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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 اجتماع مهم لها األربعاء

الغضب الذي اجتاح المنطقة العربية  
والعالم االسالمي واليمن جزء منه 
هو ردة فعل طبيعي لــالســاءة المقصودة 
للرسول صلى اهللا عليه وآلــه وسلم بذلك 
الفيلم االمريكي البغيض والشنيع والحقير 
هي اساءة ترقى الي مستوى ابشع الجرائم 
ليس بحق المسلمين بل االنسانية  جمعاء بما 
تثيره من احقاد وضغائن وكراهية واشعال 
نار حرائق يصعب اطفاؤها النها تمس اعز 
وأعظم واقدس ما يملكه البشر.. انها االديان 
السماوية والمعتقدات االيمانية وفي المقدمة 

االنبياء والرسل.
في هذا السياق جاءت المظاهرات والمسيرات 
الغاضبة فــي العديد مــن الـــدول العربية 
واالسالمية ومنها بالدنا لتتخذ األمور طابعاً 
عنيفاً يتعارض بالمطلق مع عظمة المبادئ 
والقيم لديننا االسالمي الحنيف ونحن لن 
نتحدث عما  حدث للقنصلية االمريكية في 
مدينة بني غــازي الليبية وال ما حــدث في 
السودان ومصر وغيرها لنقصر الحديث على 
االحداث المؤسفة التي تعرضت لها السفارة 
االمريكية في صنعاء يوم الخميس الماضي 
والتي ما كان لها ان تكون لو ان الحكومة 
اليمنية تعاملت مع قضية ردود الفعل عن 
االساءة لنبينا محمد صلى اهللا عليه وآله وسلم 
بقليل من الجدية والمسئولية والمسألة لم 
تكن تحتاج الى اكثر من اجراءات أمنية وقائية 
استباقية السيما وان ما جرى كان متوقعاً وربما 
أسوأ من ذلك ورغم هذا تعاملت مع موضوع- 
امني بينة وجلية خطورته- بخفة وعدم اكتراث 
وال مبالة بالتداعيات التي وصلت الى التفريط 
بالسيادة الوطنية الذي جسد في العشرات 
وربما المئات من جنود المارينز االمريكيين 
الذين وصلوا الى العاصمة صنعاء تحت ذريعة 
التي مسؤولية  حماية السفارة االمريكية 
حمايتها بكل االعراف والقوانين الدولية تقع 
على عاتق الحكومات التي توجد في دولها  
تلك السفارات والهيئات والبعثات الدبلوماسية.. 
فهل ماحصل كان تواطؤاً من الحكومة اليمنية 
لتبرير التدخل االمريكي في اليمن استجابة 
لرغبة امريكية؟.. ان استخدام ما تعرضت 
له السفارة االمريكية في هذه االحتجاجات 
هي أعمال مدانة ومجرمة ويجب ان اليفلت 
مرتكبوها من العقاب اال ان هذا ال يبرر مطلقاً 
التفريط بالسيادة الوطنية وشعبنا لن يقبل ابداً 
بذلك ومن يقبل انما يكون قد اقترف جريمة 
الخيانة العظمى للوطن والشعب وتضحياته فى 
سبيل سيادته واستقالله ولن يتسامح مع من 

قاموا بهذه الجريمة التي ال تغتفر.

جريمة ال تغتفر
كلمة 

شــدد األخ عبدربه منصور هــادي رئيس  
الجمهورية على ضرورة االهتمام الكامل 
بحاجيات البنية التحتية المرتبطة بحياة اإلنسان 
ومعيشته والمتمثلة في التربية والتعليم والصحة 
العامة وشبكات الطرق الحديثة واالتصاالت وتقنية 
المعلومات والمياه وكل ما يتصل بتطوير البنى 
التحتية والخدمات التي تالمس هموم اإلنسان اليمني 

على طول اليمن وعرضها في شتى مناحي الحياة.
وقال األخ الرئيس مخاطباً الوزراء والمحافظين 
الجدد بعد ادائهم اليمين الدستورية: ”أنتم جميعاً 
لعون على الوضع العام والموقف العام والظرف  مطّ
الحساس والدقيق الذي تمر به اليمن وال بد من 
تحمل المسئولية بكفاءة عالية وإيماناً مطلق 
لمصلحة الوطن العليا وخروج اليمن من األوضاع 
الدقيقة والصعبة كما وال بد أن يكون العمل من 
أجل الوطن ومن أجل اإلنسان اليمني سواسية دون 
تمييز واالبتعاد عن المصالح الشخصية أو التعاطف 
مع القريب أو الحسيب أو النسيب أو حتى الحزب فال 
حزبية في ممارسة المسؤولية الوطنية والمحافظ 
يمثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة في محافظته 

وعليه بذل الجهد المخلص والدؤوب والصادق“.
تفاصيل ص2
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رئيس الجمهورية:

 ال حزبية في ممارسة المسئولية الوطنية
علمت «الميثاق» من مصادر سياسية رفيعة، ان  اجتماعاً موسعاً يعقد اليوم ويحضره كبار  

مشائخ اليمن والشخصيات االجتماعية والمناضلون وأعضاء مجلسي النواب والشورى 
وممثلو المنظمات المدنية لمناقشة االوضاع والتطورات على الساحة الوطنية والخروقات االمنية 

التي تمارس من قبل بعض اطراف االزمة اليمنية.
وذكر المصدر إن خروقات أحزاب المشترك الموقعة على المبادرة الخليجية دفع تلك الشخصيات 
االجتماعية إلى عقد اجتماع كهذا لبحث مختلف التطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وخاصة 

التدهور واالنفالت االمني الذي تعيشه اليمن  الول مرة.
وتوقع المصدر ان يصدر بيان عن اللقاء الموسع يحدد فيه موقف مشائخ وأبناء اليمن عامة من 

تلك القضايا والتطورات والخطوات الواجب اتخاذها الخراج الوطن من أزمته وردع المتآمرين على 
وحدته وامنه واستقراره أو الذين يحاولون جر الشعب اليمني الى خندق الحرب االهلية والعودة 

بالوطن الى المربع االول من االزمة.
واشار المصدر الى ان اللقاء سيوجه رسالة الى فخامة االخ الرئيس عبدربه منصور هادي يحدد 

فيها موقف أبناء الشعب اليمني من تلك القضايا والتداعيات الخطيرة..
واكدت مصادر وشخصيات قبلية وسياسية لـ«الميثاق» ان هناك تالعباً من بعض اطراف التسوية 
وعدم التزامها بتنفيذ االلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشكل دقيق االمر الذي بدا واضحا من 

خالل التداعيات االمنية وتدهور األوضاع في البلد على مختلف المستويات.

اللجنة العامة تبحث المستجدات 
في الساحة الوطنية

علمت «الميثاق» ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي  
العام ستعقد اجتماعاً لها األربعاء للوقوف أمام العديد 
من القضايا والمستجدات والتطورات على الساحة الوطنية 

والعديد من القضايا التنظيمية..
 هذا وكانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام قد 
عقدت اجتماعاً لها السبت برئاسة الدكتور عبدالكريم 
االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. جرى 

فيه مناقشة التحضيرات الجارية للحوار الوطني الشامل 
واستعدادات المؤتمر الشعبي العام بهذا الخصوص.

وفي االجتماع الذي عقد بمقر اللجنة الدائمة بالعاصمة 
صنعاء جرى تقييم الفعالية االحتفائية بالذكرى الـ٣٠ 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام والتي اقيمت في الثالث 
من سبتمبر الجاري بالعاصمة صنعاء. كما جرى استعراض 

األوضاع والمستجدات على الساحة السياسية.

استشهاد وإصابة 272 مؤتمرياً برصاص المشترك واالرهابيين
جميل الجعـدبي

كشفت إحصائيات أولية استشهاد  
٢٨ من قيادات وأعضاء وكــوادر 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وإصابة ٢٤٤ 
آخرين في اعتداءات متفرقة نفذتها عناصر 
من تنظيم القاعدة ومليشيات حزب االصالح 
ــزاب المشترك نحو العنف  ــزوع أح منذ ن
والفوضى والتخريب للوصول الى السلطة  

في يناير من العام الماضي ٢٠١١م.
وأشارت اإلحصائيات األولية لــ«الميثاق» 
إلى تعرض العشرات من قيادات المؤتمر 
٣٤ محاولة اغتيال  الشعبي العام لعدد

فاشلة خــالل ذات الفترة بــدءاً بتعرض 
عضوي اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ محمد 
بن ناجي الشائف والدكتور يحيى الشعيبي 
ــــ“٢٧“ من يناير  لمحاولة اغتيال في ال
٢٠١١م أثناء عودتهم من محافظة الجوف 
إلى صنعاء وحتى محاولة اغتيال رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار حسن 
عبدالرزاق الشهر الجاري بمحافظة ذمار.. 
وانتهاًء بمحاولة اغتيال اللواء محمد ناصر 
أحمد وزيــر الدفاع عضو الهيئة الوزارية 

للمؤتمر.
تفاصيل ص٩

تحديد 550 مشاركاً  في أعمال مؤتمر الحوار الوطني

خالفات  في اللجنة الفنية حول نسبة ممثلي 
فريق مناقشة القضية الجنوبية

أكدت مصادر سياسية مطلعة   
لـ«الميثاق» ان اللجنة الفنية 
لالعداد والتحضير للحوار حددت عدد 
المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني 
المرتقب ٥٥٠ مشاركاً، على ان يتم 

تحديد النسب وتوزيعها وفقاً لذلك..
وذكرت المصادر ان اللجنة ستعمل 
خالل اليومين القادمين على اعداد 
ــجــداول التي ستتضمن مواضيع  ال

الحوار..
وقــالــت الــمــصــادر: إن االشــكــاالت 
الرئيسية التي تقف أمام اللجنة هي 
ت  فظا لمحا ا ممثلي  نسبة  يد  تحد
الجنوبية في فريق العمل الخاص 
بمناقشة القضية الجنوبية.. مشيرةً 
إلــى ان ممثل األمــيــن الــعــام لالمم 
المتحدة جمال بن عمر اقترح أال يقل 
عدد المنتمين للمحافظات الجنوبية 
في هــذا الفريق عن ٥٠٪ من عدد 

أعضائها..

هذا واليزال حسم موضوع االغلبية 
المطلوب للتصويت لنفاذ هذا المقترح 
محل نقاش.. حيث يرى البعض ان 
قـــرارات هــذا الفريق يجب ان تتخذ 

بأغلبية ٧٥٪ من عدد أعضائه.
وعلى ذات الصعيد ذكرت المصادر 
ان اللجنة الفنية على وشك االنتهاء 
من أعمالها إذ تجاوزت تقسيم االعداد 
بين الفئات المحددة وكيفية اختيارها 
لتقديم تقريرها بعد ذلك إلى فخامة 
المشير عبدربه منصور هادي رئىس 

الجمهورية..
وحول ما يتعلق ببعض القضايا التي 
اقترحها بعض أعضاء فريق اللجنة 
كقضية زواج الصغيرات وقضايا اخرى 
يدور حولها بعض التباين، بيد ان هناك 
اغلبية لجعلها جزءاً ال يتجزأ من قضايا 
الحوار، فيما هناك أعضاء في اللجنة 
يرون انها ليست من القضايا التي يمكن 

مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني.

البركاني يلتقي نائب رئيس 
دائرة العالقات الخارجية 

بالحزب الشيوعي الصيني 
على الشعباني

التقى األمين العام المساعد للمؤتمر   
الشيخ سلطان البركاني اليوم بنائب 
رئيس دائرة العالقات الخارجية لشؤون الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا بالحزب الشيوعي 
الصيني (شانغ جينوي) والوفد المرافق له 

بمقر اللجنة الدائمة بالعاصمة صنعاء.
 وخــالل اللقاء تم مناقشة سبل تعزيز 
وتطوير العالقات الثنائية بين المؤتمر 
الشعبي العام والحزب الشيوعي الصيني، 
ونقل االمين العام المساعد للمؤتمر تحايا 
الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام- للوفد الصيني وشكره 
لمواقف الصين حكومة وشعباً الداعمة لوحدة 

اليمن وأمنه واستقراره.
 وأكد البركاني أن الدور الذي لعبته الصين 
خالل فترة األزمــة لتقريب وجهات النظر 
بين االطراف السياسية في مختلف القضايا 
قد ساهم بشكل كبير في إنجاز التسوية 
السياسية التي توصلت اليها االطراف اليمنية 

لتجاوز األزمة.
تفاصيل ص٢
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