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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

التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية في اليمن تقف على  
عتبات استحقاقها المفصلي الذي هو مؤتمر الحوار الوطني 
وقوى أساسية تتلكأ وتماطل في تقديم ممثليها لهذا االستحقاق 
ونعني هنا أحزاب اللقاء المشترك وتحديداً الفصيل المهيمن فيها 
(تجمع اإلصالح ) وهذا السلوك اعتدناه منذ البدء في تنفيذ المبادرة 
الخليجية وفقاً آلليتها التنفيذية المزمنة والهدف اإلعاقة والعرقلة وصوالً 
إلى الفشل في إطار تكتيكات االستيالء على السلطة عبر مشروعهم 
االنقالبي االقصائي وهو ما تجلى في عرقلة الجناح العسكري للتنظيم 
االخواني تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بتوحيد 
وهيكلة القوات المسلحة واألمن, وهذه الممارسة باتت مفضوحة ألبناء 
شعبنا والمجتمع الدولي, كما بات مفضوحاً خطابهم السياسي واإلعالمي 
إلصاق ما يقومون به من عراقيل للمبادرة بالمؤتمر الشعبي وقيادته 
الذي كما هو دائماً كان أول المبادرين إلى تقديم ممثليه لمؤتمر الحوار 
الوطني مجسداً إيمانه بأن مشاكل اليمن وقضاياه ال تحل إالَّ بتالقي 
اليمنيين على طاولة الحوار, مؤكداً في كل مواقفه تجاه التسوية 
السياسية للمبادرة الخليجية أنه األشد حرصاً على اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره وهذا ما عبر عنه ليس فقط في تقديم ممثليه لمؤتمر الحوار 
الوطني ولكن أيضاً في التزامه بقرارات األخ عبد ربه منصور هادي 
- رئيس الجمهورية المدنية والعسكرية باعتبارها تعبر عن الشرعية 
الدستورية وتصب في خدمة الوطن ومصالح أبنائه العليا لنتبين في كل 
ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك تجاه المؤتمر وقيادته ينطبق عليه 
قول (رمتني بدائها ونسلت)، وألن حبل الكذب قصير ولو طال وهاهي 
أحابيل حيلهم قد انكشفت وبات واضحاً لكل أبناء الوطن ولألشقاء 
واألصدقاء رعاة المبادرة من يعرقل التسوية ويعمل على عدم نجاح 
المبادرة ولم يعد في جعبة الحاوي ما يقدمه لتمرير غاياته ومراميه 
التي تحول دون خروج اليمن من أزمته، وحان الوقت إليقافهم عند 
حدهم بإلزامهم بكل متطلبات واستحقاقات إنجاز التسوية السياسية 
وفقاً للمبادرة الخليجية وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية دون تسويف 
أو عرقلة أو تهديد بمليشياتهم من خالل ممارسات عملية تجعلهم 
يقتنعون أن ال فائدة من كل أفعالهم تلك، وعليهم تنفيذ قرارات هيكلة 
القوات المسلحة وتوحيدها على أسس وطنية قوالً وفعالً سراً وعلنية 
لتكون المؤسسة الدفاعية واألمنية للوطن كله وليس لجماعة أو حزب 
أو فرد أو قبيلة بل لليمن كله يحمي أرضه ويذود عن سيادته ويصون 
استقالله وأمنه واستقراره.. أما ما يخص العملية السياسية والحوار 
الوطني نقول للمشترك وشركائه أن ال شأن للوطن والشعب بخالفاتكم 
على تقاسم حصص ممثليكم في مؤتمر الحوار، وعلى تلك القيادات أن 
تعي حقيقة أنه ال يمكن إعادتنا إلى المربع األول، وأي توجهات في هذا 
المنحى لن يسمح به الشرفاء من أبناء هذا الوطن وعليهم أن يتخلوا عن 

مشاريعهم الكارثية المدمرة لليمن ومستقبل أجياله القادمة.

تنصل اِّـشرتك

5MÞ«u*« —UI�ù …b¹bł W¹dFÝ WŽdł dIð W�uJ(«

داخل العدد

في لقاء قيادة المؤتمر والتحالف مع رعاة المبادرة:في لقاء قيادة المؤتمر والتحالف مع رعاة المبادرة:

نتمسك بـ«هادي» رئيساً لمؤتمر الحوار

التقى األمناء المساعدون للمؤتمر الشعبي العام   
وأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب 
التحالف الوطني بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة 
الخليجية أمس في مقر األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام.
الوطنية  الساحة  المستجدات على  ء  للقا ا وناقش 

واالستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني. 
وفي اللقاء أكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بأن يتولى 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئاسة مؤتمر 
الحوار الوطني.. مجددين موقف المؤتمر الشعبي العام 

وحلفاؤه المساند لجهود رئيس الجمهورية ودعم قراراته 
للوصول باليمن إلى بر األمان.

وأكــد المؤتمر وحلفاؤه حرصهم على إنجاح مؤتمر 
الحوار الوطني باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز اإلشكاليات 

وتحقيق مستقبل أفضل لليمن.
وأكد المؤتمر الشعبي العام أن حرصه على إنجاح المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية يأتي انطالقاً من مكانته وحجمه 
الجماهيري ودوره المهم لعملية االستقرار وإنجاح جهود 

البناء والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.
تفاصيل ص٢

تأكيد مجلس األمن على حماية وحدة اليمن مهم للقضاء على مؤامرة االنفصاليين
األحزاب الرافضة تسليم قوائم ممثليها لمؤتمر الحوار تعرقل التسوية

رعاة المبادرة: يجب تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.. و ال توجد بدائل أخرى
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ال اعتراض على 
الهيكلة والوطن 

أكبر من الجميع

العميد أحمد علي:

باسندوة متورط 
بإرسال مقاتلين 
إلى سوريا

رئاسة المؤتمر وإفالس 
المشترك وابن عمر

عن صاحب «النموذج 
اليمني» وعنهم!!

ماذا تريد تركيا 
وإيران من اليمن

اإلصالح والفجور في الخصومة
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وجه الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي  
العام قيادات المؤتمر بتقديم الدعم والمساعدة لجرحى 
أحــداث األزمــة السياسية التي شهدتها اليمن العام ٢٠١١م 

المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء.
وحث رئيس المؤتمر الشعبي العام األطباء المنتمين للمؤتمر 
الشعبي العام ببذل ما يستطيعون لمساعدة جرحى أحداث العام 

٢٠١١م.
وأكد أن دعم ومساندة المؤتمر الشعبي العام لجرحى أحداث 
العام ٢٠١١ ال يقتصر على مجرد التضامن والمساندة لمطالبهم 
المشروعة،بل إن المؤتمر الشعبي العام يصر على أن تعمل جميع 
األطراف على كشف من يقف وراء االعتداءات على جرحى األحداث.
هذا ولقي تضامن المؤتمر الشعبي العام ترحيباً من قبل 

الجرحى المعتصمين أمام رئاسة الوزراء.

في بيان مهم للمؤتمر وأحزاب التحالف:
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لن نسمح بالتدخل في شئون المؤتمر من أي طرف كان

نرفض التمرد على قرارات رئيس الجمهورية.. ونطالب بتفعيل قانون التقاعد في الجيش

اللواء أبو غانم لـ«الميثاق»:

نطالب بإحالة من جندوا 200 
ألف إلى القضاء العسكري

 عارف الشرجبي

دعا اللواء عبداهللا غانم أبو غانم الى سرعة   
استكمال هيكلة الــقــوات المسلحة واالمــن 
وتوحيدها تحت قيادة وطنية واحــدة وفقاً للمبادرة 
الخليجية وآليتها، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات 
المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد 
األعلى للقوات المسلحة الخاصة بإعادة الهيكلة ومحاسبة 

كل من يتمرد على القرارات أو يتهرب من تنفيذها.
البقية ص٩

حزمة ضرائب على تذاكر السفر 
والسجائر والهاتف واالسمنت

في جرعة سعرية جديدة للحكومة:

أقرت الحكومة االسبوع الماضي   
جرعة سعرية جديدة تتمثل في 
فرض حزمة جديدة من الضرائب على 
بعض السلع المعلن عنها ومنها تذاكر 
الطيران والسجائر والهاتف المحمول 

واالسمنت وغيرها.
حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة محمد 
سالم باسندوة في اجتماعه االسبوعي 
على مشروع تعديل القانون رقم (٢) 
لسنة ٢٠٠٢م بهدف رفع مصدر التمويل 
القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي 
والخارجي الى ٥٠٠ ريال عن كل تذكرة 

سفر بدالً عن عشرة رياالت، وكذا عشرة  
رياالت عن كل علبة سجائر تصنع محلياً أو 

تستورد بدالً عن خمسة رياالت.
كما تم فرض ضرائب جديدة تشمل ١٠ 
رياالت عن كل كيس اسمنت يصنع محلياً 
عبر المؤسسة اليمنية العامة لصناعة 
وتسويق االسمنت ومصانع القطاع الخاص 
وما يتم استيراده، وإضافة ما نسبته ٠,٥٪ 
من قيمة استهالك الهاتف المحمول على 
جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع 

المسبق على مستوى الجمهورية. 
البقية ص٩

مصادر سياسية لــ«الميثاق»:

رعاة المبادرة يواصلون ضغوطهم 
على المشترك للدخول في الحوار

علمت «الميثاق» من مصادر سياسية   
مطلعة بأن سفراء الدول العشر الراعية 
للمبادرة يواصلون ضغوطهم على قيادات احزاب 
اللقاء المشترك لتقديم أسماء ممثليهم إلى مؤتمر 
الحوار وبما يكفل سرعة انعقاده وفقاً للمبادرة 
واآللية التنفيذية وقــراري مجلس االمن فهي 
المرجعية والمنطلق للحوار وللتسوية السياسية 

وانجاز مشروع الدولة المدنية الحديثة.
الجدير بالذكر أن أحزاب المشترك تواجه استياًء 
داخلياً وخارجياً- كبيراً إزاء تلكؤها عن تقديم 
اسماء ممثليها إلى مؤتمر الحوار في نكث للمبادرة 

واالتفاقات التي وقعت عليها.
ونــوهــت ذات المصادر الــى ان السفراء 
يتوقعون ان يلتئم مؤتمر الحوار خالل وقت 
قريب وان عمل الجميع مع االخ الرئيس هو 
الشيء الذي ينتظره اليمنيون والعالم وليس 
االختالفات او السماح للمهاترات االعالمية 
ان تعيق انجاز هذه المهمة الكبرى وتجاوز 
األزمات  والمعاناة التي واجهها الشعب اليمني 

خالل العامين الماضيين.
البقية ص٩

حــمــل األســتــاذ  
ــداهللا احمد  عــب
غانم عضو اللجنة العامة 
رئيس الدائرة السياسية 
للمؤتمر الشعبي العام، 
أحــزاب اللقاء المشترك 
مسؤولية عرقلة انعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني 
ــتــســويــة  وتـــهـــديـــد ال
في  برمتها  لسياسية  ا
اليمن برفضها تسليم 
قوائم ممثليها للحوار 
أو بــاخــتــالق أعــــذار 
واهية للتهرب من هذا 

االستحقاق.
وقال األستاذ عبداهللا غانم «معلقا 
على بيان أحزاب المشترك»: أن بيان 
أحزاب اللقاء المشترك يتضمن تهديدا 
ليس للمؤتمر الشعبي العام فقط، بل 
وللعملية السياسية برمتها ومحاولة 
مكشوفة للعودة بالبالد إلــى مربع 

الصراع والعنف.
ــاف: إن هــذا الطرح المتطرف  وأض

ــن قــبــل المشترك  م
يــأتــي بــعــد أن أعلن 
المؤتمر الشعبي العام 
تسليمه لقائمة أسماء 
تمر  مؤ لــى  إ ممثليه 
الحوار الوطني ونشر 
تلك األسماء في كافة 

وسائل اإلعالم.
نشر  أن  مـــؤكـــدا 
أسماء ممثلي المؤتمر 
ــفــائــه بــوســائــل  وحــل
ــد كشفت  اإلعــــالم ق
ــعــام القوى  ــرأي ال ــل ل
للعملية  قلة  لمعر ا
السياسية ولمؤتمر الحوار الوطني 
وعلى رأسها أحــزاب اللقاء المشترك 
التي ال تزال حتى اآلن رافضة تقديم 

أسماء ممثليهم إلى مؤتمر الحوار.
ــار في ختام تصريحه إلــى أن  وأش
أحــزاب المشترك تسعى إلى اختالق 
أعــذار واهية لتتهرب من استحقاق 
الحوار ولكنها تثبت للرأي أنها أول من 

يعرقل انعقاد مؤتمر الحوار.

عبداهللا غانم: المشترك مسئول عن عرقلة 
الحوار وبيانه تهديد للعملية السياسية


