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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..

كلمة 

اليمن وطننا ونحن أبناؤه في جنوبه ووسطه وشماله وشرقه وغربه وليس لنا  
تحت السماء من وطن غيره.. مصيره هو مصيرنا ومن بعدنا أجيالنا القادمة 
الذين سيكونون هم امتداد لنا ونحن سنكون في المدى المستقبلي القريب آباًء وأجدادًا 
وأسالفًا لهم ووجودهم في هذا السياق التاريخي يعتمد على ما سنورثه لهم من خير 
وشر.. فإما استحققنا شكرهم وخلدونا في ذاكرتهم لنكون محل فخرهم وعنوان 
عزتهم بما تركنا لهم من إرث عظيم تجسده حقائق تتجلى في يمٍن موحد آمن 
ومستقر ومزدهر، أو نستحق لعنات الله والتاريخ جزاًء ما اقترفه البعض من جرم ال 
يغتفر بسبب أنانيتهم وضيق أفقهم وارتهانهم لمشاريع اآلخرين الذين ال يهمهم إال 
مصالحهم وما عدا ذلك فليذهب اليمنيون وطنًا وشعبًا حاضرًا ومستقبًال إلى الجحيم.
إن إدراك هذه الحقيقة باتت ضرورة وعلينا جميعًا أن نعيها ونستوعب ما الذي 
 بأننا نحن من 

ً
يتوجب القيام به إلنقاذ بلدنا قبل فوات األوان وهذا يستدعي إيمانًا وقناعة

يجب تحمل المسؤولية بجدية وصدق ووعي يجعلنا نغلب صوت العقل والحكمة وهذا 
يتطلب أوًال االنتصار على ضغائننا وأحقادنا وتجاوزها إلى مسارات التصالح والتسامح 

الذي يقتضي أن نكون كبارًا بعظمة شعبنا وتاريخه الحضاري العريق.
وهنا نقول لكل أولئك الذين يربطون مصالحهم بقوى خارجية أنكم تسلكون الدرب 
الخاطئ الذي لن يفضي بكم إال إلى مهالك وكوارث ماحقة أقلها أن تقسم اليمن إلى 
كيانات وكنتونات قزمية متناحرة بصراعات وحروب ال تنتهي وتوجهًا كهذا أصبح 
مرئيًا لكل ذي بصر وبصيرة من خالل تأجيج النزعات والنعرات الجهوية والمناطقية 
والطائفية والمذهبية التي ينفخ كير نارها غرباء ومندسون ال يريدون الخير لليمن..

إن بعض قادة األحزاب مطالبون باالتعاظ من مآسي تجارب األشقاء في العراق وسوريا 
وليبيا وعليهم أن يمسكوا زمام أمورهم بأيديهم ويجلسوا معًا يطرحون ويناقشون 
قضاياهم ومشاكلهم بأنفسهم في حوار غايته إنقاذ اليمن وإعادته إلى المسار الصحيح 
الذي يحفظ وجوده يمنًا موحدًا ووطنًا يتسع لكافة أبنائه الذين ال خيار أمامهم اليوم 
إال أن يكونوا أو ال يكونوا.. إن اللحظة فارقة وال تحتمل التردد والحسابات الخاطئة.. 

وينبغي االرتقاء إلى مستوى استحقاقاتها.

لجان «هادي» تبدأ بفرز سكان عدن.. ومخاوف من حرب وشيكة

ليكن مصيرنا 

 اليمن.. إلى أين؟!!

ذمار تثور ضد الطغيانطبول الحرب من البيضاء ومأرب..!!لحج.. في أحضان داعش مثلث الرعب عدن.. أبين.. الضالع
المجيدي: نواجه مخططًا إلسقاط 

لحج بيد اإلرهابيين..

تعز ترفض الدعوات 
الطائفية والمذهبية 
والمناطقية

عمران تشكو 
«حوثنة» الوظيفة 

العامة

العامري:  الحرب الدائرة في البيضاء 

ستهدد المحافظات المجاورة
 الشارع يطالب بإطالق 
المؤتمريين المختطفين

٢٠٠ شخص من شباب لحج والضالع يفرون من 
معسكرات هادي لسيطرة إرهابيين عليها

في اتصال أجراه مع اللقاء الجماهيري ألبناء تعز

الزعيم: مواجهة المذهبية والعنصرية مسئولية الجميع
حافظوا على تعز من الفوضى والتدخل في شئونها

المؤتمر يشيدبثبات وتماسك قياداته وكوادره في المحافظات الجنوبية والشرقية
الميسري سبق إحالته إلى لجنة تأديب 

ُعد له صفة تنظيمية
َ

ولم ت
أكد مصدر مسؤول في االمانة  

العامة للمؤتمر الشعبي العام 
ان التصريحات الــصــادرة عــن احمد 
الميسري ال تعني المؤتمر الشعبي العام 
وال قيادته وال قواعده كونها صادرة عن 
شخص لم يعد له صفة تنظيمية .وان 
تلك التصريحات تعكس نغمة مناطقية 
انفصالية ال تعبر اال عــن شخص من 

يطلقها.
وذكر المصدر بان االخ احمد الميسري 
سبق وأحيل الى مجلس تأديبي شكلته 
ــمــؤتــمــر بــســبــب مــخــالــفــاتــه  قـــيـــادة ال
التنظيمية وخــرقــه لنصوص النظام 
الداخلي للمؤتمر واللوائح المتفرعة 

عنه ومازالت هذه القضية قيد النظر.
وأشاد المصدر بثبات وتماسك ووحدة 
قيادات وكــوادر وقواعد المؤتمر في 

المحافظات الجنوبية والشرقية الذين 
رفضوا وال يزالون كل المحاوالت الرامية 
الى المساس بوحدة المؤتمر مؤكدا ان 
االطر التنظيمية هي وحدها من يحق 
لها التحدث باسم المؤتمر دون سواها 

وفقا للنظام الداخلي.
ــوقــف الــمــؤتــمــر  ــمــصــدر م وجــــدد ال
الشعبي الــعــام المبدئي مــن الثوابت 
الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية 
ـــوحـــدة والــديــمــقــراطــيــة ورفــضــه  وال
المطلق ألي مساس بها من قبل اي جهة 
كانت افـــرادا او جماعات مشددا على 
ان المؤتمر وقياداته وقواعده سيما 
في المحافظات الجنوبية والشرقية 
سيقفون ومعهم كل ابناء الشعب اليمني 
ضد اي مساعي لتمزيق وحدة الوطن 

تحت اي مسمى كان.

القضاء ينتصر للمؤتمر الشعبي العام
أصـــــــدرت الــمــحــكــمــة  

التجارية في العاصمة 
صنعاء أمس حكمًا باعتماد توقيع 
األستاذ عارف الزوكا األمين العام 
ــعــام على  للمؤتمر الــشــعــبــي ال

الشيكات.. 
وبهذا الخصوص أوضح المحامي 
محمد البكولي فــي تصريح لـ" 

الميثاق" انه صدر أمس حكم المحكمة التجارية بالعاصمة 
بشأن الدعوى التي تقدم المؤتمر الشعبي العام بها للتأكيد 
على صفة األستاذ عارف عوض الزوكا كأمين عام للمؤتمر 
الشعبي العام وفق ما قضى به قرار االحالة الصادر في 

ــــــة بــتــاريــخ  الــمــحــكــمــة االداري
٢٠١٤/١٢/٢٩م.

وأكد المحامي محمد البكولي 
أن هـــذا الــحــكــم مـــن الــنــاحــيــة 
الموضوعية ال يحق ألي شخص 

الطعن فيه . 
وكــان قد قضى الحكم الذي 
ــيــس المحكمــــة  أصـــــدره رئ
التجارية نبيــــل الحالمــــي بإلــزام البنــوك اعتمـــاد توقيع 
األمين العام للمؤتمر عــارف الزوكا وتمكين المؤتمر 
الشعبي العام من التصرف والسحب من حساباته الجارية 

الدائنة لديهم.

حّيا الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر  
الشعبي العام- في اتصال هاتفي أجــراه مع 
اللقاء الجماهيري التشاوري ألبناء محافظة تعز، كل 
المؤتمريين والمؤتمريات، معربًا عن ثقته فيهم أينما 

كانوا في كل أنحاء محافظة تعز.
ودعا الزعيم علي عبدالله صالح إلى رفض ومحاربة كل 
الظواهر السلبية التي قد تدّمر النسيج االجتماعي في 
.. مطالبًا المؤتمريين بتحمل 

ً
 واليمن عامة

ً
تعز خاصة

مسئولية محاربة تلك الظواهر الدخيلة الطائفية المقيتة 
والعنصرية، والعمل على وحــدة صــف المؤتمريين 
والحفاظ على محافظة تعز من أي قوى فوضوية أو قوى 
ل في شئون محافظة تعز المحافظة االقتصادية 

ّ
تتدخ

والسياسية والثقافية.
تفاصيل ص٨

الصيادي رئيسًا لفرع مؤتمر مأرب
اصدر االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا قرارًا  

تنظيميًا قضى بتكليف األخ/ منصور بن صالح ناصر الصيادي رئيسًا لفرع 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب..

نص القرار ص٢

تعيش مديريات   
مــحــافــظــة عــدن 
على صفيح ساخن ونذر 
حـــرب شــــوارع تــلــوح في 
ــذ أن وصــلــهــا  ــن األفـــــق م
الرئيس المستقيل هادي 

قبل أسابيع.
ــــصــــادر  ــــد م ــــي ــــف وت
«الميثاق» أن المحافظة 
ــــشــــهــــد انـــــتـــــشـــــارًا  ت
للمسلحين وحفر خنادق 
وتمترسات للجان هادي 
ــمــنــازل  عــلــى أســطــح ال

فـــي جــمــيــع مــديــريــات 
المحافظة.

وقـــالـــت الــمــصــادر إنــه 
ـــع أســلــحــة  يـــجـــري تـــوزي
ثقيلة ومتوسطة وخفيفة 
على المنازل بصورة غير 

مسبوقة.
إضافة الى تواصل تدفق 
المتطرفين الى المدينة 
ــمــعــســكــرات  وبـــعـــض ال
والمنازل والشقق للتجمع 

فيها.
تفاصيل ص٣

تقاسم الحكومة االنتقالية يفجر خالفًا بين األحزاب

الحوار يراوح مكانه

مراقبون: اختفاء بعض السلع من السوق تحول خطير في األزمة
ص٣هروب الصبيحي إلى عدن محاولة إلعادة خلط األوراق

ل 
صي

فا
ت

ذر «حرب شوارع» في عدن
ُ
ن

لجان هادي تنتشر في الشوارع وتتمترس في أسطح المنازل وتوزيع أسلحة مختلفة بشكل غير مسبوق

انتشار لمتطرفين أجانب ونزوح للسكان من عدن
عناصر (ناصر هادي) تراقب منازل المواطنين في عملية فرز مناطقي

التنظيم السبتمبري 
يطالب بمحاكمة هادي
مليشيات الحوثي تستخدم أسلحة الجيش 
المنهوبة الثقيلة  في اإلعتداء على منزل 

النائب المؤتمري زكريا الزكري

عذب مرافقي الزكري 
ُ

عناصر فارسية ت
وتواصل محاصرة حي «الجزائر»

تفاصيل ص٢


