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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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المؤتمر الشعبي الــعــام قــوي اليوم   
ومتماسك وموحد أكثر من أي وقت مضى 
بعد أن خلت صفوفه من الفاسدين واالنتهازيين 
الذين توهموا أن التحديات والمحن يمكن 
أن تنال من تنظيم وطني يمني صنع أعظم 
اإلنجازات لشعبه الذي كان وسيظل ملتفاً حول 
تنظيمه الرائد وقيادته بزعامة االخ الزعيم علي 
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي 
بحكمته سيجعل من المؤتمر أصلب عوداً وأقدر 
على مواصلة مسيرته في بناء حاضر اليمن 

والمضي به قدماً صوب المستقبل االفضل.
وهنا البــد من اإلشـــارة الــى أي حديث عن 
خالفات داخل المؤتمر من قبل أولئك المرجفين 
والموتورين مرضى النفوس والعقول مردود 
عليهم وهم يحاولون اسقاط حاالت وأوضاع 
تحالفاتهم المشبوهة وأحزابهم الموبوءة بداء 
الجمود والتحجر وعدم القدرة على التجدد ألنها 
قامت على الشمولية ونهج التآمر حتى على 
نفسها، أما المؤتمر الشعبي العام فقد انبثق 
من الحوار وبنى على الديمقراطية التي كانت 
أساس نهجه الوطني الشعبي االصيل وستبقى 
كذلك ومن خاللها سيتمكن من معالجة أية 
تباينات واختالفات انطالقاً من المرونة التي 
تحول كل هذا من عوامل هدم الى عوامل 
بناء وتطور وارتقاء في أدائه التنظيمي ودوره 
السياسي الذي تتجذر وتترسخ مكانته في أوساط 
الجماهير العريضة من أبناء اليمن المخلصين 
ــداث اال وعياً  الشرفاء الذين لم تزدهم االح
وقناعة وإيماناً بمبادئ وأهداف المؤتمر وقيادته 
الرشيدة ممثلة برئيسه الزعيم الرمز االخ علي 
عبداهللا صالح وفخامة االخ عبدربه منصور هادي 
اللذين يمضيان به الى األمام والى مستوى جديد 
تمكنه من االستجابة بصورة خالقة لموجبات 
واستحقاقات الفترة التاريخية التي يمر بها 
الوطن وعلى النحو الذي يحفظ له وحدته وأمنه 
واستقراره ويخرجه من الفوضى التي اعتقدت 
بعض القوى واالطراف انها الطريق االقصر التي 
ستمكنها من الوصول الى السلطة لكن المؤتمر 
ومن موقع مسؤوليته الوطنية أفشل مخططاتها 
التدميرية بإصراره على أن ال سبيل آخر سوى 
تداولها سلمياً وعبر صناديق االقتراع وفقاً 
للديمقراطية التعددية التي هي خيار وطني ال 

يمكن السماح بالتراجع عنه.
الخالصة في هذا السياق هي ان المؤتمر 
الشعبي العام هو شجرة الوطن المثمرة بالخير 
والعطاء وأن حجارة أولئك األقزام لن تؤثر فيه 
ورهانهم على وجود خالفات وانشقاقات في 
داخله ال وجــود لها اال في رؤوسهم المأفونة 
والحمالت االعالمية ليست اال أضاليل وأكاذيب 
أضغاث أحــالم من خاللها يحاول المرجفون 
ــزاب المريضة الهروب من أزماتهم  من االح
التي عبرت عنها الخالفات التي كانت مدركة 
ومستوعبة بالنسبة لنا منذ البداية وما طفا على 
السطح في اآلونة االخيرة هو غيض من فيض، 
أما الوضع الحقيقي داخل تحالفاتها المبنية على 
باطل فهو أسوأ من ذلك بكثير وهم فيما ذهبوا 
اليه في خطابهم االعالمي تجاه المؤتمر ينطبق 
عليها قول «رمتني بدائها وانسلت»، وأخيراً فإن 
المؤتمر سيظل طوداً شامخاً شموخ جبال اليمن 

الشماء.

المؤتمر وأوهام المرجفين
كلمة 
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ذ أنشطة وفعاليات رمضانية المؤتمر ينفّ

مناقشة هموم وقضايا المواطنين ومعالجتها
استعراض المستجدات الوطنية ودور المؤتمر في إنجاح الحوار

«الميثاق»- خاص 
أقرت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اقامة 
أنشطة وفعاليات رمضانية بهدف تفعيل العمل التنظيمي، 
وتعزيز آلية االتصال والتواصل المؤتمري وإحياء أيام شهر 
رمضان المبارك بمختلف األنشطة والفعاليات بما يرسخ 
ر روحانية رمضان وخصوصياته والعادات والتقاليد  ويجذّ
األصيلة واجراء المناقشات المستفيضة حول قضايا وهموم 
المواطنين واالستعدادات للحوار الوطني ودور المؤتمر في 

انجاح الحوار واخراج اليمن من األزمة.
وأكــد تعميم وجهه الدكتور عبدالكريم االرياني 

النائب الثاني لرئيس المؤتمر لرؤساء فروع المؤتمر 
بالمحافظات والدوائر ورؤساء فروع الجامعات على 
أهمية األنشطة والفعاليات الرمضانية بهدف إيصال 
رسالة المؤتمر الشعبي العام لمختلف األطر التنظيمية 
والمحددات  للموجهات  المجتمع وفقاً  وشــرائــح 
المرسومة، والوقوف على هموم وتطلّعات الجماهير، 
وإبراز ثبات وقوة ووجود تنظيمنا الرائد وقدراته الفائقة 
في خضم المعادالت السياسية والصراع السياسي 

واأليديولوجي.
تفاصيل ص٣

رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً 
للجنة الفنية للحوار قريباً

عــلــمــت «الــمــيــثــاق»  
مــن مــصــادر مطلعة 
د  لالعدا لفنية  ا للجنة  ا ن  ا
الوطني  ر  للحوا والتحضير 
ــشــامــل ستجتمع خــالل  ل ا
الساعات القادمة برئاسة االخ 
منصور  عبدربه  لمناضل  ا

هادي رئيس الجمهورية..
ــادر ان  ــص ــم وأوضـــحـــت ال

للجنة  األول  ع  الجـــتـــمـــا ا
سيكرس الختيار رئيس ونواب 
وسكرتارية للجنة وفقاً لنص 
قرار رئيس الجمهورية بهذا 

الشأن.
وذكرت المصادر انه سيتم 
عقب ذلك البدء باعداد برنامج 
عمل للجنة ولتنفيذ الخطوات 

الواردة في قرار تشكيلها.

رئيس الجمهورية يوقف قرار 
باسندوة ويلغي إقصاء الخالدي

اصدر االخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية توجيهات  
الى رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة قضت بعدم تنفيذ 
التكليفات التي تصدر لمناصب يتطلب صدورها قرارات موقعة من رئيس 

الجمهورية.
وبهذا الخصوص علمت «الميثاق» ان االخ رئيس الجمهورية أمر بإيقاف 
قرار باسندوة الخاص بتعيين بديل لالخ جميل الخالدي وكيل وزارة التربية 
والتعليم، غير أن رئيس الوزراء أصدر خالل االسبوع الماضي قراراً بإبعاد 
الوكيل المذكور وتعيين وكيل مخالفاً بذلك لتوجيهات رئيس الجمهورية 

والقوانين النافذة.
وذكــرت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» ان استمرا تجاوز رئيس الــوزراء 
لصالحيات رئيس الجمهورية والوظيفة العامة والشراكة الوطنية من خالل 
حكومة الوفاق يمثل تصعيداً خطيراً مشيرة الى ان رئيس حكومة الوفاق 
يصر على تنفيذ ما تمليه عليه القيادة التي تديره من الخلف ويعجز عن رد 
أي تعليمات لها حتى لو كان ذلك على حساب الدستور والقانون، وعالقته 
برئيس الجمهورية واحترام اختصاصات رئيس الدولة والتوافق الوطني الذي 

جاء وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها.

ــخ   ــشــي دعـــــا ال
ـــــطـــــان  ســـــل
البركاني األمين العام 
للمؤتمر  عــد  لــمــســا ا
الشعبي العام األحزاب 
والتنظيمات السياسية 
وكافة قــوى المجتمع 
ـــى تــجــاوز  الــيــمــنــي إل
واالنتقال  الصراعات 
للعمل معاً بروح وطنية 
صادقة للخروج بالبالد 

من األزمة وتداعياتها.
وأشاد الشيخ سلطان 
قف  ا لمو با ني  كا لبر ا
الوطنية والبطولية التي 
رها أبناء محافظة  سطّ
فهم  صطفا ا و ء  صنعا
ــي مــواجــهــة أعــمــال  ف

ــف والــتــطــرف  ــن ــع ال
واإلرهــــاب وتعاونهم 
الكبير في الحفاظ على 
األمن والسكينة العامة 
رسات  للمما ونبذهم 
الخارجة على النظام 

والقانون.
تفاصيل ص٣

البركاني يدعو األحزاب إلى 
العمل بروح وطنية صادقة

مصدر مؤتمري مسئول لـ«الميثاق»

المؤتمر أكبر من الخالفات ونحذر من التطاول على قياداته
يزداد المؤتمر شعبية وعصي على التفكك واالنقسام
اإلصالح قائم على المؤامرة ويتنكر لشركائه قبل خصومه

المؤتمر سيظل عامل توازن للعملية السياسية ولن يسمح بانحراف العمل الحزبي نحو التطرف
أبواق حزب اإلصالح لن تنال من العالقة المصيرية بين رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر

ما فتئت وسائل اعالم االصالح واالعالم التابع للمتمرد علي محسن من ترديد  
األكاذيب وبث الشائعات تارة حول انشقاق في المؤتمر وايهام الناس ان هناك 
خالفاً بين -رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر وتارة يتحدثون كذباً عن مليارات من 
ارصدة المؤتمر وينصبون أنفسهم أوصياء على المؤتمر.. ويطالبون الرئيس عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية التحقيق في تلك الواقعة والحفاظ على أموال المؤتمر 

وتارة اخرى يتحدثون عن سحب أكثر من ٢٠٠مليون دوالر من وزارة النفط.
وأكد المصدر ان كل ذلك عار عن الصحة ومجرد أكاذيب تحاول تلك األطراف خلق 
بلبلة حولها ولم يكن المؤتمر وال الرئيس علي عبداهللا صالح في يوم من األيام 

يسحبون لحسابهم الشخصي وال لحساب المؤتمر أية مبالغ.. 
تفاصيل ص٣

«اإلصالح» يسلم المعونة االمارتية لعناصر القاعدة 
ويشترط على أهالي جعار االنضمام إليه

باسندوة يهدد موظفي مجلس الوزراء بمليشيات الساحات
هدد رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة موظفي مجلس الوزراء المطالبين بحقوقهم  

المشروعة بالطرد بالقوة من المجلس.
وذكر عدد من الموظفين لـ«الميثاق» ان باسندوة قال سأستدعي عشرة آالف من الساحة اذا لم 

يتوقف الموظفون عن االحتجاج في المجلس وسارميهم خارج أسوار مجلس الوزراء.
الجدير بالذكر ان موظفي مجلس الوزراء كانوا قد احتجزوا باسندوة ووزير المالية االسبوع المنصرم 

في المجلس احتجاجاً على رفضهم صرف مستحقاتهم المالية.
من جانب آخر استنكر مراقبون حقوقيون تهديدات باسندوة الذي ظل يدعي كذباً احترام الدستور 
والقانون ويؤمن بمشروعية المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية وهو في نفس الوقت يمارس االقصاء 

والديكتاتورية بحق الموظفين البسطاء.

علي الشعباني

اكدت مصادر محلية في محافظة ابين ان عناصر متطرفة على   
ارتباط باالرهابيين قد تسلمت كميات كبيرة من المعونات 
الغذائية المقدمة من دولة االمارات العربية المتحدة وتقوم باستغاللها 

الستقطاب بعض الفقراء والمساكين الى حزب االصالح.
وذكر سكان محليون بمدينة جعار بمحافظة أبين ان عناصر  
حزب الإلصالح يشترطون على أهالي المدينة تعبئة استمارات 
انضمام لحزب االصالح مقابل حصولهم على كيس قمح لكل 

أسرة كمعونة في شهر رمضان .
وبهذا الخصوص يشكو العديد من المواطنين في عموم 
محافظات الجمهورية من استغالل االصالح المعونة للدعاية 
االنتخابية المبكرة، ففي احياء جامعة صنعاء تقوم عناصر 
االصالح بتوزيع المعونة على اعضاء االصالح فقط بتواطؤ مع 
عناصر في جمعية الهالل، وكان المواطنون في مذبح وشميلة 
بالعاصمة ايضاً قد خرجوا في مسيرات احتجاجاً على خروقات 

االصالح في توزيع المعونة االماراتية على اعضائهم فقط.

اليدومي يصف فكر الحوثية 
باالبليسي  ويحمل االشتراكي 

مسؤولية حرب 94
وصف رئيس الهيئة العليا للتجمع  

محمد  لعقيد  ا لإلصالح  ليمني  ا
عبداهللا اليدومي، فكر جماعة الحوثي 
باالبليسي، حيث قال اليدومي في حوار 
تلفزيوني ان الفكرة التي تقوم عليها 
جماعة الحوثي فكرة إبليسية (أنا خير منه).
واضاف «ليس بيننا وبين الحوثيين صراع 
وال مواقف مسبقة وموقفنا منهم يحدده 
الحوثيون أنفسهم في التعامل معنا كإصالح، 
وعليهم ان يختاروا الطريقة التي يتعاملون 
بها معنا وحينها سنتعامل معهم وفقا لذلك.

وحــمــل  اليدومي قــيــادات االشتراكي 
مسؤولية حرب صيف حرب ٩٤ م وقال :ان 
اعالن االنفصال عام ٩٤م تم بالتنسيق 
بين بعض قيادات الحزب االشتراكي اليمني 

وبين قوى في الخارج.

اختطاف إيطالي يعمل حارساً 
في سفارة بالده بصنعاء

ف   أعلنت الحكومة اختطاف موظّ
ــارس أمــن في  إيطالي يعمل ح
السفارة اإليطالية بصنعاء على يد مسلّحين 
مجهولين اختطفوه من أمام مقر السفارة 
وسط العاصمة صنعاء أمس واقتادوه إلى 

مكان مجهول.
ــد وزيــر الخارجية الدكتور أبو بكر  وأكّ
عبد اهللا القربي خالل اتصال أجــراه معه 
وزير الخارجية اإليطالي جوليو تيرسي أن 
األجهزة األمنية تتابع باهتمام بالغ قضية 
المواطن اإليطالي الذي تعرض لالختطاف 
وباشرت باتخاذ جميع اإلجــراءات األمنية 
الالزمة لتعقب الخاطفين وضمان اإلفراج 
عن المواطن اإليطالي بسالم. مبيناً أن 
اختطاف أي مواطن أجنبي هو عمل مدان 
ومرفوض من جميع أبناء اليمن فضالً عن 

كونه محرم شرعاً ومجرم قانوناً.

صلح لــ«6أشهر» وقبائل الحدأ تتوعد علي محسن :

مصادر لــ«الميثاق» : ال صحة لمحاولة الشهيد الكليبي اقتحام منزل صهره 
أكدت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» عدم صحة   

االنباء التي تداولتها وسائل االعالم في االيام 
الماضية حول استشهاد نجل الشيخ الكليبي كان 
بسبب محاولته اقتحام منزل المنشق علي محسن 
والقائه قنبلة  ما ادى الى تدخل حراسة المنشق 

وتبادلهم اطالق النار معه وسقوطه قتيالً.

وأوضحت المصادر ان الشهيد الكليبي قتل داخل 
منزل علي محسن على يد محسن علي محسن 
الذي فتح النار عليه فأرداه قتيالً بعد ان جاء لزيارة 

اوالده.
وافادت المصادر بان والد المجني عليه الكليبي 
وابناء مشائخ قبائل الحدأ رفضوا دفن الجثة إال 

بعد تسليمهم القاتل.
مشيرة الى ان الوساطات التي ارسلها علي محسن 
خلصت الى طلبهم تسليمه بنادق العيب وعددها 
٢٠٠ بندقية وكذا سيارتين صالون مقابل الصلح 
لــ٦ أشهر فقط، فيما أكدت قبائل الحدأ بأنها ستثأر 

لدم الكليبي في حالة عدم تنفيذ حكم اهللا.


