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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..

ليس المؤتمر الشعبي العام وقيادته هم من أيقظ الفتن  
وافتعل األزمات وأجج الصراعات والحروب واحتضن اإلرهاب 
وأشاع ثقافة العنف والكراهية وحاك المؤامرات على الوطن ووحدته 
وأمنه واستقراره ومازال بغية الوصول الى غايات مشاريعه الصغيرة 
ليوصل اليمن الى ما هم عليه اليوم من التحديات والمخاطر.. بل ان 
المؤتمر وقيادته  هم من كانوا وما زالوا يقفون ويتصدون لكل هذا 
ومعهم جماهير شعبنا اليوم وفي الماضي القريب والبعيد منتصرين  
لليمن وسلمه األهلي ووئامه االجتماعي وللتنمية والبناء والنهوض 

الشامل.
وبكل تأكيد في كل هذا كان يغلب الحكمة والعقل ونهج الحوار 
على منطق العنف والفوضى والفرقة والتمزق ولهذا ظل مستهدفًا 
سياسيًا وإعالميًا في مراحل مختلفة لكنه جابه كل هذا بترسيخ رؤيته 
وخياراته الوطنية الديمقراطية السلمية وقناعته ان قضايا ومشاكل 
اليمن مهما كانت تعقيداتها وصعوباتها ال تحل اال بجلوس اليمنيين 
جميعًا على طاولة الحوار والتفاهم.. ولقد جسد المؤتمر هذا النهج 
في أرقى صوره في تعاطيه مع كل األزمات التي واجهها بلدنا وشعبنا 
وأخرها أزمة ٢٠١١م مقدمًا تنازالت كبيرة ليس من موقع الضعف بل 
من موقع الحرص على الوطن ومصالحه العليا وحاضر ومستقبل أبنائه.
ال نحتاج اليوم - وفي ظل الحملة اإلعالمية الشرسة والشنيعة 
والمضللة التي لم تدع اسلوبًا من أساليب الكذب واالفتراء والزيف 

والخداع اال واستخدمتها ضدالمؤتمر وقيادته من وسائل إعالم داخلية 
وخارجية - ان نعيد التأكيد على مواقف المؤتمر الشعبي وقيادته 
المسئولة والتي لوالها لذهب اليمن الى كارثة ماحقة.. فالمبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة يدرك االشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي واالصدقاء في المجتمع الدولي ان للمؤتمر الشعبي العام 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح  الدور االساسي والرئيسي في الوصول 
اليها وكان االحرص على تنفيذها وكذلك دوره المحوري والفاعل في 
مؤتمر الحوار الوطني ووصوله الى مخرجات توافقية تهدف الى إخراج 
اليمن من أوضاعه وظروفه المزرية البائسة والمأساوية الذي أوصلوه 
اليها من شنوا ويشنون عليه حمالتهم اإلعالمية في تلك الفترة واالن 

وهي مفهومة ما دامت من تلك االطراف..
 وما نستغربه هو انسياق بعض وسائل االعالم الخارجية وراء تلك 
االطراف التي باتت مفضوحة ومكشوفة لشعبنا الذي بات مستوعبًا 
لحقيقة مشاريعها وهو اليوم يواجهها بحزم متسائًال ما مصلحة بعض 
الفضائيات المحسوبة على قوى اقليمية ودولية من وراء  التماهي مع 

الخطاب  االعالمي لالخوان .. نترك االجابة على ذلك لأليام..
 وما يهمنا اليوم هو تطبيق اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني واستكمال المرحلة االنتقالية وبلوغ  اليمن بر االمان.. فما 
يمر به اليمن من احداث عاصفة تجعل المرحلة دقيقة وحساسة ليس 

على اليمن فحسب انما على السالم واالستقرار اإلقليمي والدولي.

انقالبيو ٢٠١١ يقودون مؤامرة جديدة ضد الوطن والمؤتمر
المؤتمر يدين استهداف الجيش المصري ويؤكد مساندته للرئيس السيسي في الحرب على اإلرهاب

بحاح يضع حدًا لتعطيل تشكيل الحكومة
اضطر المهندس خالد  

محفوظ بحاح المكلف 
بتشكيل الحكومة الجديدة إلى 
اعالن توزيع حصص التشكيل 
الحكومي المرتقب في رد واضح 
على مماطلة أحزاب المشترك 
ومــحــاولــة تعطيلها تشكيل 
الحكومة.. وبــات واضحًا عدم 
تــوافــق المكونات السياسية 
على تشكيل الحكومة الجديدة 
والـــذي يمثل امــتــدادًا للفشل 
المتواصل لبعض هذه القيادات 
التي اغرقت اليمن بمستنقع 
ـــفـــوضـــى بـــعـــد أن رفــضــت  ال
إجــراء االنتخابات النيابية التي 
كــان مــقــرر اجــراؤهــا فــي عام 
٢٠٠٨م والتي يتم من خاللها 
التغيير عبر الشعب ومن خالل 
االحتكام إلرادته عبر صناديق 

االنتخابات..
تفاصيل ص٩

الزعيم: من يثق بوطنه قادر على هزيمة كل 
من يظن أنه قادر على إخراجه من بلده

خالل زيارته إلى سنحان..

قال الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر  
الشعبي الــعــام: إن كــل شخص لديه الثقة 
بوطنه، فهو قادر على هزيمة كل من يظن أنه قادر 

على إخراجه من بلده، مهما كانت موازين القوى.
وأضـــاف الرئيس صــالــح، فــي منشور على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك": 

"فتراب وطنك يحميك ويدافع عنك".
وكتب الزعيم، في منشوره خالل زيارته لقبور بعض 

أهله وإخوته في مسقط رأسه بمنطقة سنحان:
الفاتحة ألرواح، كل موتى اليمنيين.

هذه قبور أهلي وإخوتي في مسقط رأسهم، قرأت 
عليها الفاتحة، ودعوت لوطننا أن يحميه الله بأبنائه 

ولكل أبنائه.

قد يخرج الناس طلبًا للرزق أو العلم، ولكن عليهم أن 
اليتخلوا عن أوطانهم، فيها يعيشون وفيها يموتون.

لقد بقيت طيلة عهدي، أعمل لكي يعود لليمن كل 
يمني، ولو بعد أن تهدأ األسباب التي اضطرته للخروج 

من بلده.
سافرت لدول عديدة، وعدت صحبة رؤساء سابقين، 
أو قادة من مستويات مختلفة، ودعونا للصلح مرات 
عدة، وقلنا لكل يمني: لنختلف أو نتفق، نتصارع.. لكن 

هذه بالدنا نحيا ونموت فيها.
وكــل شخص، لديه هــذه الثقة بوطنه، فهو قادر 
على هزيمة كل من يظن أنه قــادر على إخراجه من 
بالده، مهما كانت موازين القوى. فتراب وطنك يحميك 

ويدافع عنك.

إعالميون يتقاضون مبالغ 
خيالية من الفرقة

من عدو 
الشعب؟

دان المتحدث الرسمي باسم المؤتمر  
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، عبده الجندي، الهجمات اإلرهابية 
التي استهدفت مواقع للجيش المصري وأسفرت 

عن مقتل وإصابة عشرات الجنود في سيناء.
وأكد عبده الجندي، أن هدف منفذي العمليات 
اإلرهابية في سيناء، التشويش على نجاح القيادة 
السياسية المصرية ممثلة بفخامة الرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
واعــتــبــر عــبــده الــجــنــدي، فــي تصريح لوكالة 
"خبر"لألنباء، تلك الهجمات محاولة بائسة إلعاقة 
إجراء االنتخابات البرلمانية القادمة في جمهورية 
مــصــر الــشــقــيــقــة، ضــمــن نــطــاق االســتــحــقــاقــات 
المنصوص عليها في خارطة الطريق والتي تدل 
داللة ساطعة على مصداقية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي ومصداقية الحكومة التي تشكلت بعد 

االنتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام: إن 
االخوان المسلمين والجماعات المتحالفة معهم 
تحاول بهذه األعمال اإلرهابية االنتقام من إرادة 
الشعب المصري الذي خرج في ثورة عارمة ضد 

الجماعة والرئيس المعزول الذي ينتمي إليها.
وأضاف: مهما تمكن اإلرهاب من إزهاق األرواح 
ــدمــاء وتــدمــيــر الــبــنــيــان، إال أن عمره  ــة ال وإســال
قصير، ونهايته حتمية؛ ألن خيار السالم واألمن 

واالستقرار والتنمية هو خيار الشعوب".
تفاصيل ص٣

دعا القيادي الجنوبي في   
حــــزب اإلصـــــالح الــشــيــخ 
صــالح باتيس أبــنــاء المحافظات 
الجنوبية إلى عدم االنسياق وراء 
الــدعــوات المطالبة باالنفصال 
والــمــحــرضــة ضــد اخــوانــهــم أبناء 

المحافظات الشمالية .
وقــال باتيس فــي منشور على 
صفحته بالفيسبوك: من يشعل نار 
الفتنة اليوم بين الشمال والجنوب 
ويزرع الحقد والكراهية بينهم ويسخر كل وسائل إعالمه ضد أبناء 
الشمال جميعًا وكأنهم أعداء للجنوب هو المجرم الحقيقي سواء 

أكان من الشمال أو الجنوب.. 
وأضــاف: هذا ال يخدم المستقبل أبــدًا، فلو كان هدفه استعادة 
دولة بحق لما زرع الحقد والكراهية بين شعبه والشعب المجاور كما 
عي.. ألن هذا من الفجور في الخصومة وليس من صفات المؤمنين..  يدَّ
تفاصيل ص٨

باتيس مخاطبًا أبناء الجنوب:

 أبناء الشمال الصدور الحانية 
لكم في كل أزمة

دعوا إلى سرعة تشكيل حكومة الشراكة الوطنية

حة من المدن
ّ
المؤتمر وأحزاب التحالف يطالبون  بإزالة كافة المظاهر المسل

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر  
الــشــعــبــي الــــعــــام وقــــيــــادات 
أحـــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
اجتماعًا برئاسة األخ يحيى علي الراعي 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام، حيث جرى مناقشة المستجدات 
والتطورات على الساحة الوطنية وفي 
مقدمتها ما يجري من تطورات في عدد 
من المحافظات وكــذا ما يتصل بتنفيذ 

اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
ــدايــة االجــتــمــاع هــّنــأ المؤتمر  وفـــي ب
الشعبي العام وحلفائه جماهير شعبنا 
اليمني وقيادته السياسية بمناسبة رأس 

السنة الهجرية الجديدة، سائلين الله أن 
يعيدها على شعبنا باألمن واالستقرار 

والسالم.
ــر الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام  وقـــد عــّب
وأحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف 
حة التي تجري في 

ّ
والمواجهات المسل

عدد من المحافظات بين حزب التجمع 
اليمني لإلصالح من جهة وأنصار الله من 
جهة أخرى وما تلحقه تلك المواجهات من 
ضرر على أمن واستقرار الوطن والمواطن 

اليمني.
تفاصيل ص٢

ُحمد تفوز بالمرتبة ٣٣ ألقوى 
السيدات العرب لعام ٢٠١٤

ــة   اخــــــتــــــارت مــجــل
ـــشـــرق  فـــــوربـــــس ال
األوسط الدكتورة أمة الرزاق 
ــي ُحـــمـــد وزيـــــر الــشــئــون  عــل
ــة والـــعـــمـــل في  ــمــاعــي االجــت
المرتبة ٣٣ بين أقوى ٢٠٠ 
سيدة عربية لعام ٢٠١٤ في 

القطاع الحكومي.
وكشفت المجلة عن قائمتها 
الــجــديــدة للعام ٢٠١٤ في 

حفل تكريم للقائمة المختارة أقامته مؤخرا 
ــى حــضــره وزيـــر الثقافة والشباب  فــي دب
وتنمية المجتمع فــي اإلمــــارات العربية 
المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان .
وأعــربــت الــدكــتــورة ُحمد األمــيــن العام 
ــعــام عن  الــمــســاعــد للمؤتمر الشعبي ال
اعتزازها بهذا االختيار والتكريم اللذين 

ــعــدان حــد قــولــهــا تكريما  ي
لــلــمــرأة اليمنية الــتــي أثبتت 
وتثبت يوميا قــدرتــهــا على 
مواجهة التحديات وتخطي 
كــافــة الــعــوائــق والمساهمة 
بــفــاعــلــة فــي تنمية الــوطــن 
وتــســجــيــل حـــضـــور مــحــلــي 
وإقليمي ودولـــي يــرفــع اسم 

اليمن عاليا .
وكانت مجلة فوربس الشرق 
األوســـط قــد أكــدت فــي عــددهــا األخــيــر أن 
ــوى ٢٠٠ سيدة عربية للعام  اختيار أق
٢٠١٤ في عدد من القطاعات منها القطاع 
الحكومي جــاء بناء على عــدد من الشروط 
أهمها طول شغل المنصب الحكومي والتأثير 
في اتخاذ القرار الحكومي والمساهمة في 

تنمية المجتمعات المحلية.

«الميثاق»: موسى المعافى لـ محمد بن ناجي الشايف:

لنتمسك بشعار الهجرة 
النبوية «إن الله معنا»

أي طلقة رصاص مذهبية ستقضي 
على النسيج االجتماعي


