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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..

الرئيس والزعيم يضعان حجر األساس للمصالحة الوطنية

 ال يمكن أن يتحقق للوطن أمنه واستقراره ويتجاوز أسباب ومسببات وعوامل أزماته ويضع حدًا لخالفات 
واختالفات وصراعات أبنائه، ما لم يكن هناك تصالح مبني على تسامح صادق وجاد يقبرون فيه أحقاد  
وضغائن الماضي وكل ما صاحبها من صراعات واحتراب وحروب وقبلها مثيرات هذا المنحى التي عبرت 
عنها ومازالت مكايدات ومناكفات تنتهي الى تهييج إعالمي يعكس خطابًا سياسيًا عدائيًا هو في كثير 
من األحوال يفتقر الى المنطق الموضوعي العقالني الذي نتيجته حصلت كل األخطاء التي أدت بنا الى ما نحن 
فيه من الخصومة غير المبررة سياسيًا وحزبيًا ووطنيًا وما كان يجب أن نصل اليها، وبات مفهومًا من خالل 
ما مررنا به من أحداث غير اعتيادية واستثنائية أدت الى مآالت مأساوية وكارثية لنا جميعًا في هذا الوطن.

لذلك حان الوقت لالستيقاظ من سبات أوهام األحالم الكابوسية المدمرة واستعادة الوعي لفهم الحقيقة 
المتمثلة في أننا جميعًا على سفينة واحدة، فإما أن نبحر بحرها المتالطم بعواصف وأعاصير التحديات 
واألخطار مدفوعين بتأثيرات مصالح أنانية ضيقة لنغرق ونغرق اليمن في قاع محيط مشاكل وقضايا 
ال قرار لها مؤسسة على الوهم.. أو أن نصطف في مسار تصالحي تسامحي نستعيد ونعيد تماسكنا 
مستوعبين أن إنقاذ الوطن وحاضره ومستقبل أجياله ونكون عناوين لمجد وفخار شعب وأمة حضارية 
عريقة. هذا ما ينبغي أن يكون زعامات وقوى لطالما نظر اليها اليمانيون أنها حية وفاعلة وملهمة قادرة 
على استحضار الحكمة لتصنع مرحلة فارقة من خالل إنجاز متطلبات استحقاقات تسوية تاريخية أريد 
منها وضع حد لقضايا اليمن بمختلف تعقيداتها وصعوباتها المشتبكة والمتشابكة من خالل تحويل  
التوافق واالتفاق المجسد في وثيقة الحوار الوطني والذي به تتحقق ثوابتنا الوطنية المتمثلة في الوحدة 

والجمهورية والديمقراطية عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. 
وبهذا نكون قد استحقينا ثقة شعبنا واكتسبنا احترام أشقائنا وأصدقائنا في محيطنا االقليمي وفضائنا 
 أنموذجًا راقيًا ومتميزًا يليق بعظمة حكمة اإلنسان اليمني ونفاذ وعمق بصيرته 

ً
 وفعال

ً
الدولي وقدمنا قوال

التي كانت وستبقى تفاجئ العالم وتدهشه وتثير إعجابه وتقديره.
إنها المعاني والمضامين والدالالت واألبعاد التي يحملها نهج التصالح والتسامح النابع من إيمان وقناعة 
راسخة بأن ال خيار أمامنا اال أن نكون معًا حتى نستطيع بناء وطن واحد موحد آمٍن ومستقر معافى يستحقنا 

ونستحق االنتماء اليه.

استحقاقات وطنكلمة 

المؤتمر يلّوح باالنسحاب من الحكومة ويطالب  التحقيق في اكاذيب باسندوة
نتحدى باسندوة بث المكالمة التي يزعم انه التقطها

ات باسندوة المؤتمرورئيسه عصيون على الكسر..  واليمكن السكوت مطلقًا على افتراء
رئيس الوزراء  يتعامل وكأنه بساحة الجامعة أو قاعة ابوللو

باسندوة يريد بتصرفاته االجهاز
 على ماتبقى من آمال الناس 

يستحال اخراج اليمن الى بر االمان بوجود باسندوة على رأس الحكومة

المؤتمر يلّوح باالنسحاب من الحكومة ويطالب  التحقيق في اكاذيب باسندوةالمؤتمر يلّوح باالنسحاب من الحكومة ويطالب  التحقيق في اكاذيب باسندوة
في بيــــان مهـــــم :

دشن المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
والزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
مرحلة جديدة من تاريخ اليمن السياسي بعد أدائهما 
صالة العيد في جامع الصالح، حيث وضعا حدًا للمتقولين 
والواهمين بوجود خالفات عميقة بين هذين القائدين 
الوطنيين البارزين واللذين وضعا حجر األساس لمصالحة 
وطنية شاملة، مخرسين بذلك األلسن واألبواق التي حاولت 
جاهدة إيجاد شرخ في عالقتهما لضرب الوحدة الداخلية 
للمؤتمر الشعبي العام والنيل من الوحدة الوطنية.وقال 
«الميثاق»: إن لقاء جامع الصالح كان كافيًا  مراقبون لـ
لوضع النقاط على الحروف وتقديم رسالة واضحة لكافة 
 الحق وان االنتصار للمصالح 

ّ
األطراف والقوى أنه لن يحق إال

الوطنية العليا يتطلب تضافر كل جهود أبناء الوطن، والبدء 
بالمصالحة الوطنية كأساس لتحقيق اصطفاف وطني شامل 
ال يستثني أحدًا من أبناء الوطن سواًء أكانوا في الداخل أو 
الخارج. وأكد المراقبون أن لقاء الزعيم صالح والرئيس هادي 
وظهورهما ألول مرة منذ أن تبادال نقل السلطة سلميًا في 
فبراير ٢٠١٢م قد احدث حالة ارتياح شعبي واسع كونه بث 
الطمأنينة لدى أبناء الشعب اليمني وأكد للعالم أن الحكمة 
هي التي تنتصر في اليمن مهما تفاقمت األزمات، واحتدت 

األمور وساءت األوضاع..
وقالوا: إن لقاء الرئيس هادي والزعيم صالح مثل الخطوة 
األولى والرسالة المهمة للجميع بأنه حان الوقت لتلبية دعوة 
رئيس الجمهورية للمصالحة الوطنية واالصطفاف الشامل 
وتهيئة األجواء لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، 
وقطع الطريق أمام من يسعون لعرقلة التسوية السياسية 

في اليمن وخلط األوراق لنسف مخرجات الحوار..
واضافوا: إن اللقاء نجح في تكريس األجــواء والمناخات 
االيجابية في الوسط السياسي والشعبي وتوجيهها نحو 

تحقيق الغايات الكبرى وفي مقدمتها المصالحة واالصطفاف 
الوطني الشامل لمواجهة التحديات الكبيرة التي تشهدها 
اليمن، وتحديدًا تداعيات أحداث محافظة عمران وما 
شهدته من صراع وحروب مؤسفة بين الحوثيين واإلصالح 
خلفت خسائر فادحة في األرواح والممتلكات، وتداعيات 
ذلك على مستقبل اليمن في حال ظلت الصدور موغرة 

باألحقاد، والنفوس تتعطش للثأرات واالنتقام.
هذا وكــان قد أّدى األخ عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية، صالة عيد الفطر المبارك ومعه الرئيس السابق 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام مع 
جموع المصلين بجامع الصالح بصنعاء، ورئيس مجلس النواب 
يحيى علي الراعي، ونائب رئيس مجلس النواب حمير عبدالله 
األحمر، ومستشارو رئيس الجمهورية، ونائبا رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، والمهندس عبدالله 
محسن األكوع، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور 
أحمد عوض بن مبارك، وأعضاء مجالس الــوزراء والنواب 
والشورى وكبار مسئولي الدولة مدنيين وعسكريين وعدد 
من قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات 

االجتماعية.
وعقب أدائهما صالة عيد الفطر المبارك بجامع الصالح 
رّحب األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالرئيس 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله 
صالح وتعانقا عناقًا أخويًا أثار المشاعر البهجة والسعادة 
والتي تابعها أبناء الشعب اليمني على الهواء مباشرة ليتحول 
العيد إلى عيدين وأضفى على العيد حلة من التصالح والوئام 
السياسي الذي قوبل بارتياح ومباركة وتأييد شعبي حيث 
فتح اللقاء أمام الشعب اليمني آفاقًا رحبة للمضي نحو بناء 
المستقبل وتجاوز حالة االنسداد التي أوصلت األزمة البالد 

إليها.

البركاني: المستقبل ينبئ بمشاكل كثيرة  والمؤتمر لن يسمح بسقوط الدولة
< أكــد الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام أن اليمن تمر 
بأوضاع صعبة وهي أكثر خطورة من األزمة التي مر 

بها الوطن في العام ٢٠١١م.
وقال البركاني أثناء ترؤسه لقاًء موسعًا لقيادات 
المؤتمر وأحــزاب التحالف في محافظة تعز: إن 
المتسببين في أزمة ٢٠١١م اليملكون مشروعًا 

وطنيًا إلخراج البالد من األزمة.
مشيرًا إلــى أن المؤتمر ليس لديه استعداد 
للتحالف مع الحوثيين أو حــزب االصــالح وأنه 
ليس على استعداد لهدم ما بناه الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر بالتحالفات ولكنه 

على استعداد لإلصطفاف خلف دعــوة رئيس 
الجمهورية.

محذرًا من استمرار األوضــاع التي يعاني منها 
الوطن والتي قد تفجر المزيد من المشاكل.. وأكد 

البركاني أن المؤتمر لن يسمح بسقوط الدولة.
واعتبر أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية 
أضاف مأساة كبيرة ألبناء الشعب خاصة وأن البلد 
يعاني أمنيًا واقتصاديًا من التصدع ودعــوات 
التمزيق والفقر وسوء اإلدارة واالفــالس المالي 
والذي قد يوصل الدولة إلى عدم الوفاء بالتزاماتها 

نهاية العام.
تفاصيل ص ٥

رئيس المؤتمر يعّين القربي ودويد والكحالني
 وحازب والمخالفي وجمعان رؤساء دوائر في المؤتمر

أصدر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام قرارًا تنظيميًا بتعيين رؤساء دوائر متخّصصة في 
ــالع على النظام 

ّ
األمانة العامة للمؤتمر، وذلك بعد االط

الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة عنه، وبناًء على عرض 
األخوة األمناء العامين المساعدين، وموافقة اللجنة العامة.

ونص قرار رئيس المؤتمر رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ على تعيين 
الدكتور أبو بكر عبدالله القربي رئيسًا لدائرة العالقات 
الخارجية، واألستاذ يحيى عبدالله دويد رئيسًا لدائرة 
الشباب والطالب، واألستاذ أحمد محمد الكحالني رئيسًا 
لدائرة اإلدارة والخدمات، واألستاذ حسين علي حازب 

رئيسًا للدائرة التربوية والتعليمية، والدكتور عبدالله 
غالب المخالفي رئيسًا لدائرة االقتصاد واالستثمار.

كما صدر قرار رئيس المؤتمر الشعبي العام رقم (١١) 
قضى بتعيين األخ/ يحيى محسن علي جمعان رئيسًا لدائرة 

الممتلكات وتنمية العقارات.
هذا وقد قوبل القرار بارتياح كبير جدًا حيث يمثل 
دفعة جديدة لتطوير األداء التنظيمي ومواصلة المسيرة 
النضالية التي يقودها المؤتمر بقيادات على مستوى عاٍل من 
الكفاءة العلمية والخبرة والتجربة لتحقيق األهداف الوطنية 

التي يناضل من اجلها المؤتمر..  تفاصيل ص ٤

«الميثاق» : القيادي الناصري الحنش  لـ

الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم باالغلبية
ص 
٩

رعاة المبادرة يؤيدون الدعوة  
للمصالحة.. ويطالبون باالبتعاد 

عن العنف واالتهامات
أعلنت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية 
ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس 
األمن ودول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد 
األوروبي، عن دعمها للمصالحة الوطنية التي 
دعا اليها األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للشعب 

اليمني بمناسبة عيد الفطر.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره سفراء الدول 

العشر المعتمدون بصنعاء أمس.. 
وقال سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية: 
«اليمن ما يزال يواجه العديد من التحديات التي 
تؤثر على األمن واالقتصاد والحياة السياسية».
وأضافوا :« جميع المواطنين، ال سيما أولئك 
السياسية والتجمعات  المنتمين لألحزاب 
األخرى، بحاجة إلى تحمل المسؤولية للمساعدة 
على جعل هــذا البلد بلدًا فخورًا ومستقرًا 

ومزدهرًا».
وأكد سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
أن اليمن سيخرج متحدا و قويا من هذه المرحلة 
االنتقالية إن عمل اليمنيون كافة على تنفيذ 
الرؤية الوطنية التوافقية لبناء اليمن الجديد 
المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني دون المزيد 
من التأخير. . موضحين أن مبادرة دول مجلس 
التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية توفر اإلطار 
الذي يجب على مختلف األطياف السياسية أن 
تتوحد عليه كأساس لعملية االنتقال السياسي 

واإلصالحات الجوهرية.
البقية ص ٥

< مع استمرار الصمت العربي المطبق 
والتواطؤ الدولي الفاضح، واصلت اآللة 
االسرائيلية حربها البربرية ضد الشعب 
الفلسطيني لليوم الــ٢٩ وقتل المئات 
من األبرياء جلهم من االطفال والنساء 
والشيوخ. وتتواصل الجهود المصرية 
التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة 
منذ األمــس للتشاور حول وقف اطالق 
النار. وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين 
في غزة أمس «االحد» الى ١٢٢ شهيدًا 
و٣٥٠ جريحًا على األقــل في عــدد من 
مــدن قطاع غــزة، وبذلك يرتفع عدد 
الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان 
اإلسرائيلي الى نحو ١٩٣٠بينما تجاوز 
عــدد الجرحى ٩٠٠٠ جريح. وواصلت 
اسرائيل تحديها لالسرة الدولية بقصف 
قطاع غزة أمس «االحد» بعد استهدافها 
مدرسة تديرها االمــم المتحدة للمرة 
الثالثة، وهدد االحتالل باستهداف قادة 
المقاومة في غزة واعادة نشر قواته على 

مــدن القطاع. الــى ذلــك طالب المؤتمر 
الشعبي العام القيادات الفلسطينية في 
قطاع غزة القبول بمبادرة جمهورية 
مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي لصيانة دم الشعب الفلسطيني 
في غزة، مذكرًا بانعدام التكافؤ العسكري 

واالقتصادي والسياسي.
وعلى صعيد التحركات التي تقودها 
القاهرة أصر الرئيس المصري عبدالفتاح 
لمبادرة  ا ن  ا على  لسبت-  لسيسي-ا ا
التي عرضتها مصر هي فرصة حقيقية 
لوقف اطــالق النار في قطاع غــزة بين 
الفلسطينيين واسرائيل. ويتواجد في 
القاهرة وفــد فلسطيني غــداة انهيار 
هدنة انسانية تبادل الطرفان الفلسطيني 
واالسرائيلي االتهامات بالمسئولية عن 
تقويضها في حين يستمر حمام الدم في 
غزة مع ارتفاع اعداد الشهداء والجرحى 

ومعظمهم من المدنيين... 

 تفاصيل ص١٢

المؤتمر  يطالب الفلسطينين قبول المبادرة المصرية
اكثر من ١٨٣٠ شهيدًا و٩١٠٠ جريح 

فلسطيني جراء العدوان االسرائيلي

دعا المؤتمر الشعبي العام المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة للتحقيق في اكاذيب جديدة 
لرئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، وتحدى المؤتمر في بيان له أمس باسندوة بث مكالمة بين رئيس المؤتمر 

وجماعة الحوثيين بشأن مظاهرات- االثنين -زعم أنه تم التقاطها.
ولوح المؤتمر الشعبي العام باالنسحاب من الحكومة ردًا على اكاذيب جديدة لرئيس الوزراء ضد المؤتمر وقياداته.. 
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