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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

في تهنئته لرئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان
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الزعيم يستقبل قيادات حزبية وشخصيات اجتماعية بمناسبة رمضان
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هنيئاً لزعيمنــــــــــا كل هذا الحب

توافد العديد من القيادات السياسية والمدنية  
والشخصيات االجتماعية من مشائخ وأعيان وجمع 
غفير من المواطنين من مختلف المحافظات لتهنئة الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة 

حلول شهر رمضان المبارك..
مشهد جسد أعظم معاني الوفاء والحب بين الشعب 
والزعيم الذي خلد اسمه في القلوب بالعطاء والتسامح وتغلب 
على كل المصاعب والتحديات بحب اليمنيين ومساندتهم له 
عندما رأوا منه كل ذلك الوفاء واإلرادة القوية لنقل اليمن الى 

آفاق رحبة ومستقبل مزدهر وآمن.
لقد فاجأ ذلك المشهد كل الحاقدين الذين بذلوا كل ما 
يستطيعون للنيل من مكانة الزعيم في قلوب أبناء شعبه، 
فخاب أملهم كل مرة، وظلت المحبة باقية في تزايد حتى 
بعد أن ترك السلطة وأنجز وعده بتسليمها الى أيد أمينة 

عبر انتخابات حرة ومباشرة.
حب الشعب للزعيم حقيقة ال يستطيع أي شخص إنكارها أو 
التضليل عليها أو التقليل من شأنها، ومهما حاول الحاقدون 
سيظل علي عبداهللا صالح قيمة تاريخية ال ينالها األدعياء ، 
وقامة شامخة ال يطاولها األقزام، فهنيئاً للزعيم كل هذا الحب 

وال عزاء للمتآمرين.. ورمضان كريم..

هنأ الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه  
شخصياً، وباسم كل قيادات وكوادر المؤتمر األخ عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، كما هنأ باسم قيادة 
المؤتمر كل أعضاء المؤتمر في الجمهورية ومن خاللهم لكل أنصار وشركاء 

العمل السياسي بمختلف أحزابهم ومواقفهم ومن خاللهم لجماهير الشعب.
وأعرب رئيس المؤتمر في برقية تهنئة لرئيس الجمهورية عن تمنياته أن 
لت  يكون شهر رمضان المبارك محطة إضافية لتجاوز آثار الصراعات التي عطّ
الحياة وهددت وال تزال إنجازات الحركة الوطنية اليمنية وما تحقق خالل سنوات 

مضت من إنجازات في التنمية بمختلف مجاالتها وفي مقدمتها االستقرار.

د رئيس المؤتمر استعداده لتجاوز الماضي والسير نحو أفق جديد يخف  وأكّ
فيه قلق الناس وتختفي لغة الصراعات وتغلق كل منافذ تتيح لذوي اإلعاقات 

التخطيط والتآمر وإفساد حياة البالد والعباد.
وقال الزعيم علي عبد اهللا صالح إن المؤتمر الشعبي العام، سيواصل دوره 

باعتباره حزب التحوالت الوطنية، الذي ننتمي إليه جميعاً.
وأشاد بقدرة االخ عبدربه منصور هادي على تحمل المسئولية وادارة المهام 
الجسيمة  وأولها الحوار الوطني بين كل الفرقاء دون اقصاء أو تهميش وبما 

يحقق طموحات الشعب اليمني.
تفاصيل ص٢

لنجعل شهر رمضان محطة لتجاوز الصراعات 

نتطلع إلى حوار يلبي طموحات الشعب دون إقصاء
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حقق الزعيم علي عبداهللا صالح لليمن   
والشعب منجزات تاريخية عمالقة.. 
فمنذ أمسك بزمام قيادة اليمن في ١٧ يوليو 
١٩٧٨م في ظروف وأوضــاع غير مسبوقة 
وصعوبات وتعقيدات لم يشهد هذا البلد لها 
مثيالً من حيث طبيعة تحدياتها وأخطارها 
وتمكن بهمته وعزيمته وإرادتــه الوطنية 
الصادقة المخلصة الشجاعة الوثابة أن ينقذ 
وطنه وشعبه من النفق المظلم الذي ال نهاية 
له ويسير به الى شاطئ االمن واالستقرار 
والتنمية والبناء والوحدة والديمقراطية، 
وهذه إنجازات عظيمة وتحوالت كبرى لم 
يسبق اليه أحد في تاريخ اليمن القديم 
والحديث لتدون في أسفاره واحداً من ألمع 

الزعامات الوطنية لشعبنا اليمني.
إن االساءات التي وصلت الى حد الفجور 
في حمالتها االعالمية المسعورة ال يمكن أن 
تنال من قامة وطنية تاريخية بحجم الزعيم 
علي عبداهللا صالح بل يتبين مدى نقصها 
وكماله واالسوأ من هذا أن بعضاً منهم في 
حكومة يفترض أن تكون وفاقية وأن تجسد 
ذلك في سلوكها- لألسف- نجد أنها تنجر في 
جوقة الغربان مشاركة في معزوفة النشاز 
تاركة مهامها وواجباتها المهمة والحيوية في 
هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن، 
وهم بذلك ال يسيئون للزعيم علي عبداهللا 
االخ  يستهدفون  لكنهم  فحسب  لح  صا
الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي 
الذي يعرف عن قرب الزعيم لسنوات طوال 
تحمل معه جسامة المسؤولية من موقعه 
كنائب لرئيس الجمهورية ونائبا لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام واستطاع أن يبحر 
معه بسفينة اليمن ليصل بها الى شواطئ 

االمن واالمان واالستقرار.
وعندما غلب الزعيم علي عبداهللا صالح 
مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه في مواجهة 
القوى االنقالبية المهووسة بالسلطة لم يجد 
أفضل من اخيه المناضل عبدربه منصور 
هادي ليأخذ مكانه في قيادة اليمن الذي 
انتخب رئيساً للجمهورية عبر صناديق 
االقتراع ليواصل مسيرة بناء اليمن ودولته 
الديمقراطية المؤسسية الحديثة معلناً أنه 
سيقف الى جانبه بكل ما يمتلك من خبرة 
حتى يتمكن من إنجاز المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة وتبلغ المرحلة 
االنتقالية غايتها.. مؤكداً بذلك أنه لم يكن 
في يوم من االيام حريصاً على السلطة وإنما 

على الوطن والشعب وغد أجياله القادمة.
ختاماً ونحن في الشهر الفضيل رمضان 
المبارك علينا أن نتمثل عظمة فريضة 
الصوم ونعمل على تعميق روح المحبة 
والتكافل المعمق للوئام والتسامح بين 
أبناء المجتمع اليمني وتجسيدها عملياً في 
حياتنا وعالقتنا وفي ذلك خير الدنيا واآلخرة 
لشعبنا فهل من متعظ ومستلهم لفضائل 

شهر الرحمة والتوبة والغفران.

سمو األخالق
كلمة 

أثارت الزيارات التي قام بها عدد من القادة السياسيين والشخصيات   
االجتماعية للزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ردود 

أفعال متباينة في الشارع السياسي اليمني، ونالت كثيراً من التعليقات. 
 وفي الوقت الذي حظيت بارتياح شعبي واسع في المقابل وقفت قيادات حزبية 

لمهاجمة مثل تلك الزيارات التي جسدت حقيقة االنتقال الى الوفاق الوطني.

 وكانت زيارة القيادي في المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل قد لقيت 
حظاً وافراً من االنتقادات في أوساط أشخاص من اللقاء المشترك، في حين 
قوبلت بارتياح واسع في االوساط الشعبية ولدى األحزاب والتنظيمات السياسية 
والمنظمات المدنية لما تعبر عنه من سمو القيم واالخالق والتعامل الراقي 

المتسق مع شروط التعددية السياسية وآداب االختالف في الرأي.

كما قام الناشط السياسي المعروف علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية 
السياسية بزيارة الزعيم علي عبداهللا صالح أمس وناقش معه إمكانية التعاون 
بين المؤتمر الشعبي ومنتدى التنمية السياسية في مجال تأهيل المشاركين في 

الحوار الوطني.. 
تفاصيل ص٢-١٠-١١

األمناء المساعدون يهنئون رئيس الجمهورية 
ورئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

الصوفي لـ«الميثاق»:

يجب إنهاء مظاهر التوتر السياسي واألمني قبل الدخول في الحوار

رفع األخوة األمناء العامون المساعدون ورئيس هيئة   
الرقابة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام برقيات 
تهاني باسمهم ونيابة عن جميع قيادات القطاعات التنظيمية 
الى فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام للمؤتمر الشعبي 
العام والى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ..
كما بعثوا ببرقيات تهاني مماثلة الى األخوة أعضاء اللجنة 
العامة والى جميع قياديي وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام بالعاصمة والمحافظات والمديريات ورؤساء الهيئات 
التنظيمية والتنفيذية وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات 
والى هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى والى أعضاء 

مجلس الوزراء والى رئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى 
والى رئيس المحكمة االستئنافية العليا والنائب العام والى 
رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات والى رئيس وأعضاء 
هيئة مكافحة الفساد والى رئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
ــزاب والتنظيمات  والمزايدات والــى أمناء وقياديي األح
السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية 

واالجتماعية.
معبرين فيها عن تهانيهم الحارة ومباركتهم لهم باألصالة 
عن أنفسهم ونيابة عن األخوة أعضاء األمانة العامة للمؤتمر 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنين للجميع دوام 
الصحة والعافية ولشعبنا ووطننا الغالي المزيد من التقدم 

والرخاء واالزدهار..

 علي الشعباني

أكد أحمد الصوفي السكرتير   
تمر   لمؤ ا ئيس  لر لصحفي  ا
لـ«الميثاق» أن المؤتمر الشعبي العام 
لم يقدم أي شروط مسبقة لمؤتمر 

الحوار الوطني.
معتبراً أن الوصول الــى حــوار قادر 
على الخروج بحلول ناجعة للتعقيدات 
والتحديات التي تواجه اليمن يستلزم رفع 
جميع مظاهر التوتر السياسي واألمني 
قبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف الصوفي أن المؤتمر ملتزم 
ليتها  وآ لخليجية  ا درة  لمبا ا بتنفيذ 
التنفيذية حرصاً منه على الوطن وأمنه 

واستقراره.
مــشــيــراً الـــى أن اســتــمــرار بقاء 
المخيمات في الشوارع واستهداف 
المؤتمريين وإقصائهم من وظائفهم 
وتعكير األجواء السياسية بالحمالت 
بثبات  السير  االعالمية يعيق من 
في سبيل إنجاح التسوية السياسية 
والمبادرة الخليجية وآليتها، فمن غير 

المعقول أن يتم الدخول في الحوار 
الوطني قبل  تهيئة األجواء السياسية 

واألمنية.
واعتبر الصوفي االشتراطات التي 
يضعها بعض االطــراف قبل الدخول 
في الحوار ذريعة إلفشال جهود إخراج 
اليمن من األزمة كونهم غير راضين 
بما تم إنجازه من التسوية السياسية 
ألنهم يجدون أنفسهم خارج العملية 
السياسية وسيكون تمثيلهم في الحوار 

الوطني ضعيفاً وال قيمة له..

االرياني يعود 
اليوم إلى الوطن 

نفى مصدر مسئول  
في مكتب الدكتور 
عبدالكريم االرياني النائب 
تمر  لمؤ ا ئيس  لر ني  لثا ا
الشعبي العام ما تناولته 
صحيفة «اخبار اليوم» في 
عــدد السبت الموافق ٢١ 
/ ٧ / ٢٠١٢م عن تقديم 
تمر  لمؤ ا ــن  م لته  ستقا ا

الشعبي العام.
وأكد المصدر ان الخبر عارٍ 
من الصحة، مشيراً الى ان 
الدكتور عبدالكريم االرياني 
سيعود الــى أرض الوطن 
اليوم االثنين بمشيئة اهللا 

وحفظه لممارسة مهامه.

الحكومة تعترف بتوظيف الوزراء ألقاربهم

ــرف مجلس    ــت اع
ــوزراء االسبوع  ال
اجتماعه  فــي  الماضي 
بقيام وزراء ومسئولين 
بتوظيف اقاربهم بشكل 
واضح، وجاء هذا االعتراف 
ـــوزراء  ــزام جميع ال ــال ب
ومــســئــولــي الــوحــدات 
ــــــة الــمــركــزيــة  اإلداري
والمحلية بعدم توظيف 
لدرجة  ا حتى  قاربهم  أ
الــثــالــثــة، كــمــا اعــتــرف 
بعدم  االلتزام بالقوانين 
لعملية  ــة  ــم ــظ ــن ــم ل ا
التوظيف، وفقا للكفاءة، 
وبعيدا عن المحسوبية 

ومعايير القرابة.. يذكر 
تتخذ  لــم  الحكومة  أن 
قرارا بالغاء هذا التوظيف 
القانوني واكتفت  غير 
بالتهديد انها لن تتهاون 
مع كل من يثبت قيامه 
بهذا الفعل من الــوزراء 

والمسئولين.
ــــت صــحــيــفــة  ــــان وك
«الميثاق» والعديد من 
وسائل االعالم الوطنية 
قد تبنت حمالت متواصلة 
سياسة  جريمة  لفضح 
االقصاء وتوظيف االقارب 
وتسخير الوظيفة العامة 

لالنتقام الحزبي  ..

هـــذا وذكــــرت وكــالــة 
سبأ ان مجلس  الــوزراء 
حظر التوظيف باإلحالل 
او بالبدل عن المحالين 
ظفين  لمو ا و عد  للتقا
المنقطعين والمفصولين 
في الــوحــدات االداريــة، 
والغاء القرارات السابقة 
ــن مجلس  الـــصـــادرة ع
الوزراء بهذا الخصوص، 
ـــاالت  ــي ح ــه ــن وبـــمـــا ي
ــف بــاالحــالل  ــي ــوظ ــت ال
ــة ألســس  ــف ــال ــخ ــم ــال ب
ــــــراءات التوظيف  واج
الــمــقــرة والــــقــــرارات 

المنظمة.

عــبــر شــوقــي أحــمــد هائل  
ــن إدانــتــه  مــحــافــظ تــعــز ع
للمظاهر المسلحة في مدينة تعز 
وكافة األعمال الخارجة عن النظام 
والقانون والتي قال إنها تعمل على 
بث الرعب والخوف بين سكان المدينة 
وتثير الفوضى والتخريب من قبل من 
اسماهم « مأجورين» يريدون إعادة 

المحافظة إلي العصور الوسطي .
وفي الكلمة التي القاها بقاعه 
مركز التدريب واللغات بمؤسسة 
السعيد للعلوم والثقافة بمناسبة 

اختتام فعالية أعمال الدورة التدريبية 
الثانية للمحامين تحت التدريب , 
قال محافظ تعز: « من كان يسمون 
بحماة الثورة أصبحوا اليوم هم من 
يقفون ضد مسار الثورة والتغيير ، 
فكل ما يحدث من فوضي وتخريب 
ونهب الممتلكات وقتل المواطنين 
ال يوجد له أي مبررات سوى تنفيذ 
سياسات جهات في العاصمة صنعاء 
، فلماذا يقتتل أبناء المحافظة فيما 

بينهم».
تفاصيل ص١٧

شوقي هائل: من يسمون بحماة الثورة 
يقفون وراء اعمال التخريب في تعز

فيما التقى المتوكل 
وعلي سيف حسن:


