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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..

يوم تاريخي خالد
كان وسيبقى ١٧ يوليو ١٩٧٨م يومًا فارقًا في تاريخ  

اليمن المعاصر ذلك ألنه جاء بعد احداث دامية متسارعة 
وعاصفة كادت ان تضع اليمن في اتون ازمات وصراعات وحروب 
مدمرة، لم يكن ممكنًا الحد في ظل تلك األعاصير التي كانت تتقاذف 
سفينته في الربع االخير من سبعينيات القرن الماضي..اعاصير 
هوجاء يصعب على أيٍّ كان التنبؤ بمدى نهايتها والنتائج المترتبة 
عنها..ومما زادها قتامة أن طبول الصراع واالقتتال تقرع في بلد 
مشطر وشعب يحاول التقاط انفاسه ويسعى لتحقيق استقراره 

ومواجهة احتياجات ضرورات التنمية باستحقاقاتها االساسية..
ــذي احجم فيه أكثر السياسيين  فــي ذلــك الــوقــت العصيب ال
المخضرمين الطامحين الى السلطة عن تحمل مسؤولية الوطن ألنها 
لم تعد بعدما حصل مغنمًا بل مغرمًا.. وفي هذه اللحظة العصيبة 
حمل الزعيم علي عبدالله صالح كفنه على كفه وتحمل المهمة 
متحديًا االخطار في سبيل وطنه وشعبه حامًال معه مشروعًا 
حضاريًا متكامًال اليخرج فقط اليمن من المحنة التي وجد نفسه في 
دوامة أعاصيرها.. بل ويعيد مسارات الثورة اليمنية «٢٦سبتمبر 
و١٤ اكتوبر» الى سياقاتها التاريخية، محققًا األمن واالستقرار 

بدالالته وأبعاده اليمنية الشاملة.
 وبحكمة وشجاعة الربان الماهر تبحر الزعامة الوطنية لليمن 
المعاصر بسفينة الوطن في البحر المتالطم بأمواج األزمات الهوجاء 
بالتعاطي الشجاع والحازم والحكيم المغلب للغة الحوار على أزيز 
الرصاص وهدير المدافع التي كانت ترعد حينها بين اليمنيين سواًء 
على الحدود الشطرية او المناطق الوسطى، متجاوزًا بالوطن وأبنائه 
كل مخاطر تلك المرحلة باستيعابهم على اختالف توجهاتهم 
السياسية والفكرية وألوان طيفهم السياسي في اطار وطني جامع 
انبثق من حواراتهم، مملئًا بذلك الفراغ السياسي القائم في الساحة 
الوطنية من خالل إقــرار وثيقة الميثاق الوطني وقيام المؤتمر 
الشعبي العام في أغسطس عــام ١٩٨٢م كمظلة انضوت في 

إطارها كافة التيارات السياسية والحزبية..
بقية ص٣

كلمة 

مبعوث خاص لخادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس هادي والزعيم صالح وقيادات سياسية بشكل عاجل
:«

مبعوث خاص لخادم الحرمين الشريفين يلتقي الرئيس هادي والزعيم صالح وقيادات سياسية بشكل عاجل
» مصادر خاصة لـ

التانجو آخر ضحايا الماكينات األلمانية في مونديال البرازيل
«الميثاق»- خاص 

حققت المانيا اللقب الرابع لها من أرض الماركانا 
وفازت بكأس العالم بتغلبها على األرجنتين في الوقتين 
األضافيين بهدف وحيد احرزه المهاجم االلماني (جوتزه) 

في الدقيقة ١١١ من الوقت االضافي الثاني .
وكانت المانيا هي األحق واألجدر بالبطولة والكأس العالمية 
خاصة بعد إخراجها البرازيل والفوز عليها بسباعية نظيفة.
المباراة النهائية كانت حماسية ومتوترة بعض الشيئ 
لتقارب مستوى المنتخبين األلماني واألرجنتيني مع تفوق 
واضح لألرجنتين التي لم تستفد من األفضلية األدائية لكن 
الفريقين لعبا على المضمون وعدم التهور حتى التخسر 

اللقب.
وعلى الرغم من الفرص السانحة لكال الفريقين أثناء 
مجريات األشواط األربعة إال أن الفرص األرجنتينية كانت 
هي األكثر واألخطر واألهم.. لكن دون فائدة أو إستثمار 

حقيقي خاصة الفرصتين األولى المتاحة للمهاجم هيجوايين 
في الشوط األول من المباراة والثانية للبديل في الوقت 
اإلضافي الثالث بإنفرادات كاملة على المرمى دون إدخال 

الكرة في الشباك.
المانيا فازت وحققت لقبها الرابع واحتفظت بالكأس إلى 
األبد ..والمانيا هي البلد األوربي الوحيد الذي أنتزع الكأس 
العالمية من القارة األمريكية الآلتينية أسوة بالبرازيل التي 

أنتزعت كأس العالم في السويد عام ١٩٦٢م..
هــذا وكــانــت كــل مــن األرجنتين ..والــمــانــيــا قــد تأهلت 
ــى على هولندا بضربات  إلــى المباراة النهائية بفوز األول
الترجيحية وفوز المانيا على البرازيل بسبعة أهداف  الجزاء

لهدف.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع سحقت هولندا 
شقيقتها البرازيل بثالثية نظيفة لتحرز هولندا المركز 

الثالث في البطولة.

الرئيس: ما حدث في عمران تجاوز غير مقبول واستهداف واضح للدولة
البعض أراد االلتفاف على مخرجات الحوار وتقويض التسوية بالحرب في عمران
 الدولة لن تسمح باستمرار الصراعات وستنزع كافة األسلحة

اعتبر األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في محاضرة أمام  
طلبة الكلية الحربية وكلية الطيران والدفاع الجوي والمعهد الفني للقوات 
ل 

ّ
المسلحة أمس، أن ما حدث في عمران تجاوز غير مقبول وال معقول وال يمث

استهدافًا لطرق معّين أو للواء معّين بل استهداف واضح وجلي للدولة وأجهزتها 
األمنية وقواتها العسكرية ومؤسساتها المدنية، واستهداف للعملية السياسية 

والمرحلة االنتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانقالب عليها.
وأضاف "البعض مع األسف كان يفهم حكمتنا وصبرنا وتعقلنا في التعامل مع 
قضية عمران وغيرها من المناطق على أنه ضعف وتخلي عن المسئولية وحاولوا 

استغالل حرصنا وميلنا إلى إنهاء الصراع بشكل سلمي استغالًال رخيصًا".
د رئيس الجمهورية أن "البعض كان يريد من الصراع والحرب في عمران 

ّ
وأك

االلتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتقويض العملية السياسية برمتها.
وأضاف "نحن اليوم مصممون وعازمون مستندين إلى الشرفاء والمخلصين أمثالكم 
على أن نجعل من عمران وما حدث فيها مدخًال حقيقيًا لتنفيذ مخرجات مؤتمر 
الحوار وبناء الدولة، فالدولة من اآلن وصاعدًا لن تسمح باستمرار هذا الصراع 

وستعمل بكل حزم وقــوة للبدء باسترجاع أسلحة الدولة ونــزع كافة األسلحة 
المتوسطة والثقيلة من كل األطراف من دون استثناء، وسنعمل على إخالء كافة 

المواقع من معسكرات ومباني حكومية وخاصة من جماعة الحوثي".
وأوضح رئيس الجمهورية أن اللجوء للعنف أمر غادره اليمنيون تمامًا بمؤتمر 

الحوار الوطني والعودة إلى هذا الخيار هو نكوص عن التزامات الحوار الوطني.
وقال األخ الرئيس "مخطئ من يظن أنه سينتصر في اليمن بالسالح وثقافة 
اإلقصاء والتمييز، مخطئ من يظن أنه بالحروب وبالدماء سيحقق انتصارًا سياسيًا، 

ومن يظن أن إضعاف الدولة يصب في صالحه وخدمة مشروعه".
وأردف "على الجميع أن يفهم جيدًا بأنه ال مجال للمساومة عن خروج الحوثيين 
بأسلحتهم من عمران وكذا كافة األطراف المسلحة األخرى من غير أبناء عمران، 
وتسليم كافة األسلحة والمعدات والذخائر التي تم االستيالء عليها من قبل 
الحوثيين في أحداث محافظة عمران، وإطالق سراح كافة المعتقلين مدنيين 
وأمنيين وعسكريين وتسليم جثامين الشهداء، وعــودة كافة أجهزة الدولة 

ومكاتبها التنفيذية لممارسة أعمالها".

تأييد واسع للقرارات الرئاسية.. وتحريض اخواني ضد الرئيس ووزير الدفاع

تغيير قيادات عسكرية.. تشكيل لجنة أزمات.. ضغوط داخلية وخارجية بتسليم األسلحة المنهوبة

تداعيات الحرب في عمران والسقوط المدمر للواء  
٣١٠ والعديد من المعسكرات بيد الحوثيين 
تنعكس في تطورات تشهدها العاصمة صنعاء على أكثر 
من جانب، فقد أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة قرارات جمهورية 
بتغييرات فــي الجيش منها : تغيير قـــادة المنطقتين 
العسكريتين األولى والسادسة، اضافة الى تغيير قادة في ألوية 
مشاة وألوية صواريخ والتي عدها مراقبون قرارات شجاعة 

ومسئولة تخدم نجاح التسوية وتنفيذ مخرجات الحوار..
«الميثاق» أن القرارات تصب في  وأكد مراقبون سياسيون لــ
ات  خدمة توحيد الجيش وانهاء االنقسام ومنع تعدد الوالء

داخل صفوفه.

أكد أنه المساومة من خروج الحوثيين والمسلحين من المحافظة

«الميثاق» : سياسيون لـ

١٧ يوليو تاريخ انطالق 
اليمن الجديد

تداعيات سقوط اللواء ٣١٠

بقية ص٣

لن نتسلم المحافظة إّال تحت رعاية رئيس الجمهورية وبإشراف دولي أمين عام محلي 
«الميثاق»: عمران لـ

أكد الشيخ صالح المخلوس أمين عام المجلس المحلي لمحافظة عمران أن السلطة المحلية لن  تستلم  
عمران من أنصار الله إّال تحت رعاية رئيس الجمهورية والحكومة وبإشراف دولي..

داعيًا كل النازحين الذين يمتلكون منازل أو محالت أن يعودوا إلى عمران لالطمئنان على ممتلكاتهم..
وكشف الشيخ المخلوس عن وجود العميد القشيبي حيًا يرزق وفق ما لدى السلطة المحلية من معلومات..

تفاصيل الحوار ص٣

يجب انقاذ مخرجات الحوار الوطني من االغتيال

نثمن مواقف المملكة العربية السعودية الداعم لليمن وأمنه واستقراره
نؤكد على أهمية إجراء مصالحة وطنية شاملة برعاية رئيس الجمهورية

المؤتمر يدعو إلى التحقيق في أحداث 
عمران ونهب أسلحة اللواء ٣١٠

ندين العدوان االسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وقفت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام،  
في اجتماع عقدته مساء الجمعة، أمام كافة 
التطورات والتداعيات المؤسفة التي شهدها الوطن 
وفي مقدمتها ما حدث في محافظة عمران وما يجري 

حاليًا في محافظة الجوف وبقية المناطق.  
ودعت اللجنة العامة -في بيان صادر عن االجتماع، 

طرفي الصراع إلى االحتكام إلى الحوار وسلطة الدولة 
وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتعايش السلمي 
بينها ونبذ كافة أعمال التحريض والعنف وتجنيب 
الــوطــن المزيد مــن إراقـــة الــدمــاء ودورات العنف 
وطاحونة القتل التي تهدد حياة أبناء الشعب اليمني 

في أكثر من مكان.

في بيان مهم للجنة العامة

تفاصيل ص٢

الملك عبدالله بن عبدالعزيز يؤكد أن أمن واستقرار اليمن جزء ال يتجزأ من أمن المملكة ويدعو اليمنيين إلى مصالحة شاملة
وصل إلى صنعاء مبعوث خاص   

لخادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة 
العربية السعودية، مساء أمــس األول 
السبت، على ضــوء التداعيات األخيرة 

التي تشهدها اليمن.
وعلمت «الميثاق» من مصادر مطلعة 
لــخــاص للملك عبدالله  أن المبعوث ا
التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، 
ثم الزعيم علي عبدالله صالح، وبعض 
القيادات السياسية في اليمن.. وأكدت 
الــمــصــادر أن مبعوث خـــادم الحرمين 
الشريفين حمل بعض المقترحات.. 
وعبر عن قلق خادم الحرمين الشريفين 
من تدهور األوضاع في اليمن، وأنه دعا 
إلى مصالحة وطنية شاملة تحفظ أمن 
اليمن ووحدته واستقراره.. وأن المملكة 

العربية السعودية قلقة مما جرى ويجري 
من قتال في مناطق مختلفة من اليمن 
وبالذات على مقربة من العاصمة صنعاء 

وفي محافظة عمران..
وأكــد المصدر ان السعودية ستقوم 
بـــدور هــام وبــنــاء خــالل األيـــام القادمة 
بهذا الشأن.. وبرعاية خــادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

شخصيًا..
 إلــى أن هناك مــبــادرات بهذا 

ً
مشيرة

الــخــصــوص ويــتــم مناقشتها مــن قبل 
العديد من األوساط ولدى مختلف القوى 
والقيادات اليمنية، وتعمل السعودية 
على بلورتها واخراجها إلى حيز الواقع..

وتوقعت المصادر أن تشهد أواخــر 
شهر رمضان المبارك تطورًا مهمًا في 

هذا السياق..

ندعو النازحين من مدينة عمران العودة إلى منازلهم ومحالتهم


