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صنعاء إلرباك السعودية
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

«الميثاق» تنشر ٢٠ حقيقة تكشف تفاصيل مجزرة «جمعة الكرامة»

المستقبل هو الهم االكبر
 للمصالحة  الوطنية

دهشوش: اإلصالح يرفض تسليم مرتكبي 
مذبحة «الظهرين» بحجة

أ.عبده الجندي

< أكد مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر ليس طرفًا في 
الصراع الدائر بين الحوثيين واالخوان المسلمين «االصالح» في محافظتي صنعاء 

وعمران ال من قريب وال من بعيد.
«الميثاق»:أن الصراع الذي تشهده بعض  وأوضح المصدر في تصريح لـ
المحافظات بين الحوثيين واالخوان مدفوع ثمنه خارجيًا من إيران وقطر، 

وتغذي هذا الصراع العبثي بعض القوى في الداخل..
وأكد المصدر أن المؤتمر الشعبي العام ال عالقة له البتة ال من قريب وال من 
بعيد بهذا الصراع وينأى بنفسه عن الخوض بمثل هذه الصراعات الطائفية 

والمناطقية والمذهبية والتي تلحق أضرارًا فادحة بالبالد والسلم االجتماعي..
 وقال المصدر: لو كان المؤتمر شريكًا مع الحوثي في هذا الصراع لكان الوضع 

مختلفًا تمامًا..
موضحًا أن المؤتمر منذ أسسه الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام يجسد نهجًا وطنيًا يقوم على الوسطية واالعتدال ويرفض 
 وليس 

ً
التعصب والتطرف والمغاالة، ويقف ضد هذه الصراعات جملة وتفصيال

أدل على ذلك إال ما قدمه من تنازالت كبيرة وكثيرة خالل األزمة السياسية 
األخيرة من أجل تجنيب الوطن مثل هذه الصراعات وحرصًا على عدم إراقة الدم 

اليمني الغالي. وحذر المصدر الذين يحاولون من وراء تأجيج هذه الصراعات 
اللعب باألوراق وخلط الحابل بالنابل، انهم سيدفعون الثمن غاليًا وعليهم 
اإللتزام بتنفيذ التسوية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمنة.
داعيًا أصحاب المصالح والمناصب والمتهورين والمتشبثين بالسلطة الى 
تحمل مسؤوليتهم الوطنية، فالشعب اليمني يبحث عن األمن واالستقرار ولقمة 

العيش.. وقال : «ال داعي للكذب وبيع األوهام».
مشيرًا الى أن محاوالت تزييف عقول بعض المثقفين والسياسيين ستبوء 

بالفشل، فالشعب اليمني قد شب عن الطوق ولم تعد تنطلي عليه مثل هذه 
المغالطات واالكاذيب التي يروجها من اربكتهم الشيخوخة ويحاولون أخذ 
حقهم وحق بقية األجيال.. ناصحًا إياهم بالقول: رحم الله امرءًا عرف قدر عمره 

وعرف أيضًا قدر نفسه.
وسخر المصدر في ختام تصريحه من مزاعم الضعفاء والمطبلين وترهات 
الممولين لهذه الصراعات والذين يحاولون تبرير عجزهم وضعفهم وفشلهم 
بإلقائه على اآلخرين.. وقال : هؤالء ينطبق عليهم المثل القائل : «اذا لم تستح 

فاصنع ما شئت».

اإلصالح يرفض 
مبكرًا تسليم 
أسلحته  الثقيلة
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رئيس الجمهورية: النظام الجمهوري والوحدة ومخرجات الحوار خطوط حمراء
استقبل األخ عــبــدربــه منصور هـــادي رئيس 
الجمهورية أمس جموعًا كبيرة من مشائخ وأعيان 
منطقة بني مطر. وشّدد األخ الرئيس على الخطوط 
الحمراء المتمثلة بالنظام الجمهوري ووحدة اليمن 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. وقال «من 
أجل ذلك كل شيء يهون حتى التضحية بالحياة باعتبار 
أن هذه األهداف هي التي ناضل ويناضل شعبنا من 
أجلها ومن أجل تحقيقها لالنطالق صوب التطور 

والنهوض.
وقال رئيس الجمهورية إن أبناء بني مطر يمثلون 
ستارًا واقيًا للعاصمة صنعاء من الجهة الغربية ضد أي 
مغامرة تستهدف النيل من أمن واستقرار العاصمة.

وتناول األخ الرئيس الخطوات التي تمت من أجل 
 إلى 

ً
تجنيب اليمن ويالت االنقسام والحرب وصــوال

الحوار الوطني الشامل على ضوء معطيات المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزّمنة وقراري مجلس 
األمن الدولي ٢٠١٤ و ٢٠٥١..وأكد أن اليمن اليوم 
على مشارف الخروج من األزمة بصورة نهائية ومعالجة 
كافة المشاكل والملفات من خالل ترجمة مخرجات 

الحوار الوطني الشامل.
وأوضح أن اإلشراف اإلداري من خالل األقاليم الستة 
وإيجاد مكونات حكومية في كل إقليم هو لخدمة 
التنمية والتطوير، وأن النظام االتحادي من خالل 
األقاليم سيخلق أجواء التنافس والعطاء وبما يلبي 
حاجيات المواطن أينما كان بعيدًا عن المركزية 
المفرطة.وخاطب رئيس الجمهورية أبناء بني مطر 
«ســوف نعمل على تلبية احتياجاتكم من المياه 
والكهرباء وخالفه». وحثهم على أن يكونوا عيونًا 
ساهرة من أجل تأمين الطرقات والدفاع عن األمن 

واالستقرار ومكتسبات الوطن.

مع ا لوطن.. ضد الفتنة
 إن التداعيات التي تشهدها الساحة الوطنية وأخطرها 
الصراع المؤسف بين الحوثيين واالخوان المسلمين «حزب 
االصالح» والتي تتمدد وتتسع توجب إطفاء نيران هذه 
الفتنة من قبل كل القوى الوطنية في الساحة وعدم السماح 
باستمرارها أو التمترس في الجلوس بمقعد المشاهدين، 

فنيرانها ستطال الجميع.
ان المؤتمر الشعبي العام أمام هذه المحنة التي يواجهها 
الوطن والشعب ليؤكد انه ليس طرفًا في هذا الصراع أبدًا 
وال يمكن ان ينجر إلى مثل هذه المعارك العبثية والملعونة 
تاريخيًا، سيما والمؤتمر يدرك ان هذا الصراع تموله ايران 

وقطر لخدمة أجندتهما وعلى حساب الدم اليمني.
وهذا جرم اليمكن ان يقبل به المؤتمر الشعبي العام او 

يشارك فيه أو يقف مع طرف ضد آخر.
ونقول للضعفاء والمروجين لألكاذيب ان موقف المؤتمر 
ونهجه الواضح منذ ان أسسه الزعيم علي عبدالله صالح 
اليمكن بأي حال من األحوال ان يقف الى جانب تجار الحروب 
أو المرتهنين للخارج، بل انه يقف الى جانب الشعب اليمني 
ويدافع عن مصالحه ووحدته الوطنية.. ولو وقف المؤتمر 
مع الحوثي في هذا الصراع كما يروج البعض لتغيرت 

طبيعة الصراع تمامًا في أيام..
ان الالعبين اليوم بنار الفتنة والحروب العبثية سيطالهم 
 في الدنيا أو اآلخرة، 

ً
 أو عاجال

ً
لهيبها دون شك وإن آجال

والمؤسف ان كل هؤالء يقومون بأفعالهم الشنيعة تحت 
شعار نصرة دين الله وهو منهم براء والمتضرر الوحيد 

هو الشعب اليمني المغلوب على أمره.
إن محاولة خلط األوراق في هذا التوقيت الدقيق من حياة 
شعبنا وأمتنا العربية واالسالمية يسير لخدمة أهداف 
وأجندات مشبوهة التخفى على الجميع، فتمزيق األوطان 
والشعوب اليستفيد منه إال أعداء االمة والعالقة له البتة 
بشعارات التغيير والتطوير المزعوم أو االنتقال الى مرتبة 
أعلى من الديمقراطية والحرية التي هي اليوم في مأزق كبير 
جراء الفوضى والتدمير المنظم لمقدرات شعبنا اقتصاديًا 

وعسكريًا وبشريًا.
إننا اليوم بحاجة الى صحوة تدرك مايحاك حولنا من 
مؤامرات ونتصدى لها بوعي يضمن اعــادة األمــور الى 
مجراها الطبيعي وضبط ايقاع التنمية والثقافة ونشر 
التسامح والعدل واألمن واالستقرار واالنتصار لدعوات 

التوحد ونبذ االنقسام.

«الميثاق» : مصـــدر مؤتمـــــري لـ

َ
المؤتمر يجسد نهجًا وسطيًا يرفض التطرف والعنفلوكان المؤتمر داعمًا للحوثي في الصراع الختلف الوضع تماما

الوزير رئيسًا للجنة 
صياغة الدستور

انتخبت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها 
المنعقد أمس األستاذ إسماعيل أحمد الوزير رئيسًا 
والقاضي الدكتور نجيب شميري نائبًا أول، والدكتورة 
نهال العولقي نائبًا ثان. كما انتخبت الدكتور معين 

عبد الملك إسماعيل مقررًا للجنة.
وعقب انتخابه رئيسًا أكد األستاذ إسماعيل الوزير 
على المهمة الوطنية والتاريخية للجنة، وأن أعضاءها 
سيعملون متمثلين القسم الذي أقسموه، وشعبًا 

بأكمله يتطلع إلى ما سيخرجون به.
وأضاف إن العمل سيكون كبيرًا وشاقًا والمهمة 
ليست يسيرة وتتطلب اإلعــداد الجيد واآلليات 
العلمية بالعودة إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
اإلنسانية  الراسخة والتجارب  الشامل والقيم 

والمحلية السابقة.

باحقيبة يؤدي اليمين الدستورية محافظًا لسقطرى
< أّدى األخ سعيد باحقيبة اليمين الدستورية أمام األخ 
عبدربه منصور هــادي رئيس الجمهورية أمس بمناسبة 

تعيينه محافظًا لسقطرى.
وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم «٣٧» 
لسنة ٢٠١٤ بتعيين سعيد سالم سعد باحقيبة محافظًا 
ألرخبيل سقطرى.كما أصــدر رئيس الجمهورية القانون 
رقم «٣١» لسنة ٢٠١٣ بإنشاء محافظة أرخبيل سقطرى 

وعاصمتها حديبو.

توجيه جديد من رئيس الجمهورية بتسليم حديقة ٢١ مارس
 أعلن األخ عبدالقادر هالل 
أمين العاصمة أن األسبوع القادم، 
هو موعد الستالم موقع حديقة 
ــان يعرف  ٢١ مـــارس ،أو مــا ك
بمقر «الفرقة األولـــى مــدرع».
وقــال أمين العاصمة هــالل في 
مــؤتــمــر صحفي عــقــده أمــس، 
إن تحديد موعد استالم موقع 

الحديقة جاء بتوجيهات من األخ الرئيس 
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية 

وتعاون وزيــر الدفاع اللواء 
ــركــن محمد نــاصــر أحمد  ال
وقائد المنطقة العسكرية 
السادسة اللواء الركن محمد 
علي المقدشي.وأوضح هالل 
أن المجلس المحلي باألمانة 
شكل لجنة برئاسة أمين عام 
المجلس المحلي أمين محمد 
جمعان الستالم الموقع كامال غير منقوص 

في الموعد المحدد.

الغولي :  االصالح يريد توريط الرئيس في حرب سابعة ضد الحوثيين
< قال الشيخ علي سنان الغولي أحد أبرز مشائخ حاشد ان أوالد 
االحمر وحزب االصالح يريدون توريط الرئيس عبدربه منصور 
هادي في حرب سابعة ضد «أنصار الله» الحوثيين، ليعود اعالم 
االخوان فيما بعد ليبتز الرئيس ويهدده بحقوق االنسان والعقوبات 
الدولية والفصل السابع واالنتهاكات، وبالتالي سيكون هناك تدخل 

دولي مبرر.
تفاصيل ص ٥

تداعيات قائمة «إخوان اإلرهاب» الخليجية على اليمن
< تواصلت تداعيات وانعكاسات القرار السعودي 
بتصنيف جماعة االخوان المسلمين تنظيمًا ارهابيًا 
وكذا سحب سفراء المملكة واالمــارات والبحرين 
من قطر لدعمها جماعة االخوان االرهابية، على 
المحيط العربي عامة واليمني على وجه الخصوص 

كون الجماعة تنشط هنا منذ سنوات طويلة.
وطالبت اوســاط سياسية ومجتمعية باعالن 
«جماعة االخــوان المسلمين في اليمن» تنظيمًا 

ارهابيًا كونه ينطبق عليه صفات «الجماعة» في 
بقية الــدول التي قامت بحظر وتجريم نشاطه 

االرهابي.
ووضعت تلك األوســاط حزب االصــالح «اخــوان 
ــام امرين : إمــا ان يعترف بانتمائه  اليمن» ام
للتنظيم الدولي لجماعة اإلخوان ويتحمل تبعات 
ذلك أو أن يصدر بيانًا يدين فيه االخوان المسلمين 

وممارساتهم االرهابية ويعلن تبرؤه منهم.

الى ذلك شن القيادي في تجمع االصالح «اخوان 
اليمن» عبدالوهاب الديلمي هجومًا شديدًا على 
«الفجور واالفك»  المملكة السعودية واتهمها بــ
وذلك على خلفية ادراج جماعته في قائمة االرهاب.
ــرة التعليم بحزب االصالح  وهاجم رئيس دائ
ووزيـــر الــعــدل االســبــق عــبــدالــوهــاب الديلمي 
 : «من أعطى الحق 

ً
السلطات السعودية متسائال

لمن اطلق على غيره بانه ارهابي ان يستبيح ماله.. 

وقد يصل األمر الى استباحة الدم»..
وعلى صعيد متصل حذرت النقابة العامة للمهن 
التعليمية والتربوية من فقدان عضوية اليمن في 
مكتب التربية والتعليم لدول الخليج العربي في ظل 

بقاء وزير التربية والتعليم االخواني في منصبه.
ودعــا رئيس النقابة محمد حنظل الى سرعة 
تغيير وزير التربية والتعليم «االخواني» وتعيين 

وزير الينتمي لتنظيم االخوان.

مطالبات بإعالن «إخوان اليمن» جماعة ارهابية وسحب سفير بالدنا من قطر


