
الشيخ سلطان البركـاني لــ«الميثاق»:
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قال الشيخ سلطان البركاني  األمين  
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام 
إن غالبية األطــراف السياسية المشاركة في 
دت حرصها على وحدة  مؤتمر الحوار الوطني أكّ
وأمن واستقرار اليمن ولم تتمترس عند مواقف 

معينة.

ودعــا البركاني في حديث مع «الميثاق» من 
يدعون إلى تمزيق اليمن إدراك مخاطر هذه 

المطالب.. 
مــؤكــداً أن من يعتقد أن اليمن ستعود إلى 

التشطير واهم جداً.
نص الحوار  ص٦-٧

مقاطعة جلسات البرلمان خيانة للناخبين

علي سيف حسن لـ«الميثاق»:عكوش لـ«الميثاق»: الشيخ محمد عبدالعزيز األمير لـ«الميثاق»: الدكتور القربي لـ«الميثاق»: أحمد الميسري لـ«الميثاق»:

البد من ضمانات في
 الدستور الجديد 
تثبت الوحدة
مؤتمر الحوار يقف بجدية 

أمام القضية الجنوبية
بعض الرؤى فيها نوع من 

المزايدة واالبتزاز السياسي 
محاصصة البعثات ستؤثر على 

العمل الدبلوماسي

الوحدة االندماجية لم تفشل
الداعمون ألقلمة اليمن يخططون لتمزيقه

الدكتور القربي لـ«الميثاق»:

وحدة اليمن مهمة للعالم
نجاح الحوار يتطلب ترميم العقول  من ترسبات الماضي

عبدالعزيز كرو لـ«الميثاق»: لحسون صالح مصلح لـ«الميثاق»:

الحوار سيحافظ على الوحدة الشعب لن يفرط بالوحدة
أحمد علي بنى جيشاً وطنياً 
الدولة القادمة المركزيةوعلي محسن مليشيات حزبية

أبناء المهرة 
لن يفرطوا 

بالوحدة

الوحدة االندماجية 
انتجت التداعيات 

التي نعانيها اليوم
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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

كلمة 
موحد اليمن

يحتفل شعبنا اليمني بالعيد الوطني الـ٢٣ لقيام الجمهورية   
اليمنية، المنجز األعظم في تاريخ اليمن والذي تحقق بقيادة 
الزعيم علي عبداهللا صالح، متوجاً بذلك نضال شعبنا وتضحياته 
البطولية طوال عقود بهذا االنتصار التاريخي الذي تابعه العالم في 

مدينة عدن األبية صبيحة يوم الــ ٢٢ من مايو ١٩٩٠م..
اليوم يقف التاريخ أمام حضرة موحد اليمن الزعيم علي عبداهللا 
صالح بإجالل، وعواصف األحداث تسقط أقنعة أدعياء النضال 
ورافعي الشعارات الكاذبة، من يعترفون بعدائهم للشعب ووحدته.. 
نعم يقف التاريخ بهيبته والشعب بوفائه مهنئين موحد اليمن بهذه 

المناسبة الغالية وكل الذين ناضلوا في درب الوحدة العظيم..
إننا نشهد اليوم احتفاء شعب بهذا االنجاز العظيم الذي قاده 
الزعيم علي عبداهللا صالح ومعه كل قيادات اليمن الذين خاضوا 
غمار هذه المعركة بشجاعة نادرة واستحقوا أكاليل النصر وفي 
مقدمتهم المناضل عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- 
والذي يواصل الحفاظ على هذا المنجز العظيم بشجاعة القادة 
التاريخيين، حامالً رايات الوطن وآمال وتطلعات شعبنا نحو انتصار 

تاريخي جديد باالنتقال إلى بناء دولة مدنية حديثة.
إن تزامن االحتفال بإعادة تحقيق الوحدة مع انعقاد مؤتمر الحوار 
ر بأن  الوطني الشامل وارتفاع أصوات النشاز، يوجب علينا أن نذكّ

الوحدة اليمنية ظلت على مدى عقود القضية االهم واالعظم 
لدى اليمنيين بعد ان وصلت كل مسميات السلطنات والمشيخات 
واالمارات والممالك أيضاً ومعهم المحتلون الى طريق مسدود، 
لقد سقطت سقوطاً مدوياً- بما فيها مسمى الجنوب العربي- 
تحت اقدام ابناء الشعب اليمني الذين خرجوا الى شوارع عدن 
في خمسينيات وستينيات القرن الماضي رافضين تلك المشاريع 

االنفصالية ورموها في مزبلة التاريخ.
وحري بنا التأكيد أن الشعب اليمني لم يفرط بوحدته وهو 
فقير وضعيف وممزق ويجثم على كاهله أكثر من عشرين كياناً 
ومسمى.. وعجزت جميعها عن طمس الهوية اليمنية رغم فظاعة 

سياسة المستعمر والمستبد اللذين قادا تلك المؤامرة..
إننا نضع هذه الحقائق التاريخية لنبين لكل ذي عقل أن كل االشكال 
من االمارات والسلطنات والمشيخات.. وكذلك اتحاد الجنوب العربي 
وحكومة «الليوي» التي جرى تطبيقها القرن الماضي لطمس الهوية 

اليمنية انتهت بانتصار الثورة اليمنية «سبتمبر وأكتوبر»..
وعندما شهد اليمن قيام دولتين شطريتين ايضاً فشلت هذه التجربة 
كسابقاتها.. لم يتوقف نزيف الدم اليمني ولم تشهد اليمن االمن 
واالستقرار إال في ظل وحدته المباركة التي تحققت في يوم الـ٢٢ من 

مايو ١٩٩٠م بقيادة الزعيم علي عبداهللا صالح - حفظه اهللا.
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رئيس الجمهورية في خطاب سياسي مهم:

برئاسة الدكتور االرياني :

لجنة االنتخابات عينت من حزب اإلصالح 6 مدراء لفروعها

اللجنة العامة تقف أمام تجاوزات المشترك ومحاولة إرباك التسوية السياسية والحوار
تفجير مسجد الرئاسة أبشع عملية ارهابية في تاريخ اليمن ويجب محاكمة منفذيها

نأسف إلصرار اإلصالح على تعطيل مؤسسات الدولة

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
اجتماعاً لها مساء الخميس  برئاسة الدكتور 
عبدالكريم االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام خصص لمناقشة المستجدات السياسية 
على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بقضايا 

مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

واستمعت اللجنة إلى تقارير عن القضايا المختلفة 
في مؤتمر الحوار الوطني والمشاريع والرؤى واألوراق 
الخاصة بالموضوعات المختلفة التي ستقدم األسبوع 
الجاري  من بعض فرق العمل، وكــذا رؤى المؤتمر 

الشعبي العام بشأن تلك القضايا.
تفاصيل ص٤

رئيس   الزعيم علي عبداهللا صالح  هنأ 
المؤتمر الشعبي العام األخ عبدربه منصور 
هادي وأبناء شعبنا األبي شعب سبتمبر وأكتوبر والـ 
٢٢ من مايو  بالعيد الوطني الثالث والعشرين لقيام 
الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق وحدة الوطن في 

الـ٢٢ من مايو العظيم.
ووجه رئيس المؤتمر في برقية بعث بها إلى األخ 

عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية التحية إلى 
أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى المؤتمر الشعبي 
العام الحزب الرائد محقق الوحدة مع شريكه األساسي 
الحزب االشتراكي اليمني وإلى كل القوى الوطنية وكل 
المخلصين الصادقين الذين كانوا السند لنا والداعم 

الحقيقي في تحقيق هدف الوحدة اليمنية الخالدة.
تفاصيل ص٣

هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني 

رئيس المؤتمر: الوحدة ستبقى حقيقة 
راسخة في حياة اليمنيين

منجز 22 مايو طوى صفحة مظلمة من الصراع العبثي بني أبناء الوطن
يجب أن تتكاتف جهود الجميع لوضع الحلول الجذرية والعادلة لكل القضايا وَّـ مقدمتها القضية الجنوبية
اِّـبادرة الخليجية والقرارات الدولية أكدت أهمية الحفاظ على الوحدة
على حكومة الوفاق القضاء على االختالالت األمنية واألعمال التخريبية

هنأ األخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية-  
أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة العيد 
الوطني الـ ٢٣ إلعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ ٢٢ من مايو 

المجيد.

وقال رئيس الجمهورية في خطاب سياسي -مهم-: في مثل 
هذا اليوم األغر حقق الشعب اليمني واحداً من أعظم المنجزات 
في تاريخه الحديث وخطوة من أهم خطوات اإلصالح السياسي 
على اإلطالق وحلماً راود القوى الوطنية عقوداً من الزمن، حيث 

كان وما يزال نقطة الضوء في السماء العربية الملبدة بالضعف 
والوهن واالنقسام، وهو مكسب وطني وعربي والخطوة األولى 

نحو هدف الوحدة العربي السامي.
أهم ماجاء في  الخطاب ص٣

 األحزاب تقدم رؤى سبق 
أن طرحها الزعيم الصالح

 قضية بناء الدولة 
األصل في حوارنا الوطني

تقاسم هيئة مكافحة الفساد حزبياً قتل لمهامها وتغطية على عبث الفاسدين
الحديث عن المحاصصة التي يدعيها المشترك ال وجود لها في المبادرة


