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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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المؤتمر يدين ويستنكر بشدة محاولتي اغتيال بن دغر وهالل
دان المؤتمر الشعبي   

العام بكل تكويناته 
واستنكر بشدة االعــتــداء 
المسلّح على منزل األمين 
لــعــام المساعد للمؤتمر  ا
الشعبي العام الدكتور أحمد 
عبيد بن دغر حينما أطلق 
مسلحون كانوا يستقلون 
سيارة وابــالً من الرصاص 
من سالح رشاش على منزله 

االسبوع الماضي.
وفيما هنأ المؤتمر رئيس 
كتلته الوزارية الدكتور أحمد 

بن دغر على نجاته وأفراد أسرته، اعتبر هذا االعتداء جريمة 
سياسية مقصودة تهدف الستفزاز قيادات وأعضاء وكوادر 
وأنصار المؤتمر ومحاولة ترهيبهم لتغيير مواقفهم الوطنية 
والثابتة والنيل من صمودهم األسطوري في حماية الثوابت 

الوطنية والشرعية الدستورية 
واألمــن واالستقرار والسكينة 

العامة والسلم االجتماعي.
وعــلــى ذات الصعيد دانــت 
األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
الــعــام بشدة جريمة محاولة 
االغتيال التي تعرض لها األستاذ 
عبدالقادر هالل- أمين العاصمة 
التنفيذية  لــهــيــئــة  ا ــس  ــي رئ
بالعاصمة عضو اللجنة الدائمة 
لشعبي  ا تمر  للمؤ ئيسية  لر ا
الــعــام- أثــنــاء قيامه بواجبه 
الوطني في متابعة سير أعمال 

النظافة بالعاصمة..
معتبرة االعتداء عمالً إرهابياً استهدف شخصية وطنية 

وقيادياً مؤتمرياً.
تفاصيل صــ٤
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رئيس المؤتمر يدعو لمزيد من االصطفاف لتجاوز تداعيات المرحلة
استقبل الزعيم علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر  

الشعبي العام- جموع المهنئين من مسئولين ووزراء 
ــادة أحــزاب سياسية وشخصيات اجتماعية  ومحافظين وق
ووجاهات قبلية ومواطنين بمناسبة عيد األضحى المبارك 
والذين توافدوا على منزله للسالم عليه واالطمئنان على صحته

وفي اللقاء قدم المهنئون تهانيهم لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام بهذه المناسبة العظيمة.. داعين اهللا العلي القدير أن 
يعيدها على اليمن واليمنيين وقد تحقق لهم ما يصبون إليه 
من سالم وازدهار.. معبرين عن مشاعرهم الفياضة تجاه 
الزعيم علي عبداهللا صالح ومتمنين له دوام الصحة والعافية.
من جانبه شكر رئيس المؤتمر الشعبي العام كل من جاء 
لتهنئته.. متمنياً من اهللا العلي القدير أن يعيدها على الشعب 
وهم بألف خير وعافية.. داعياً مختلف الفعاليات المهنئة الى 
المزيد من االصطفاف والتوحد وتشمير السواعد في مواجهة 
التحديات، مثمناً  عظمة المواقف المبدئية التي انتصرت ألبناء 

اليمن.
تفاصيل ص٢

رئيس الجمهورية يوجه بتوفير (100) ميجاوات وتنفيذ مشاريع خدمية لمحافظة صنعاء
أشاد األخ الرئيس عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية- بمستوى االداء   

والجهود الطيبة التي بذلها محافظ صنعاء عبدالغني حفظ اهللا جميل، على 
مختلف المستويات وذلك من اجل إحالل الوئام والسالم وتأمين الطرقات والممتلكات 

العامة والخاصة.
جاء ذلك خالل استقبال االخ الرئيس عبدربه منصور هادي لمحافظ صنعاء وتسلمه 
وثائق العهود الموقعة على مستوى جميع مناطق المحافظة وهي تعهدات برفض 
كافة األعمال الخارجة على القانون والنظام الستتباب األمن والسكينة العامة، وفقاً 
لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس االمن الدولي ٢٠١٤ 
و٢٠٥١، إلى ذلك أعلن محافظ صنعاء عبدالغني حفظ اهللا جميل أن األخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي وجه بتوفير ١٠٠ميجا وات من الكهرباء للمحافظة باإلضافة 
إلى وحدتي شق مشاريع طرق واستكمال مشاريع المياه والسدود والكرفانات واعتماد 

إنشاء مجمع حكومي للمحافظة وبعض مديرياتها وتوفير طقمين لكل مديرية.
وأوضح محافظ صنعاء أن رئيس الجمهورية أعطى المحافظة مالم تحصل عليه 
من قبل وأن توجيهاته قضت أيضا بشق وسفلتة ٤٠٠ كيلومتر من الطرقات على 

مستوى المحافظة.

طالبان اليمن يواصلون إغالق جامعة صنعاء
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تواصل طالبان حزب االصالح إغالق جامعة صنعاء ومنع   
مئات اآلالف من الطالب والطالبات من الدراسة بتواطؤ من 
رئيس حكومة الوفاق الذي عمد منذ مطلع اكتوبر الماضي على 
إقصاء الدكتور احمد باسردة رئيس جامعة صنعاء المعين بقرار 

من رئيس الجمهورية..
وأعرب مراقبون لـ«الميثاق» عن خيبة أملهم من استمرار احتالل 
اكبر صرح علمي في اليمن من قبل مليشيات الفرقة وطالب جامعة 
االيمان وحزب االصالح في إصرار على إغالق جامعة صنعاء في ظل 
صمت الدول الراعية للمبادرة والمنظمات الدولية المعنية بحماية 
حقوق االنسان. محذرين من سياسة يتبعها المتشددون يسعون 
من خاللها الى إغالق الجامعات والمدارس بهدف تعميم التجهيل 
ليتمكنوا من تجنيد الشباب في معسكرات المتطرفين واالرهابيين.
إلى ذلك حصلت «الميثاق» على صورة من قرار رئيس حكومة 
الوفاق محمد سالم باسندوة الذي يؤكد على استمرار تجاوزه 

للصالحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
ويظهر القرار المؤرخ بـ١/١٠/٢٠١٢م بتكليف أ. د. عبدالحكيم 
أحمد سالم الشرعبي بالقيام بأعمال رئيس جامعة صنعاء ونوابه 
حتى يعود فخامة األخ رئيس الجمهورية ويتم التوافق على تعيين 
رئيس للجامعة، ويالحظ من القرار أن رئيس الوزراء ضد انتخاب 
رئيس للجامعة.. لكن التكليف ايضاً ألغى قرارات رئيس الجمهورية 
بتعيين نواب لرئيس جامعة صنعاء.. وعلق قانونيون على القرار 
بالقول إنه ارتجالي وإقصائي واعد في إحدى غرف مدارس النهضة، 
حيث انه تم التوقيع عليه بصفة غير قانونية وباسم رئيس مجلس 
الوزراء.. رئيس المجلس األعلى للتعليم العالي.. فيما المسمى 

الصحيح هو رئيس المجلس األعلى للجامعات اليمنية.
مصادر مطلعة كشفت عن استغالل هذا القرار من قبل االصالح 
لنهب موازنة جامعة صنعاء بالتواطؤ مع وزير المالية الذي وجه 

بصرف مخصصات الجامعة بطريقة غير قانونية.

اللجنة الفنية تطالب معرفة 
موقف الحراك من الحوار

النائب زيد طه لــ«الميثاق» :

على المؤتمر أالّ ينشغل بالمبادرة 
عن قضايا المواطنين

ــت اللجنة    ــل واص
الفنية التحضيرية 
لمؤتمر الحوار الوطني 
اجتماعها  فــي  الشامل 
أمـــس بــرئــاســة رئيس 
ـــور  ـــدكـــت الـــلـــجـــنـــة ال
ــي  ن ــا االري عبدالكريم 
تنظيم  الئحة  مناقشة 
لــحــوار  ا انعقاد مؤتمر 

الوطني.
ـــش فــيــه  ـــوق كـــمـــا ن
-بحضور الخبير القانوني 
الــــدولــــي جــــون بــاكــر 
وعبدالرحيم صابر مدير 
مكتب المبعوث األممي-
مهام وآلية تشكيل لجنة 

واالنــضــبــاط  المعايير 
واألمانة العامة للمؤتمر 
(الــســكــرتــاريــة) ومهام 
رئاسات مجموعات الحوار 

المختلفة.
وطلبت اللجنة الفنية 
ـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة  م
التواصل مع األخ رئيس 
به  ء  للقا وا لجمهورية  ا
لمعرفة آخر المستجدات 
بتمثيل  يتعلق  فيما 
ــراك الجنوبي في  ــح ال
لفنية  ا للجنة  ا عضوية 
ــمــوقــف من  لــلــحــوار وال
مشاركتهم في مؤتمر 

الحوار.

أكد النائب البرلماني زيد أحمد طه تفاعل  
المؤتمر الشعبي العام مع القضية الجنوبية 
وتحمسه لبلورة الحلول لها.. مشدداً على أن حسن 
اختياره لممثليه في الحوار الوطني المرتقب سيعكس 
رؤيته الثاقبة لبناء يمن جديد يلبي تطلعات الشعب.. 

كما سيكون لطرحه صدى وقبول داخلي وخارجي.
وأوضح في حوار مع «الميثاق» أن حكومة الوفاق لم 
تدخل المبادرة الخليجية من أبوابها ووضعت نفسها 

موضع الفشل الذريع بدليل حالة االنفالت األمني.
تفاصيل ص٥

المهندس/ أحمد الميسري لـ«الميثاق»:

المؤتمر حريص على إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية

ندعم أي حل مثالي تحت سقف الوحدة.. وأي بديل للحوار سيدفع ثمنه الشعب
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ينعقد يوم غداً الثالثاء في مدينة عدن اللقاء الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي   
العام بالمحافظات الجنوبية بحضور ٤٨٠ مشاركاً ومشاركة من قيادات فروع 
المؤتمر بالمحافظات وأعضاء اللجنتين العامة والدائمة الرئيسية ورؤساء فروع 
المؤتمر بالمديريات وقيادات القطاعات النسوية ورؤساء الفروع بالجامعات والكليات.
وقال االخ احمد الميسري عضو اللجنة العامة في تصريح لــ«الميثاق» ان اللقاء 
التشاوري الموسع لقيادة المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات الجنوبية سيركز على 

مناقشة أبعاد القضية الجنوبية للخروج برؤية واقعية واضحة بشأن تلك القضية..
مؤكداً ان المؤتمر الشعبي العام بكافة تكويناته يحمل هم القضية الجنوبية ولديهم 
انسجام كامل بشأنها.. وقال الميسري : ان المؤتمر حريص كل الحرص على ايجاد حل 
عادل للقضية الجنوبية، وفي سبيل ذلك فوض التكوينات القيادية في المحافظات 
الجنوبية بالتشاور حول هذه القضية ومالمسة أبعادها على أرض الواقع في هذا 

اللقاء الموسع ليؤكد انه تنظيم ملتصق بالجماهير وليس لديه مركزية شديدة..
مشيراً الى ان هذا اللقاء رداً شاف على من يدعون بأن التوجيهات داخل المؤتمر 
تأتي من صنعاء، وقال عضو اللجنة العامة المهندس احمد الميسري : اليستطيع أحد 
ان يتجاهل شعبية المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية وذلك للعدد الكبير 
من أنصاره في كافة الدوائر والمراكز، كما الينكر أحد دوره الريادي والفاعل في تبني 

حلٍ عادل ومرضٍ ألبناء المحافظات الجنوبية بشأن قضيتهم.
واعتبر المهندس احمد الميسري : ان هذا اللقاء التشاوري يؤكد رفض ابناء الجنوب 
الوصاية من أي حزب او جماعة سياسية على قضيتهم دون اشراك بقية القوى 

السياسية واالجتماعية.
وقال : كنا شركاء في الماضي ونحن شركاء في الحاضر بكلما فيه ولن نقبل بأن 
يحتكر أحد تحديد حاضر ومستقبل أبنائنا في هذه المحافظات دون أن يكون لنا رأي 
في ذلك، ونؤكد قبولنا بكل الفعاليات الحاملة للقضية الجنوبية على اختالف مشاربها، 
وسنمد أيدينا للجميع من أجل الحوار،  وسندعم أي حل مثالي للقضية الجنوبية تحت 
سقف الوحدة، وبما يتماشى مع بنود المبادرة الخليجية والقرارات الدولية. مؤكداً ان 

الحوار حول القضية الجنوبية اليخرج عن اطار القضية الجنوبية التي 
أكدت نصوصها الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه..
وأكد الميسري عضو اللجنة العامة ان القضية الجنوبية اليمكن ان 
تحل خارج طاولة الحوار، معرباً عن ثقته بأن المؤتمر الشعبي العام 

سيسجل موقفاً تاريخياً بشأن القضية الجنوبية..
وحول مايسوقه البعض من اتهامات ضد المؤتمر قال المهندس 
الميسري : إذا كانت لدى المؤتمر اخطاء فنحن الننكرها وهي التتجاوز 
األخطاء االدارية ومشاكل االراضي وهي مشاكل قابلة للحل وقد 
تصدينا لها في حينها في تكوينات المؤتمر.. واستدرك قائالً : لكن 
اليمكن ان نقارن أخطاء المؤتمر بأخطاء الذين سطروا أخطاؤهم 
بدماء ضحايا الصراعات التاريخية منذ عام ١٩٦٧م.. وتساءل : نحن 
لدينا الجراءة لالعتراف بأخطائنا فهل لدى اآلخرين الجراءة لالعتراف 

بأخطائهم وتحمل تبعاتها.
وقال: نحن نريد ان نطوي صفحات الماضي ونبني يمن الغد وليس لدينا ما نخاف 
منه وحرصنا على الوطن يدعونا لعدم الدخول في مهاترات ومناكفات لن تزيد اليمن 

إال بؤساً..
وتعليقاً على االستفزازات االعالمية التي يطلقها البعض قبيل انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني قال المهندس الميسري : نحن ضد أي عمل اعالمي من شأنه تعطيل ميسرة 
الحوار ونؤمن بأنه الخيار أمام اليمنيين سوى حل مشاكلهم بالحوار وتجسيد الحلول 
على األرض، وتأكيداً لذلك يكثف المؤتمر الشعبي العام جهوده في سبيل التمهيد 
والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني ومناقشة كافة الخيارات السلمية لحل األزمات المزمنة 

والمفتعلة بعيداً عن لغة العنف والترهيب.
ولفت االخ احمد الميسري عضو اللجنة العامة الى ان البعض يتخوف من أن يكون 
مؤتمر الحوار مناسبة إلثارة مشاكل جديدة، مؤكداً ثقته بأن تلك المشاكل أهون 

بكثير من البديل المفترض للحوار، ووصفه بأنه بديل مخيف يهدد 
مستقبل وأمن واستقرار الوطن لعقود طويلة وينذر بمشاكل مضاعفة 
وحروب أهلية لن يدفع ثمنها سوى الشعب، أما النخب السياسية فستجد 
طريق هروبها الى الخارج حاملة ثمن دماء اليمنيين كما حدث في أحداث 
سابقة.. وقال الميسري : اليجب ان يفهم اللقاء التشاوري لقيادات 
المؤتمر في المحافظات الجنوبية على أنه محاولة الحتواء او احتكار 
القضية الجنوبية في شخصيات او حزب كما يفعل البعض بقدرما هو 
مبادرة حسن نية تمهد االرضية لتنسيق أكبر بين كافة القوى في 
المحافظات الجنوبية من أجل الوصول الى حل آمن وعادل يتماشى 

مع ما أرتضيناه جميعاً ووقعنا عليه في الرياض..
مشيراً الى ان المؤتمر يمثل قطاعاً واسعاً من أبناء الوطن وتياراً 
وسطياً معتدالً يقبل بالجميع ويرفض االقصاء.. وقال الكل يعلم حجم 
المؤتمر وانجازته الوطنية العمالقة واللقاء التشاوري دليل واضح على 
حضور المؤنتر في المشهد السياسي بكل هذه النخب القيادية وما سقط أو تساقط 
من أعضاء المؤتمر دليل عافية، ونفخر بما بقي لدينا وهم األغلبية الصادقة والوفية، 
وهم الذين تنطبق عليهم معايير االنتماء الحقيقي الذي سنعتمد عليه في المستقبل.. 
وأشار عضو اللجنة العامة احمد الميسري: ان كل طرف يتعامل مع قضايا الوطن وفقاً 
لخلفيته السياسية، والمؤتمر لديه خلفية سياسية نقية أكثر من غيره يجد فيه الجميع 
ذلك التعامل االيجابي المنفتح كونه يستند الى ثقافة سياسية تعتمد الوضوح في 
المواقف وتميزه عن غيره حيث يجد المواطن صعوبة في التعامل معهم كونهم 
يتعاملون وفقاً لخلفيات استخباراتية او اقصائية او رجعية متخلفة او غامضة احياناً.

وأكد الميسري في ختام تصريحه لــ«الميثاق» : ان الدولة المدنية التي ننشدها 
جميعاً هي الضامن الوحيد لمستقبل اليمن وهناك الكثير من العراقيل والصعوبات 
التي تقف أمامها والمؤتمر ليس ضمن تلك العراقيل بل سيكون داعماً ومسانداً إلقامة 

الدولة المدنية الحديثة.

بالوثائق «الميثاق» تنشر تفاصيل شحنة األسلحة المضبوطة بعدن

4 موظفين متورطين وعامل وزع مسدسات على متنفذين في الجمارك
علي الشعباني

لـ    كشفت مصادر مطلعة 
«الميثاق» عن ضغوط كبيرة 
تمارسها قيادات حكومية إلطالق 

ضبطها  تــم  لتي  ا األسلحة  شحنة 
أمس األول بميناء المنطقة الحرة- 
بعدن- والقادمة من تركيا وتضم أكثر 

من (٣٢٩١ قطعة مسدس)، الحتواء 
تداعيات القضية.

 وبحسب الوثائق التي حصلت عليها 
«الميثاق» فإن الشحنة تعود لمؤسسة 
وهــمــيــة تــدعــى مــؤســســة «اليجند» 

/راشــد عبده صالح لالستيراد والتصدير يملكها شخص يدعى 
البعداني.. وقد قام بتفويض شخص يدعى عدنان أحمد علي السبوع 
ليخلصها جمركياً.. الى ذلك اوضح مصدر مطلع أن عدد المسدسات 
المركبة التي تم ضبطها «٢٤٦» إلى جانب «٢,٩٢٥» قطعة هياكل 
لمسدسات غير مركبة وقطع غيار متنوعة مخفية في كراتين 

البسكويت والكيك.
مشيراً الى انه تم ضبط أحد العمال الذي قام بنفل بعض الكراتين 

الجمارك  ان يحضر موظف  دون 
المكلف بتفتيشها.. وقد تم القبض 
عليه، حيث وهناك بوادر تشير الى 
ان المذكور قام بتوزيع كمية من 
المسدسات على بعض المتنفذين 

في جمارك المنطقة الحرة.
وقــال المصدر: إنه تم أمس عقد 
اجتماع طارئ بالجمارك برئاسة رئيس 
المصلحة أشار فيه الى معلومات عن 
اتفاق بين التاجر و (٤) موظفين في 
جمرك المنطقة الحرة : وقد كلف رئيس 
المصلحة مدير عام الجمرك بالتحقيق 
للوصول الى األشخاص الذين تم االتفاق 

لجنة التحقيق أوكلت األمر لمدير عام معهم.. إال ان 
الجمرك الذي يفترض ان يخضع للتحقيق أوالً.

ونقل المصدر عن رئيس مصلحة الجمارك القول ان هذه األسلحة 
غير ممنوعة وإنما محظورة، وقد أمهل صاحب العالقة تسعين يوماً 
الستخراج ترخيص من وزارة الداخلية إلخراجها، بينما التاجر لم 
يقر بهذه الصفقة كأسلحة وإنما أقر بها كبسكويت بعدد «٣٢٠٠» 

كرتون.


