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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

عمران تراوح بين «تجدد» الحرب و«وقف» إطالق النار

شهر لتطهير النفس
يهل علينا شهر رمضان الفضيل بإطاللته الكريمة  

المباركة هذا العام واليمن واألمة العربية يعيشون 
ظروفا وأوضاعا سياسية واقتصادية وأمنية سيئة وللخروج 
منها تستوجب من شعوبها االستفادة من هذه المناسبة 
الدينية العظيمة للتأمل والتفكير في األسباب والعوامل 
لما نحن فيه من انقسامات وصراعات وعنف وإرهاب وصلت 
إلي حد سفك دماء بعضنا البعض وتدمير وتخريب أوطاننا 
بأيدينا تحت شعارات يدعي من يرفعها زورا وبهتانا انه 
يمثل اإلسالم الصحيح في حين أن ديننا الحنيف براء من كل 
ما يقومون به بل وان هؤالء هم اشد أعدائه تشويها لجوهره 
ومبادئه وقيمه التي في معانيها ومضامينها تجسيدا للعدل 
والخير والمحبة والرحمة والتسامح ليس فقط للمسلمين 

وإنما للبشرية جمعاء.
وفي هذا السياق قد نكون في اليمن بلد الحكمة واإليمان 
األقل سوءًا لكننا لسنا محصنين من االنحدار إلى مستوى ما 
تعانيه بعض من الــدول العربية واإلسالمية مع فــارق أن 
الفرصة ما زالــت أمامنا متاحة للحيلولة دون السقوط في 
الصراعات وفرض اإلرادات عبر اإلرهــاب ووسائل العنف 
المسلح الذي يصر عليها حاملو المشاريع الصغيرة مدفوعين 
بأوهام مصلحية حزبية وجهوية وقبلية وطائفية ومذهبية 
أنانية ضيقة االنــزالق إليها خسرانا لديننا، وبالتالي لدنيانا 
وآخرتنا السيما بعد ان أرشــدنــا إيمان وحكمة الخيرين 
الحريصين على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره يتقدمهم 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام إلي 
طريق الحق والصواب والمعبر عنه في االستعداد والقبول 
بتقديم التنازالت من اجل وطننا وشعبنا ومستقبل أجياله 
بغية الوصول إلي قواسم مشتركة تفضي بنا إلي حلول وسط 
تجلت في ما حققناه في مسار التسوية السياسية وفقًا 

للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني.
 المفترض أن نكون قد انتقلنا في هذه العملية السياسية 
المثمرة إلي تنفيذ مخرجات الحوار ال السعي إلى ما يعيدنا 
إلي المربع األول ونقطة الصفر بعد أن أصبحت سفينة اليمن 

قاب قوسين من الوصول إلي بر األمان.
ــوطــن وخــاصــة أولــئــك  ــي هـــذا ال وهــنــا نــدعــو الــجــمــيــع ف
المتمترسين خلف أجندة مشاريعهم الصغيرة ان يجعلوا 
من شهر الرحمة والغفران والعتق من النار مناسبة لمراجعة 
ــة بروح  ــذات بالتعاطي الــصــادق مع قضايا الوطن واألم ال
تصالحية تسامحية متجردة من مطامع النفس األمارة بالسوء 

بغسلها من أدرانها وأحقادها من ذنوبها وآثامها ..
 نأمل أن يكون رمضان المبارك انقطاع الى الله فال دمارا وال 
خرابا وال إرهابا وال سفكا لدماء األبرياء.. فليكن شهر العطاء 

واإلحسان والرحمة والسكينة والوئام.

كلمة 

االمتحانات على
 الطريقة «االخوانية»!!

األزمة الوطنية وخطر نقلها إلى داخل األحزاب

على أبواب رمضان

األزمات تتوالى
طالب طالبوا بإقالة

 الوزير وآخرون احتفظوا 

بحقهم في مقاضاته!!

وثائق تكشف تواطؤ وزارة التربية مع 

قيادي إخواني بارز في قضايا غش

٤٥٪ من األسر
 في اليمن تعاني 

انعدام األمن الغذائي

في لقائه مع عدد من سفراء رعاة المبادرة

البركاني.. يؤكد حرص المؤتمر على إنجاح التسوية 
استعرض الشيخ سلطان البركاني -األمين العام المساعد  

مع عدد من سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية، 
كًال على حده - المستجدات في الساحة الوطنية وموقف المؤتمر 
الشعبي العام منها، والجهود التي يبذلها المؤتمر في سبيل انجاح 
التسوية والسياسية وفقًا للمبادرة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني. كما بحث البركاني مع السفراء قضية إغالق قناة «اليمن 
اليوم» والمواجهات المسلحة في عمران ومحاولة عرقلة التسوية 

من قبل بعض االطراف.
تفاصل ص٣

< أشادت أحزاب ومنظمات مدنية وشخصيات اجتماعية وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر   
الشعبي العام في الداخل والخارج بحكمة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام والمناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول - األمين العام في تفويت 
الفرصة على قوى الغدر والتآمر التي حاولت الدس والوقيعة بين قيادات وطنية وتاريخية بحجم 
الزعيم والرئيس، من خالل مؤامرة قذرة حاولت تمريرها لجر الوطن إلى حرب أهلية بعد التخلص 

من قيادات المؤتمر.
«الميثاق» : الزعيم والرئيس إلى الحذر مما يطلق  وطالبت الفعاليات الوطنية في تصريحات لــ
عليه باسم «الطابور الخامس»، والذي يقود مؤامرة قذرة ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، 
ولن تتوقف محاوالته إال بتحقيق أجندته، غير مستبعدة تورط أطراف خارجية تسعى الى إعادة 

تشكيل دول المنطقة وفق خارطة سياسية تقوم على تفتيت دول المنطقة إلى كيانات صغيرة.
ودعت الفعاليات السياسية والمجتمعية المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف إلى وضع رؤية 
بنى على المصلحة الوطنية وتحافظ على الكيان اليمني الموحد وفقًا 

ُ
جديدة لخارطة تحالفات ت

للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار..
وشددت على  ضرورة أن يكون للمؤتمر وأحزاب التحالف موقفًا من األطراف التي تمارس العنف 

وتسعى إلى عرقلة المبادرة وأن تبلغ ذلك الدول الراعية للمبادرة.
مؤكدة على أهمية أن يقوم المؤتمر وأحزاب التحالف بدورهم الوطني في الدفاع عن قضايا الشعب 
وعدم التخلي عنه وهو يواجه حرب إبادة وسياسة افقار اجرامية، وإسقاط كل المؤامرات التي تحاك 

ضد وطننا وشعبنا اليمني العظيم الصامد..

إشادات واسعة بحكمة الزعيم والرئيس في إفشال المؤامرة
فعاليات وطنية: على قيادة المؤتمر أن تدافع عن الشعب من الصراعات العبثية وسياسة اإلفقار

الزعيم يلتقي قيادات حزب جبهة التحرير ويبارك عقد اجتماعهم االستثنائي
استقبل الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي  

العام أمس قيادات حزب جبهة التحرير.
وفي بداية اللقاء ترّحم الحاضرون على روح المرحوم القيادي البارز 

عادل آل مقيدح أمين عام حزب جبهة التحرير.
وخالل اللقاء رّحب الزعيم علي عبد الله صالح بالحاضرين، مشيدًا 
بــاألدوار والمواقف الوطنية لحزب جبهة التحرير في كل الظروف 

واألزمــات. مباركًا لهم عقد اجتماعهم االستثنائي لقيادات الحزب 
وأمانته العامة وما صدر عنه من قرارات. 

وقد تحدث في اللقاء عدد من قيادات الحزب الذين أشادوا بحنكة 
الزعيم علي عبد الله وصالح وحكمته المعهود بها. كما أكدوا على 
وقوفهم وثباتهم إلى جانبه مع المؤتمر وأحــزاب التحالف الوطني 

الديمقراطي.

السلطة المحلية بعمران ترحب باالتفاق وتطالب 
بعقوبات مشددة على من سيتنصل عنه

 للحرب وتركوا جثثهم مرمية على قارعة الطريق
ً
طرفا النزاع جندوا أطفاال

عبث «االخوان» و«الحوثيين» طال 
أرواح وممتلكات المؤتمريين

الكشف عن نزوح  ٦٢ ألف 
شخص هروبًا من الحرب

عبرت السلطة المحلية بمحافظة عمران عن ارتياحها الشديد لالتفاق الذي   
توصلت إليه اللجنة الرئاسية لوقف اطالق النار بين طرفي النزاع في عمران.

«الميثاق»: إن الوضع  وقال الشيخ صالح المخلوس أمين عام المجلس المحلي بعمران لـ
هادئ تمامًا في محافظة عمران بعد االتفاق وان اطراف النزاع الممثلين بالحوثيين 

واإلصالحيين ومليشيات أخرى أوقفت اطالق النار.
وأضاف: نتمنى أال يصير هذا االتفاق إلى ما صار إليه االتفاق المجتمعي السابق الذي 

مثل استراحة محارب ألطراف النزاع.
منوهًا إلى أن اللجنة إذا أرادت التزام اطراف النزاع بتنفيذ االتفاق في عمران وغيرها 

فإنه يتوجب على القيادة السياسية ممثلة بالمشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية فرض عقوبات تفي بالزام األطراف تنفيذ االتفاق وعدم خرقه..

مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك عقوبات مغلظة على الطرف الذي سيتنصل على 
االتفاق فإن احتمالية االلتزام ضعيفة خصوصًا وطرفا النزاع معهود عنهما ذلك.

ودعا الشيخ المخلوس الحوثيين واإلصالحيين إلى التعقل واغتنام هذه الفرصة 
لتجاوز الصراع وحقن الدماء وتغليب المصلحة العليا للوطن والشعب على المصالح 

األنانية والحزبية.

خطر التعصب الحزبي على اليمن


