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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..

كلمة 

المرحلة الوطنية التي وصلنا اليها هي األصعب و األهم في مسارات العملية السياسية بعد نجاح اليمنيين  
غير المسبوق في مؤتمر حوارهم الوطني لتجاوز األزمة التي سعت وعملت عليها وأججت نيرانها قوى 
تحالف قادته جماعة األخوان المسلمين اإلرهابية التكفيرية  في اليمن ودول المنطقة العربية التي باتت اليوم 
وبعد اكثر من ثالثة اعوام بما نراه من دمار وخراب وفوضى وارهاب ومشاريع تقسيمية تستهدف اكثر من بلد 
عربي لتؤكد حجم المؤامرة التي تعرضنا ونتعرض لها لتصبح اجندتها المشبوهة مكشوفة ومفضوحة بغاياتها 
ومراميها الحاقدة الخبيثة لكل ذى عقٍل وبصيرة.. واليمن بكل تأكيد ليس استثناء رغم ما حققه من التوافق 
واالتفاق على صعيد التسوية السياسية والحوار الوطني الذي يعد االستحقاق المتوجب االنجاز في هذه الفترة 
الدقيقة والحساسة هو االنتقال بمخرجاته من الطابع النظري الى التطبيق العملي لتتحول هذه المخرجات الى 

تجسيدات في واقع شعبنا وعلى نحو تعبر عن إرادته وتطلعاته في الغد األفضل.  
وهكذا يتوجب على كل من يحرص على هذا الوطن وآمنه واستقراره ويسعى الى خير أبنائه ان يصطف ويلتف 
حول قيادة االخ المناضل عبدربه منصور هادي في مواجهة أولئك الذين مازالوا في غيهم القديم يعملون على 
اشعال الفتن ومحاولة زج الوطن وجيشه وامنه  في اتون صراعاتهم  وحروبهم الهادفة الحفاظ على نفوذهم 
وهيمنتهم وفسادهم وما انبثق منه من مصالح غير مشروعة  كانت هي سببًا في كل ما وصلنا إليه وهم بما يقومون 
به انما يريدون اجهاض ما حققناه وافشال ما انجزناه ومنعنا من الوصول الى بر االمان بتنفيذ مخرجات الحوار 
الوطني وهذا يفسره خطاب منابر اإلخوان وجوقة ابواقهم الناعقة بالخراب والتي يتجلى فيها ذلك االستهداف 
الوقح لشخص الرئيس هادي ومن خالله الوطن والشعب النه تمكن بصبره وسعة صدره وضع اليمن الموحد على 

عتبة المستقبل األمن المستقر المزدهر.  
وهنا تأتي مسؤولية كافة اليمنيين مواطنين ومثقفين وسياسيين وإعالميين واحزاب ومنظمات مجتمع المدني 
ان يقفوا صفًا واحدًا جنبًا الى جنب مع االخ رئيس الجمهورية للتصدى لتلك القوى الظالمية من خالل العمل المسئول 
الجاد الصادق باتجاه تحقيق متطلبات هذه الفترة الحساسة والحاسمة بتعميق روح المحبة والتصالح والتسامح 
بدًال من ثقافة العنف واالرهاب والكراهية واالحقاد التي تحاول اعادة انتاجها قوى معادية بحكم طبيعتها ومنطق 
تفكيرها ال يوجد في عقولها وأدبياتها التي تربت عليها معاني أو مضامين لمفاهيم االنتماء للوطن والشعب وال 

قادرة على استيعاب  مفهوم التغيير والتقدم والتطور.. إنها التخلف في أسوأ صوره ومظاهره.

الناعقون بالخراب

اإلصالح اشترط تعيين ٨ وكالء و ٢٠ مديرًا عامًا و ١١ مدير مديرية و ١٠ مستشارين مقابل إيقاف الفوضى في إب

دحضًا لمزاعم اليدومي

اإلخوان يعرقلون لجنة االنتخابات 
من التحضير لالستفتاء
 على الدستور

«الميثاق»: رئيس مؤتمر الضالع لــ

على الدولة التصدي لسياسة 
«االخوان» أو إدراجهم ضمن 

الجماعات اإلرهابية
«البيض» المصدر الوحيد للمشاكل في المحافظات الجنوبية منذ ٩٠م

رسم معالم نهايتها المشير السيسي

العالم يجتث جماعة اإلخوان
عبده الجندي

الى أين يتجه اليمن الجديد؟!

الشيخ سلطـان البركـاني في حوار:

اإلخوان جاؤوا إلينا هربًا من الحوثي
المجندون من الساحات وراء تصفية الجيش واألمن انتقامًا لحمايتهم الشرعية
المتورطون في جريمة جامع الرئاسة يتوددون للمؤتمر

اإلخوان لم يعودوا مقبولين محليًا وعـربيًا ودوليًا ولن نكون طوق نجاة لهم

قال الشيخ سلطان البركاني األمين العام  
المساعد للمؤتمر الشعبي العام إن الزعيم 
علي عبدالله صالح رمز ال يمكن للمؤتمريين أن يتخلوا 

عنه وأي حديث في هذا السياق حديث غير مقبول.
وأضـــاف "لدينا مــن القيم والــمــبــادئ مــا ال يجعلنا 
نتخلى عن زعيم كــان هو المؤسس وهــو الــذي قاد 
هذه التحوالت العظيمة في البالد وهو القائد الذي 
له مكانة كبيرة داخل المؤتمر والوطن، وال أعتقد أن 
المؤتمريين سيقبلون بالتفريط به ال من قريب وال من 

بعيد مهما مورست من ضغوط".
وقال إن الجيش الذي كان قائمًا أيام المؤتمر، الجميع 
يعرفه، كــان جيشًا محترفًا ومــوجــودًا على الساحة 
الوطنية ولــم يحدث ما يحدث له اليوم إّال بعد أن 
جند اإلخــوان مليشيات متطرفة هي التي تقف وراء 

هذه الجرائم.

د البركاني أن االخوان المسلمين ما زالوا يحملون 
ّ
وأك

نفس الحقد والكراهية وإقصاء اآلخر واجتثاثه، ولكن 
الظروف فرضت عليهم أن يأتوا إلى المؤتمر الشعبي 

العام أو يسعوا بأقدامهم إليه.
وذكــر البركاني أن "أحــزاب اللقاء المشترك وعلى 
رأســهــا التجمع اليمني لــإلصــالح كــانــوا متحمسين 
لوضع اليمن تحت طائلة الفصل السابع، وليس رئيس 
الجمهورية، وكان المؤتمر معارضًا معارضة كاملة 

ولكنهم ندموا بعد أن صدر قرار مجلس األمن..
واعتبر البركاني أن دعــوة رئيس حــزب اإلصــالح 
النتخابات مبكرة ابتزاز للرئيس عبد ربــه منصور 
ــزج بالرئيس فــي حــرب مع  ــه يــريــد أن ي هـــادي، ألن

الحوثيين.
تفاصيل ص٦-٧

في بيان للمؤتمر والتحالف:

استياء شعبي واسع من بيان الحكومة وأبناء إب يحتشدون

أكد المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف  
الوطني في بيان صادر عنهم إنهم يترفعون 
عن الرد على ما تضمنه بيان باسندوة من لغة مسفة، 
وألفاظ بذيئة، وعبارات مسيئة.. واعتبروا بيان باسندوة 
ضد القاضي الحجري دليًال جديدًا يؤكد اصــراره على 
التصرف خــارج إطــار التوافق الوطني الــذي جاء نتاجا 

لتسوية سياسية ..
مؤكدين أن باسندوة يتصرف وكأنه يعمل لدى 
جزء من فصيل سياسي أو لدى أشخاص وليس رئيسًا 
لحكومة اليمن. كما أكدوا أن لغة اإلسفاف الواردة 
في بيان باسندوة،محاولة يائسة لم ولن تنال من 
مكانة شخصية وطنية ورجل دولة بحجم القاضي 
أحمد عبد الله الحجري،.. مطالبين في ختام بيانهم 

باسندوة باالعتذار للشعب اليمني ..
وفي أول رد له على بيان رئيس الوزراء محمد سالم 
باسندوة قال محافظ إب القاضي احمد الحجري: إن 
البيان الذي صدر عن رئيس الوزراء تناول فيه الجانب 
الشخصي اكثر من القضية العامة والمسؤولية التي 
مفروض أن يتحملها فيما يخصه ونحن نتحملها فيما 
يخصنا.. وقد ركز البيان على الخطاب الذي ألقيته في 
اللقاء الموسع بمحافظة إب وهذا الخطاب يخصني 
واتحمل مسؤولية كل كلمة فيه وال احمل فيه أحدًا 
من الموجودين في اللقاء وأرجــو ان يكون رئيس 
الحكومة بنفس القدر يتحمل مسؤولية كل كلمة 

وردت في بيانه.
تفاصيل ص ٢-٦-٧

كتب/ توفيق الشرعبي  
ـــع فــي  ـــي كـــشـــف مـــســـئـــول رف
محافظة إب عن الشروط التي تقدمت 
بها قيادات حزب اإلصــالح االخوانية 
للحكومة مقابل رفع اعتصاماتها وفتح 

مبنى محافظة إب.
ــزنــم وكــيــل محافظة  وقـــال عــلــي ال
«الميثاق» إن حزب  إب في تصريح لـ
اإلصالح تقّدم باشتراطات مقابل رفع 
«الخيم» وفتح مبنى المحافظة وتمثلت 
االشتراطات بتعيين قيادات إخوانية 
منهم «٨» وكالء للمحافظة و«٢٠» 
مديرًا عامًا لمكاتب تنفيذية و«١١» 
مدير عام مديرية و«١٠» مستشارين 
في المحافظة إضافة الى تعيين قيادة 

من حزبهم لجامعة إب وكلياتها.
وأضاف: «إن هذه الشروط المجحفة 

فضحت الهدف الرئيسي لإلصالح في 
إب من وراء تصعيد األخير، وكشفت 
كـــذب وزيــــف شـــعـــارات «االخـــــوان» 
المرفوعة في تصعيدهم ضد السلطة 
المحلية وإغالقهم لمبنى المحافظة.. 
ــإصــالحــات مالية  بحجة الــمــطــالــبــة ب

وإدارية..
مشيرًا إلى أن قيادات أحزاب المشترك 
بالمحافظة كانت قد اجتمعت وناقشت 
األوضــاع التي تعيشها المحافظة على 
المستوى التنموي والخدمي واألمني 
واالقتصادي وأقــرت قيادات األحــزاب 
بــاالجــمــاع على أن حكومة الــوفــاق قد 
فشلت في تلبية احتياجات ومتطلبات 
المحافظة من مشاريع تنموية وخدمية 

وصحية فضًال عن فشلها األمني.
تفاصيل ص٣

الرئيس هادي وأبواق تجار الحروب

«الميثاق»: السفير المصري لـ

 ندعو المنظمات الدولية لمتابعة االنتخابات الرئاسية المصرية
كتب/ جمال مجاهد 

قال سعادة السفير المصري لدى اليمن أشرف عبدالوهاب 
عقل إنــه سيسمح لمنظمات المجتمع المدني الدولية المهمة 
باالنتخابات وحقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات 
االنتخابات األجنبية بمتابعة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة، 
وفقًا للضوابط الــواردة في قرار لجنة االنتخابات الرئاسية رقم ٦ 

لسنة ٢٠١٤م.

وأشار عقل في تصريح لـ"الميثاق" إلى انه يتعين على منظمات 
المجتمع المدني األجنبية والدولية التي تتقدم بطلب التصريح لها 
بمتابعة االنتخابات المصرية، أن تكون "ذات سمعة دولية حسنة 
ومشهودًا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجاالت عملها 
متابعة االنتخابات وحقوق اإلنسان ودعم الديمقراطية، وأن يكون 

لها خبرة سابقة في هذا المجال".
تفاصيل ص٣

هدر لعتاولة الفساد باسم الشباب
ُ
مليارات ت

في أول رد له على بيان باسندوة

الحجري: أنا مسئول عما قلت وأرجو أن يتحمل 
رئيس الوزراء مسئولية ما جاء في بيانه

فارق الحياة أمس    
كـــــمـــــدًا وقــــهــــرًا 
الــقــيــادي الــمــؤتــمــري في 
ـــــ٩ فـــي أمــانــة  ـــرة ال ـــدائ ال
ء محمد  لعاصمة صنعا ا
محمد قائد شعالن بعد 
ان هاجمت منزله وحوش 
متطرفة مــرافــقــة ألحــد 
اعضاء مجلس النواب عن 

حزب اإلخوان..
حيث قــامــوا بــاالعــتــداء 
على منزله الكائن في فج 
عــطــان األربــعــاء، واسفر 
ــداء عــن استشهاد  االعــت
نجله الــوحــيــد الــبــالــغ من 
العمر السابعة عشر عامًا 
ــة احـــدى قريباته  وإصــاب
والتي تم نقلها إلى العناية 

المركزة..
وعــلــمــت «الــمــيــثــاق» 
ــقــيــادي الــمــؤتــمــري  ان ال
محمد شعالن ما ان عرف 
باستشهاد نجله الوحيد 
ــي أحــد  ــق ــراف بـــرصـــاص م
قيادات اإلخوان حتى دخل 
في غيبوبة لم يفق بعدها، 
حيث انتقل إلى رحمة الله 

أمس األحد.

أكد وزير المالية صخر الوجيه للبنك الدولي    
ــوزراء لحكومة الوفاق أقر في  ان مجلس ال
ات الالزمة لتنفيذ  جلسته األخيرة اتخاذ اإلجـــراء
أجندة اإلصــالحــات المالية واإلداريــــة، في اشــارة 
واضحة إلى اعتزام الحكومة اقرار جرعة سعرية 

جديدة..
جاء ذلك خالل جلسة مباحثات موسعة بين وفد 

الحكومة مع البنك الــدولــي في األعــمــال السنوية 
الجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين 
وقيادة البنك المنعقدة أمس األحد في مقر البنك 
بواشنطن.. وحسب ما نشرته وكالة األنباء اليمنية 
الحكومية «سبأ» فقد أكد وزير المالية صخر الوجيه 
أن اليمن ماضية في المسار السياسي.. منتقدًا ما 
اتها  اسماهم بالقوى الظالمية التي تواصل اعتداء

على أنابيب النفط والغاز وكذا األبراج الكهربائية..
وأشار وزير المالية إلى أن مجلس الوزراء أقر في 
ات الالزمة لتنفيذ  جلسته األخيرة اتخاذ اإلجـــراء
أجندة اإلصالحات المالية واإلدارية على ضوء اتفاقية 
لة المشتركة».. مستعرضًا وضع المالية  «المساء

العامة وسبل سد الفجوة في الميزانية..
تفاصيل ص٣

في اجتماع مع البنك الدولي

صخر الوجيه يعترف بجرعة سعرية قاتلة
أزمة المشتقات النفطية مقدمة لرفع الدعم عنها

وفاة قيادي مؤتمري قهرًا على أسرته التي قتلها «إصالحيون» في منزله بالعاصمة صنعاء


