
الوحدة منجز عظيم حققه للوطن الزعيم التاريخي لليمن المعاصر   
االخ الرئيس علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
الـ٢٢من مايو األغر١٩٩٠م، بعد سنوات طوال من النضال والكفاح التي 
خاضها في سبيل انتصار الثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤أكتوبر وسيدون 
هذا المنجز في أنصع صفحات تاريخ اليمن القديم والحديث بأحرف من 

نور كون الوحدة كانت حلماً حولها هذا الزعيم الى واقع.
ومما يؤسف له حقاً ان تأتي احتفاالت شعبنا بعيده الوطني الــ٢٢ 
في ظروف استثائية غير مسبوقة بتحدياتها وتعقيداتها وصعوباتها 
الناجمة عن األعمال التي ارتكبها أولئك الذين وقفوا على طرفي 
نقيض مع استعادة الوطن اليمني لوحدته وضد دستوره وخياره 
الوطني الديمقراطي وكانوا دائماً معاول هدم ودمار وخراب وفوضى 
خالل الفترة الماضية من عمر الوحدة المباركة وآخرها األحداث 
التي مر بها الوطن في العام الماضي ومازالت تتواصل محولة العيد 
الوطني لقيام الجمهورية من مناسبة فرائحية تتوهج مباهجها كل 
عام بنجاحات وانجازات وطنية وسياسية واقتصادية وديمقراطية 
وتنموية الى احتفالية مشوبة بالمخاوف والناجمة عن تداعيات أحداث 
األزمة التي عاشها ويعيشها شعبنا تواجه حاضره ومستقبله تحديات 
وأخطار جمة على جميع الشرفاء والمخلصين في هذا الوطن التصدي 
لها وتجاوزها واالنتصار عليها ليعود مسار الوحدة الى سياقه الصحيح، 
وهذا عمل يعمل من أجله الزعيم علي عبداهللا صالح واالخ رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي واللذان بجهودهما ستخرج اليمن 
من أوضاعها منطلقة صوب آفاق جديدة فيها يواصل اليمانيون مسيرة 
الخير والعطاء لوحدتهم المباركة التي حاول البعض االنحراف بها 
والعودة الى الخلف عبر ما افتعله من األزمات كادت بتراكماتها التي 
وصلت الى الذروة في العام ٢٠١١م ان تأخذ اليمن الى منحى كارثي 
محصلته الصراع والحرب األهلية والفرقة والتمزق، ولكن وبفضل 
يقظة أبناء اليمن ووقوف األشقاء واالصدقاء الى جانبهم تمكنوا من 

تجنيبها السقوط في تلك الهاوية التي ال قرار لها.
لقد كان االحتفال بيوم ٢٢ مايو يعني افتتاح مئات المشاريع 
التنموية والخدمية واالستثمارية المحققة للوطن انتقاالت نوعية 
كبرى تحقق من خاللها احتياجات ومتطلبات الحاصر واستحقاقات 
وتطلعات المستقبل لشعبنا، أما هذا العام توقف هذا كله ليحل 
محله مواجهة تداعيات الفوضى التي هي مشروع من كانوا سيبقون 
يحيكون الدسائس  والمؤامرات مصرين على الشر دوماً لهذا الوطن 
ووحدته، غير مدركين ان الوحدة اليمنية وجدت لتبقى وتنتصر ألنها 
تجسيد لالرادة الوطنية النبيلة والواعية التي لم ولن تسمح النيل 
منها وستفشل مثلما فشلت كل المؤامرات وسقطت كل الرهانات 
التي استهدفت الثورة والوحدة والديمقراطية وسينتصر الخير على 
الشر وسيمضي اليمن موحداً وديمقراطياً يحث السير صوب مستقبل 
أجياله األفضل واألجمل نماءاً وازدهاراً وتقدماً ورقياً في ظل راية 

وحدته المباركة الخالدة.

عيد األعياد
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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الثاني والعشرون من مايو..

وقفة جماهيرية كبيرة في الذكرى األولى 
لجريمة جامع الرئاسة بميدان السبعين

ــى العاصمة    يــتــوافــد ال
صنعاء منذ مساء أمس 
االحـــد مــئــات اآلالف مــن أبناء 
القادمين من مختلف  الشعب 
ــات  ــري ــدي ــم ــمــحــافــظــات وال ال
لالطمئنان على صحة الزعيم 
ــداهللا صــالــح رئيس  ــب عــلــي ع
المؤتمر الشعبي العام الذي دخل 
مساء أمس المستشفى الجراء 
بعض الفحوصات الطبية الدورية 

وبعض العمليات البسيطة.
فخالل دقائق قليلة من نشر 
هذا الخبر تلقت مقرات المؤتمر 
الشعبي العام واللجنة الدائمة 
الزعيم علي عبداهللا  ومنزل 
صالح آالف االتصاالت من محبي 
الزعيم من مختلف المحافظات 
الذين ابتهلوا بدعائهم هللا العلي 
القدير ان يشفي الزعيم الرمز 
علي عبداهللا صالح من جروحه 
التي تعرض لها خالل االعتداء 
االرهـــابـــي عــلــى مسجد دار 

الرئاسة والتزال تلك االتصاالت 
متواصلة حتى اآلن.

وعلمت «الميثاق» من مصادر 
مطلعة ان حشوداً جماهيرية 

جمعة  فــي  ستشارك  غفيرة 
أول رجب التي ستقام بميدان 
السبعين في الذكرى األولــى 

لتلك الجريمة اإلرهابية.

رئيس الجمهورية يوجه خطاباً مهماً بمناسبة 
العيد الوطني الثاني والعشرين

يوجه األخ المناضل عبدربه  
ــور هـــــادي رئــيــس  ــص ــن م
الجمهورية مساء اليوم بياناً سياسياً 
ليمني  ا لــى جماهير شعبنا  ا مهماً 
بمناسبة العيد الوطني الــ٢٢ لقيام 

الجمهورية اليمنية.
ومــن المتوقع ان يتناول البيان 
التطورات التي شهدتها بالدنا فيما 
يتعلق بتجاوز األزمة السياسية التي 
لتي  ا لمعالجات  وا ببالدنا  عصفت 

اتخذت وفقاً لبنود المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية.

كما سيتطرق البيان الى المعالجات 
المستقبلية آلثار ما خلفته األزمة بين 
القوى السياسية خالل الفترة الماضية.

وسيتم استعراض نتائج الحرب ضد 
اإلرهاب والجهود المبذولة لمعالجة 
ــالالت األمــنــيــة والــســيــر نحو  ــت االخ
مؤتمر الحوار الوطني وتهيئة األجواء 

المناسبة النجاحه.

المؤتمر يطالب الدول الراعية للمبادرة 
فضح الطرف المعرقل لتنفيذها

علّق مصدر مسئول في قيادة المؤتمر الشعبي العام  
على التصريحات التي تطلق من قبل أشقاء وأصدقاء 
حول االلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
بالقول: إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي قد التزموا وملتزمون بتنفيذ المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية المزمنة النهاء األزمة السياسية في اليمن.
وأضاف المصدر: كنا ننتظر من األشقاء واألصدقاء اإلفصاح 
عن حقيقة الطرف الذي لم ينفذ المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية فالقوات العسكرية المتنفذة مازالت داخل جامعة 
صنعاء ونادي الشعب الرياضي وفي األحياء والحارات، ومازالت 
الخنادق والمتاريس والمليشيات المسلحة موجودة في العاصمة 
صنعاء حتى هذه اللحظة خالفاً للمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.

«الميثاق» تهنئ القيادة السياسية والشعب اليمني بمناسبة العيد الوطني
بمناسبة العيد الوطني الــ٢٢   

تتقدم  ليمنية  ا للجمهورية 
اسرة تحرير «الميثاق» بالتهاني القلبية 
بهذه المناسبة إلى القيادة السياسية 
ممثلة باألخ المناضل عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية وإلى موحد 
الزعيم علي عبداهللا صالح  اليمن 
رئيس المؤتمر الشعبي العام، وإلى 
كافة األطر القيادية والقاعدية في 
التنظيم وإلى كل أبناء الشعب اليمني 

بهذه المناسبة الغالية.
سائلين المولى عز وجل أن تعود 
هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا كل 

ما يصبو إليه من تقدم ورقي..
وكل عام والجميع بخير،،،

برئاسة االرياني:

اللجنة العامة  تهنئ رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر وجماهير الشعب بالعيد الوطني
الوحدة ستظل القضية المركزية التي يدافع عنها المؤتمر
المؤتمر يؤكد دعمه لإلجراءات المتخذة بإتجاه التحضير لمؤتمر الحوار الوطني
االشادة بانتصار القوات المسلحة على االرهابيين والمرتزقة في أبين والبيضاء وأرحب

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي   
العام اجتماعاً أمــس برئاسة النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور 
عبدالكريم اإلرياني، للوقوف على عدد من 

القضايا المعتملة في الساحة الوطنية.
ورفع المجتمعون تهاني المؤتمر الشعبي العام 
إلى رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 
هادي والى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام وإلى جماهير الشعب 
اليمني بمناسبة العيد الوطني الثاني والعشرين 

لقيام الجمهورية اليمنية.

د بيان صادر عن االجتماع دعم المؤتمر  وأكّ
الشعبي العام لإلجراءات المتخذة باتجاه الترتيب 
لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يمثل خطوة البد 
منها لتتويج نجاح تنفيذ المبادرة وإنهاء األزمة 
السياسية وحل كافة المشكالت التي تواجهها 

اليمن.
واستعرضت اللجنة العامة نتائج أعمال اإلعداد 
والتحضير النعقاد الدورة االعتيادية الموسعة 
للجنة الدائمة على طريق التحضير النعقاد 

المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام.
وبمناسبة حلول الذكرى األولى لجريمة االعتداء 

اإلرهابي على مسجد دار الرئاسة جددت اللجنة 
العامة للمؤتمر استنكار هذه الجريمة اإلرهابية 
التي استهدفت رئيس الجمهورية وكبار قيادات 
الدولة في أول جمعة من رجب الموافق الثالث من 
يونيو ٢٠١١، ودانت المتورطين والمخططين 
والممولين لهذه الجريمة النكراء التي دانها 
المجتمع الدولي واستنكرتها القوى واألحزاب 
والتنظيمات السياسية، وطالبت بسرعة استكمال 
التحقيقات في هذه الجريمة وتقديم المتورطين 

فيها إلى العدالة.
نص البيان ص٢

الشيخ البركاني لـ«الميثاق»:

أتحدى السفراء العشرة أن يخرجوا الفرقة من جامعة صنعاء

لن نقبل بتقاسم محافظي اِّـحافظات

األجهزة األمنية أحبطت محاولة 
انقالبية إلسقاط النظام

ال خالف بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر

كشف الشيخ سلطان البركاني األمين  
العام المساعد للمؤتمر الشعبي عن 
مؤامرة انقالبية سعت قيادة اإلصالح إلى تنفيذها 
األيام القليلة الماضية مستهدفة قيادة الدولة وفي 
المقدمة المناضل عبدربه منصور هادي وقيادة 
المؤتمر، مشيراً إلى أن األجهزة األمنية كشفت عن 
ذلك المخطط الذي تمثل بانتشار مسلحي اإلصالح 
في عموم احياء العاصمة صنعاء وكانوا منتظرين 
ساعة الصفر لالستيالء على الدولة واسقاط 
النظام.. وتحفظ البركاني عن اعطاء المزيد من 

التفاصيل حول هذه المؤامرة.
تفاصيل الحوار ص٢

قطاع الشباب يناقش خطة 
عمله المستقبلية

تــرأس األخ عــارف   
ـــا  ـــزوك عـــــوض ال
األمــيــن الــعــام المساعد 
لقطاع الشباب والطالب 
اجتماعاً امس ضم االخوة 
ـــواب ومــوظــفــي وكـــادر  ن
والطالب  الشباب  قطاع 
لعمل  ا مناقشة  فيه  تــم 
التنظيمي واعـــداد خطة 
الدائرة للمرحلة القادمة 
بما يتواكب مع متطلبات 

أداء شباب المؤتمر في عموم محافظات 
الجمهورية.

كما أكد على سرعة تحديد 
للمرحلة  لتنفيذية  ا اآللية 
الــقــادمــة وعــقــد الــلــقــاءات 
واالجتماعات الــدوريــة لما 
من شأنه تفعيل األنشطة 
والفعاليات المتنوعة بين 
أوســـاط الــنــشء والشباب 
وتأهيلهم التأهيل النوعي 
وتطوير وتحديث ابداعاتهم 

في مختلف المجاالت.
وقد خرج االجتماع بتشكيل 
عدد من اللجان لمتابعة ما تم اقراره في 

االجتماع.

السفير المصري لـ «الميثاق»:

 الوحدة اليمنية شكلت بارقة أمل 
لوحدة األمة العربية

ـــد السفير الــمــصــري بصنعاء أشــرف   أكّ
عبدالوهاب عقل أن العالقات المصرية 
اليمنية تاريخية وعريقة وتعمدت بالدم عندما 
اختلطت دماء الشهداء المصريين واليمنيين على 
تراب أرض اليمن السعيد خالل ثورتي ٢٦ سبتمبر 
عام ١٩٦٢ و١٤ أكتوبر عام ١٩٦٣، حيث توجت 
تضحيات ونضاالت الشعب اليمني بإعادة تحقيق 
الوحدة المباركة في الـ ٢٢ من مايو عام ١٩٩٠، والتي 
لت بارقة أمل وخطوة مهمة على طريق تحقيق  شكّ

الوحدة العربية الشاملة والتكامل االقتصادي.
تفاصيل ص٤

السفير األلماني يكذب ما نشرته صحيفة 
المتمرد علي محسن

فند السفير األلماني في صنعاء السير   
هولقر قرين تحريف صحيفة «أخبار 
اليوم» التابعة للمتمرد علي محسن لمقابلة 
أجراها مع صحيفة «يمن فوكس» وأورد بوق 
المتمرد مغالطات عدة لم يقلها وكذب ما نشر 
على لسانه فيها، مؤكداً بأنها تعرضت للتحريف 
حيث ذكرت صحيفة «أخبار اليوم» ان السفير 
األلماني قال إن الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام وموالين أخرين 
له اليزالون يمارسون نفوذهم بدرجات عالية 
ويكدرون صفو عيش الرئيس هادي.. وهو ما 

نفاه السفير األلماني جملة وتفصيالً.
وجدد هولقر قرين موقف بالده من ضرورة رفع 
مخيمات احزاب المشترك، مؤكداً حاجة الحياة 

في صنعاء وغيرها من المدن األخرى إلى العودة 
للوضع الطبيعي.. وقال: اعتقد أن على الشباب 

مغادرة الساحات.
ورهــن تحقيق االستقرار في اليمن بانجاز 
الحوار الوطني المرتقب، معتبراً فشل الحوار 
كارثة لليمن، وشدد على أهمية التحضير للحوار 
الوطني بعناية كبيرة ووجوب البدء به في اسرع 
وقت، مبدياً استعداد بالده والمجتمع الدولي 

تقديم الخبرات في هذا المجال.
وأيـــد السفير األلــمــانــي تــوجــهــات رئيس 
الجمهورية عبدربه منصور هادي ورفضه الحوار 
مع القاعدة ما لم تتخل عن السالح، وقال: إن 
الرئيس هــادي على حق أنــا شخصياً ال أرى 

استعداداً لعناصر القاعدة للحوار.


