحدة الفنية 
الرئيسية لألجور والمرتبات بإعداد النماذج واألدلــة 
والتعليمات والقواعد المتعلقة بتنفيذ المرحلة الثالثة 
من االستراتيجية الوطنية لألجور والمرتبات، مشيراً الى 
أنه يجري العمل بصورة مكثفة من قبل الوحدة الفنية 
الستكمال هذه النماذج واألدلة ليتم رفعها الى مجلس 
الوزراء بأسرع وقت ممكن إلقرارها والبدء بالتنفيذ وفقاً 

لما تقره الحكومة.

لجنة التعديالت الدستورية 
تعقد لقاءاتها الموسعة

قباطي يستنكر تحريف 
إعالم اإلصالح لكالمه

صنعاء- بليغ الحطابي

كشف النائب عبدالعزيز كرو أن اللجنة البرلمانية   
الخاصة بدراسة التعديالت الدستورية ستعقد أكثر 
من ٨٠ فعالية وطنية تتنوع ما بين لقاءات وحوارات 
ــدوات تضم مختلف التكوينات االجتماعية والسياسية  ون
والحزبية والمهتمين ومراكز البحوث.. وشدد رئيس اللجنة 
اإلعالمية المنبثقة عن اللجنة الخاصة النائب أحمد الكحالني 
على ضرورة مشاركة كافة أفراد المجتمع ومنظماته وهيئاته 

المدنية والتفاعل مع هذا الحدث باعتباره حدثاً وطنياً.
وقال في تصريحه لـ«الميثاق»: «ادعــوا كل من لديه 
مالحظة أو فكرة ما أن ال يبخل بها علينا سواًء عبر االيميل 
والمواقع االلكترونية المعلن عنها وعبر لجنة االستقبال 
الخاصة، حتى نستطيع الخروج بمشروع ورؤى وطنية تحقق 

المصلحة العامة وتنتصر للتطلعات واآلمال العريضة.. 
تفاصيل ص(٨-٩)

استنكرالدكتورمحمد عبد المجيد   
ـــرة الشئون  قباطي رئــيــس دائ
الخارجية والتعاون الــدولــي في 
المؤتمر الشعبي العام التحريف الذي مارسه 
إعالم حزب اإلصــالح لتصريحاته وقــال: إن 
الخبر الذي نقلته الصحوة موبايل وقناة سهيل 
حول (أنه قال إذا تأخر التغيير في اليمن فإننا 

سائرون نحو االنفجار ال محالة).
تفاصيل ص٣

الزهيري لـ«الميثاق»:

فعاليات مختلفة في إطار مديريات المحافظات وأمانة العاصمة
كتب/ يحيى نوري

ــقــادم فرع    ــاء ال ــع يقيم األرب
المؤتمر وأحــزاب التحالف في 
ناً  مهرجا ن  عــمــرا محافظة 
جماهيرياً كبيراً تأييداً إلجراء االستحقاق 
االنتخابي القادم في موعده المحدد في 
الـــ٢٧ من أبريل.. كما تشهد محافظة 

البيضاء السبت القادم مهرجاناً مماثالً.
النائب أحمد الزهيري عضو اللجنة 
العامة رئيس الدائرة التنظيمية أشاد 
لقواعد  لفاعل  وا االيجابي  لتفاعل  با
المؤتمر وأحزاب التحالف مع المهرجانات 
مختلف  ها  تشهد لــتــي  ا ية  هير لجما ا

محافظات الجمهورية.
وقال: إن ما اتسمت به هذه المهرجانات 
من حضور جماهيري كبير يؤكد عظمة 
االلتفاف واالصطفاف الوطني إلى جانب 
القيادة السياسية واالنتصار لالستحقاق 

االنتخابي القادم.
وأضـــــاف الــزهــيــري فـــي تصريح  
لـ«الميثاق» إن الفعاليات المؤتمرية 
ومعها أحزاب التحالف الوطني والمستقلين 
والمناصرين للمؤتمر ستواصل خالل 
األيام القادمة إقامة العديد من الفعاليات 
التنظيمية واإلرشادية والتوجيهية في 

إطار المديريات والعزل والقرى.

أبناء مأرب يحذرون المشترك من مغبة استهداف محافظتهم
كشفت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» أن قيادات المشترك تكثف   

من لقاءاتها مع عناصر إرهابية ومطلوبة أمنياً وذلك في عدد من 
مناطق مأرب، بشكل غير مسبوق. وأوضحت المصادر أن التركيز 
على محافظة مأرب تحديداً يأتي في اطار مخطط إجرامي تسعى لتنفيذه 
بالتعاون مع عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة بهدف اشعال الحرائق في 
مختلف مديريات هذه المحافظة الحيوية والتي منها يتم تزويد جميع محافظات 

الجمهورية بالغاز والبترول والكهرباء، إلحداث شلل في جميع المحافظات.
وذكرت المصادر أنه منذ أن هدد رئيس فرع حزب االصالح شعبنا بإطالق 

مجانين المشترك اليقاف االنتخابات، قبل أسبوعين بدأت عناصر متطرفة 
تنشط وتنسق مع إرهابيين ومتمردين في بعض قرى بعض المديريات.. 
مشيرة الى أن هتافات وفتاوى دينية وشعارات تدعو الشباب لـ«الجهاد» 
وتبني العنف ضد النظام والدستور، ورفض االنتخابات البرلمانية واعتبار 

الديمقراطية واالحتكام الرادة الشعب خروجاً على االسالم.
وحذرت المصادر من خطورة المخطط السري لألحزاب الشمولية في مأرب، 
والذين يسعون من خالله الى استهداف كل المنجزات الوطنية والتنموية في 

المحافظة بتلك التعبئة المتطرفة.


