
للصحف   اإلعالمية  والتخرصات  الفبركات 
الصفراء التي تعتمد منذ نشأتها على االبتزاز 
ــزاق المبتذل الرخيص وتعمل وفقاً لمشيئة  واالرت
ممولها ومن يقف وراءها وعلى ذلك النحو الذي جاء 
في خبرها المفبرك المستهدف لقامة شامخة وزعامة 
وطنية صنعت إنــجــازات عمالقة وحققت تحوالت 
وطنية نهضوية تاريخية وقدمت تنازالت لليمن 
سيخلدها التاريخ بأحرف من نور- شاء أم أبى أولئك 
األقزام- ولهؤالء نقول: إن الزعيم الوطني المناضل 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر أكبر وأعظم 
من أن ينال منه تصريح مزعوم في منشور الكذب 
اليومي، فما يربطه باليمن وشعبه الوفي أقوى وأمتن 
من أن يتأثر بترهات كهذه، فهو ابن بار لهذا الوطن 
أنذر نفسه من أجل وحدته وأمنه واستقراره ونمائه 
وتطوره ولن يتخلى أي منهما عن األخر، وهو وحده 
من يمتلك إرادتــه ويحدد ما الذي يقوم به, وبقائه 
وسفره من اليمن مرهون بهذه اإلرادة وليس بأي شيء 
آخر وال يمكن ألية قوة في األرض مهما كانت أن تملي 
عليه خالفاً لهذه اإلرادة.. هذه حقيقة يجب أن يعيها 
ويفهمها أولئك الذين ال يعبرون إالَّ عن غلهم وحقدهم 
في إساءتهم لشخصية بحجم الوطن كالزعيم علي 
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي لن 
يتخلى أو يفرط بقيادته له وسيبقى ملتفاً حوله مهما 
تغيرت الظروف وتبدلت األحوال.. وحري بنا التأكيد هنا 
أال انقسامات داخل المؤتمر الشعبي العام إالَّ في عقول 
بعض الواهمين ممن ال يفرقون بين أضغاث أحالمهم 
والــواقــع، والمؤسف أنهم بحكم طبيعة تفكيرهم 
األحادي الشمولي يخلطون بين االختالفات والتباينات، 
فالمؤتمر تنظيم ديمقراطي تتعدد فيه اآلراء وتتباين 
لكنها تلتقي في الغاية التي هي مصلحة اليمن.. ونحن 
في هذا التنظيم الرائد ال نخفي ذلك بل نفتخر به ألنه 
ظاهرة صحية، وفي التنوع قوة المؤتمر الشعبي العام، 
وهذا ما يجعل منه ومن رئيسه رقماً صعباً يستحيل 
تجاوزه في المعادلة السياسية الوطنية، وبالتالي ما 
يتحدث عنه أولئك البائسون من انقسام داخل المؤتمر 
مردود عليهم ويكشف مدى ضحالة وعيهم وسطحية 
رؤيتهم الضيقة التي هي إسقاط ألوضاعهم على 
المؤتمر الشعبي العام، والخالصة أنهم من كل هذا 
يسعون إلى عرقلة الحوار وإفشال جهود إنجاح التسوية 
السياسية، وهذا ما لن يسمح به الشرفاء والمخلصون 

من أبناء الوطن.

ماذا تريدون؟!
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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الفساد السياسي.. 
آفة األوطان..

قضايا أمام مؤتمر الحوار (الحكم الرشيد)

 ·bN²�ð q¼ ÆÆV¹d�²�« ‰ULŽ√
ødžœ sÐ Â√  ôUBðô«

ò …dDO�� ÌŸU��

nAI²�« s�“ w� ÂUF�« ‰ULK�  ‚u³�� dOž VN½

sLO�« w� nMF�«  Ułu�
 u*«  UIH� `zUC� ¡UHšù wMLO�« ÂöŽô« rłUN¹ w�d²�« dOH��«s�×� wKŽ  UOAOK� WC³� w� ¡«—“u�« fK−�Ë ¡UFM� WŽ«–≈

 ·UI��« ”—U�
ÂU???????????�√

¡U???????CI�« 
nAI²�« s�“ w� ÂUF�« ‰ULK�  ‚u³�� dOž VN½

 «—UOK*« œb Ó³ Ôð …ËbMÝUÐ W�uJŠ ÆÆÊ«bK³�«Ë ÂU�—_UÐ
الزعيم يؤجل سفره للعالج 

إلى مابعد مؤتمر الحوار 
قــال مكتب رئــيــس المؤتمر  

الزعيم علي  لــعــام  ا الشعبي 
عبداهللا صالح إن الزعيم سيترأّس هيئة 
ممثلي المؤتمر الشعبي العام، لمؤتمر 

الحوار الوطني.
وأوضح مكتب رئيس المؤتمر في تصريح 
صحفي: «سيرأس صاحب الفخامة األخ 
المشير عبدربه منصور هــادي -رئيس 
الجمهورية- مؤتمر الحوار الوطني، كرئيس 
للجمهورية، وال بد أن يرأس هيئة مندوبي 
كل حزب، المسئول األول في الحزب، حتى 
يكون هناك قدرة على اتخاذ القرار لمعالجة 
ما قد يظهر من تباين في اآلراء بين األحزاب 

أثناء جلسات النقاش».
د أن رئيس المؤتمر قرر تأجيل  وأكّ
سفره إلجراء عمليات جراحية ومواصلة 
الفحص والعالج، حتى ما بعد انعقاد 

مؤتمر الحوار الوطني.
تفاصيل ص٢

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر  
لها  اجتماعاً  لعام  ا الشعبي 
الخميس برئاسة األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس 
الــنــواب يحيى علي الــراعــي ناقش 
المستجدات السياسية على الساحة 

الوطنية.
وجددت اللجنة العامة في اجتماعها 
حرص المؤتمر الشعبي العام على 
إنجاح الحوار الوطني واستكمال تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، 
ــتــزام بنصوص  وأكـــدت ضـــرورة االل
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة 

فيما يتعلق بالحوار الوطني وما يخص 
تمثيل المشاركين في الحوار خصوصاً 

الشباب والمنظمات والمرأة.
دت اللجنة ضرورة مشاركة جميع  وأكّ
الشباب في مؤتمر الحوار الوطني من 
مختلف الساحات وفقاً لما نصت عليه 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
أو  المزمنة، رافضة أي اجتهادات 
خروقات لنصوص المبادرة وآليتها في 

هذا الشأن.
وعبرت اللجنة العامة عن رفضها 
أي محاوالت لاللتفاف على المبادرة 
الخليجية وآليتها المزمنة، مشيرةً إلى 

أن المؤتمر الشعبي العام غير ملزم 
بأية معايير أو أسس تقرها اللجنة 
الفنية للتحضير للحوار الوطني بما 
الخليجية  المبادرة  يخالف نصوص 
وآليتها التنفيذية المزمنة، داعيةً جميع 
األطــراف الموقعة على المبادرة إلى 
رفض أي تفسيرات تناقض المبادرة 

الخليجية وآليتها.
وواصلت اللجنة مناقشة موضوع 
اختيار ممثلي المؤتمر الشعبي العام 
إلى مؤتمر الحوار الوطني وفقاً لما 

لة لهذا الغرض. قدمته اللجنة المشكّ
تفاصيل ص٢

برئاسة يحيى الراعي

اللجنة العامة تبحث اختيار ممثلي المؤتمر في الحوار
المؤتمر يحرص على إنجاح الحوار الوطني
التمسك بمشاركة جميع الشباب والمنظمات والمرأة ورفض اإلقصاء
دعوة جميع األطراف السياسية للتمسك بالمبادرة ونبذ ما يناقض نصوصها

الفرقة و(االصالح) متورطون في سرقة 
السيارات الستخدامات مشبوهة

ألقى مواطنون القبض على احد المتورطين في  
سرقة السيارات بالعاصمة صنعاء اثناء محاولته 
سرقة سيارة تابعة الحد المواطنين يوم أمس.. بمنطقة 

األصبحي.
كشفت التحقيقات االولية ان ذلك الشخص يدعى (محمد 
طه «الحاج») يحمل بطاقة تعريفية برقم (٢٨٦٥) رتبة 
جندي في الفرقة االولى مدرع وبطاقة اخرى تعريفية 
لما يسمي برابطة شباب الثورة تحمل رقم (٢٨٠).. كما 
يحمل تصريحاً من الفرقة بمرور سيارة يقودها على أنها 

عسكرية..
وأوضحت التحقيقات ان المواطنين قبضوا على المتهم 
اثناء قيامه بمحاولة سرقة إحدى السيارات التى لم يتمكن 
من تشغيلها ولكن اصحاب السيارة تمكنوا من القبض عليه 

وقاموا بتسلميه الى قسم شرطة السياغي.
ولم تستبعد مصادر أمنية ان المدعو (محمد طه) هو 
أحد عناصر الفرقة االولى مدرع ومليشيات حزب االصالح 
التى تقوم بعملية سرقة السيارات والدراجات النارية 

المستخدمة في أعمال إجرامية مشبوهة.
«الميثاق» تنشر صور للمتهم وبطائقه التعريفية..

علي محسن يساوم 
على تسليم الفرقة

علمت «الــمــيــثــاق» أن   
جــهــوداً تبذل من قبل 
اللجنة العسكرية إلقناع علي 
محسن األحــمــر بتنفيذ قــرار 
رئيس الجمهورية بشأن إعادة 
هيكلة الجيش وتوحيد القوات 
المسلحة، في حين اليزال علي 
محسن يراوغ ويختلق المبررات 
ويضع الشروط مقابل تسليم 
الفرقة األولى مدرع واخضاعها 
للهيكلة ضمن الوحدات التي 

نص عليها القرار الجمهوري.
واستغربت الــمــصــادر تلك 
اللجنة  التي تبديها  المرونة 
علي  تصلب  ء  زا إ العسكرية 
عليها  واســتــعــالئــه  محسن 

ومحاولة فرض شروطه، ومنها 
إزاحة بعض القادة العسكريين 
الذين رفضوا االمتثال ألوامره 
مثل اللواء محمد خليل، والذي 
ــرة واضــحــة  ــؤام ــم ــرض ل ــع ت
الزاحــتــه من منصبه إلرضــاء 

علي محسن.
ــار المصدر إلــى استياء  وأش
الكثير من أعضاء اللجنة من 
موقف علي محسن األحمر في 
حين أبدى قادة الوحدات األخرى 
الــكــامــل، واعلنوا  ترحيبهم 

امتثالهم للقرار دون شروط.
وقــــال: إن هــنــاك صعوبة 
في تحديد موعد نهائي لحل 

مشكلة تمرد اللواء.

مخطط دموي الستهداف المدافعين عن الشرعية 

مصادر : االغتياالت دوافعها 
سياسية في ظل تواطؤ أمني

شهدت العاصمة صنعاء خالل األيام الماضية   
أعماالً إرهابية مرعبة استهدفت في وضح 
النهار حياة كبار الضباط في البالد.. حيث بلغ عدد 
شهداء االغتياالت للقيادات العسكرية الذين دافعوا 
عن الشرعية الدستورية حتى أمس األول أكثر من 

«٧٠» ضابطاً من ذوي الرتب الرفيعة.
مصادر لــ«الميثاق» أكدت أن اغتيال العميد فضل 
الردفاني والعقيد سمير الغرباني وباقطين وغيرهم 
تأتي في ظل تواطؤ أمني وعجز وزارة الداخلية عن 

إلقاء القبض ولو على متهم واحد أو دراجة نارية.
األمر الذي يثير شكوكاً عن ان العملية تأتي في 
اطار مخطط لالستيالء على السلطة عبر التصفية 

السياسية وليس التسوية السياسية.
تفاصيل ص٤

عن حكومة باسندوة والدراجات النارية


