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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

كلمة 

التمسك بالمبادرة
أكدنا ونجدد التأكيد أن موقفنا في المؤتمر الشعبي العام تجاه المبادرة الخليجية  

 متكامل غير قابل للتجزئة واالنتقائية 
ُّ

وآليتها التنفيذية المزمنة مؤسس على أنها كل
أو االبتسار وهي في بنودها من الوضوح ال تقبل أية تفسيرات أو تأويالت وال يمكن إطالقًا أية 
إضافات خارج ما اتفق عليه وتم التوقيع عليها في المملكة العربية السعودية الشقيقة بحضور 
ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز واألشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي واألصدقاء في المجتمع الدولي، ونحن في موقفنا هذا ننطلق من حرٍص يجسد إصرارنا 
على إنجاح التسوية السياسية وإخراج وطننا وشعبنا إلى بر األمان بعد أن كادت أطراف سياسية 
بعينها أن تقوده إلى كارثة الصراع واالحتراب والدمار والفوضى، وهي القوى ذاتها التي تسعى 
 لوضع العراقيل من خالل ما تقترفه من أعمال تخريبية وإرهابية تستهدف المنشآت 

ً
اليوم جاهدة

الخدمية ومنتسبي الجيش واألمن والقيام بكل ما من شأنه زعزعة األمن واالستقرار محاولة فرض 
أجندتها التي تتناقض مع معاني ومضامين التسوية السياسية التي جاءت بها المبادرة الخليجية، 
ولعل من أسوأ الصور الدالة على ذلك هو ما يعتمل في مؤتمر الحوار الوطني من محاوالت لغرض 
تخريجات لمشاريع هي في محصلتها تفضي إلى إخراج المبادرة الخليجية عن مساراتها ونسف 
التسوية السياسية , وإعادة اليمن إلى أوضاع أشد خطورة من تلك التي كنا عليها قبل الوصول 

إلى هذه المبادرة.
في هذا المنحى يمكن اإلشارة إلى محاولة تلك األطراف المعروفة لكافة أبناء شعبنا اليمني 
تمزيقه إلى كيانات مناطقية وطائفية ومذهبية متصارعة وضعيفة ضاربين عرض الحائط بنقطة 
جوهرية تشكل المحور األهم لمجمل التسوية السياسية تضمنتها المبادرة الخليجية والمتمثل 
بالتأكيد على الحفاظ على وحدة اليمن، هذا هو ما وقف المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
ضده والتصدي لها ولن نسمح به ال بالحاضر وال في المستقبل ألن في ذلك تفريط بنضال وتضحيات 
شعبنا وحركته الوطنية في سبيل استعادة وحدته التي تحقق انجازها العظيم بقيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومعه كل الوحدويين من أبناء الشعب اليمني 
العظيم في يوم الـ ٢٢ من مايو العظيم١٩٩٠م, ومن يقبل بذلك سوف يلعنه الله والتاريخ 
 وأن األشقاء واألصدقاء استوعبوا حقيقة أن وحدة  وأمن واستقرار اليمن 

ً
واألجيال القادمة خاصة

يشكل عامل استقرار إقليمي ودولي للمنطقة والعالم وهو ماتم تأكيده في المبادرة الخليجية 
على وحدة اليمن, في حين أن هناك من يحسبون على هذا الوطن يعملون على تدميره وخرابه 
وتشظيه سعيًا لتحقيق مصالحهم األنانية الضيقة و مشاريعهم الصغيرة التي رفضها وسيرفضها 
اليمنيون, وفي هذا تكمن قوة موقفنا المتمسك بالمبادرة الخليجية التي يجب أن تنفذ كاملة 

لضمان االنتقال إلى غٍد مشرق ليمن موحد آمن ومستقر ومزدهر.

ارتياح واسع لمضامين رسالة الرئيس «هادي» للزعيم «صالح»

الشعيبي : إعالن أمانة الحوار استئناف الجلسة الختامية السبت تم باتفاق مع الحراك والحوثيين

قوبلت رسالة تهنئة االخ المناضل عبدربه منصور  
هادي رئيس الجمهورية  النائب األول لرئيس المؤتمر 
للزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
بمناسبة أعياد الثورة اليمنية وعيد االضحى المبارك بارتياح 

شعبي ورسمي واسعين..
فيما اعتبرتها األوســاط السياسية رسالة موجهة إلى الداخل 

والخارج تؤكد على وحدة القيادة السياسية التاريخية لليمن وعزمها 
الحفاظ على منجزات الشعب اليمني ومواجهة تحديات المرحلة..

مؤكدين أن الرسالة عكست التماسك الداخلي لقيادة المؤتمر 
ومضيها صفًا واحدًا لتحقيق تطلعات شعبنا نحو استكمال بناء 

الدولة المدنية الحديثة..
مضامين الرسالة ص٥

أبعاد متشابكة:
تعز..

هل ستصبح «دبي» 
مخاطر انتشار ظاهرة اختطاف األجانب في اليمن أم «مقديشو»؟!

مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر:

نرفض بشدة محاوالت االيقاع بين قيادات المؤتمر
مواقف المؤتمر تنشر عبر وسائل إعالمه وال عالقة لنا بالتصريحات المسربة

نفى مصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام صحة   
ماتضمنه تصريح منسوب لمصدر مسئول في المؤتمر 
الشعبي العام وبثه موقع (التغيير)أمس االحــد.. وفيما اكد 
المصدر عدم صحة مضامين التصريح جملة وتفصيال ، نفى نفيا 
قاطعا عالقة المؤتمر الشعبي العام بمختلف هيئاته القيادية 
وتكويناته التنظيمية وقطاعاته بما ورد في التصريح المذكور 
. واعتبر المصدر في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ماورد 
في التصريح ياتي في اطار محاوالت االيقاع بين قيادات المؤتمر 
الشعبي العام وشق صفوف المؤتمر وهى المحاوالت التي تجري 

على قدم وساق منذ بدء تفاقم االزمة السياسية في اليمن مطلع 
العام ٢٠١١م . واوضح المصدر في ان مواقف ورؤي المؤتمر 
الشعبي العام وحتى تباينات اراء قياداته وكوادره السياسية 
حول مختلف القضايا الوطنية باتت جميعها تعلن بشفافية 
باسماء هيئاتها وتكويناتها وصفات وأسماء شخوصها عبر منابر 
المؤتمر الشعبي العام االعالمية ، وليس المؤتمر الشعبي العام 
بحاجة لمثل هذه االساليب الرخيصة من التسريبات المدسوسة 

كما تفعل بعض االحزاب السياسية .
تفاصيل ص٣

وفد مؤتمري يطمئن على صحة البركاني
برئاسة بن دغر..

قام وفد من قيادات المؤتمر الشعبي  
العام برئاسة الدكتور احمد عبيد بن 
دغر األمين العام المساعد بزيارة الشيخ سلطان 
البركاني األمين العام المساعد في مقر اقامته 
المؤقتة بمدينة جدة حيث يخضع للعالج عقب 
عملية اجراها في لبنان تكللت بالنجاح. وعبرت 
قــيــادات المؤتمر عــن امتنانها وشكرها لخادم 
الحرمين الشريفين وقيادة المملكة الذي يرجع 
لهم الفضل بعد الله في استقبال عشرات الحاالت 
العالجية من قيادة وكوادر المؤتمر وفي مقدمتهم 

الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر..
من جانبه عبر الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن شكره وعظيم 
امتنانه لرئيس الجمهورية وللزعيم علي عبدالله 

صالح وأعضاء وأنصار المؤتمر الذين يتابعون حالته 
الصحية بشكل دائم منذ إجراء العملية. مشيرا إلى 
ان حالته الصحية مستقرة وانه سيعود الى ارض 
الوطن قريبا بعد استكمال بقية الفحوصات. هذا 
وقــد ضم الوفد الــذي قــام بــزيــارة الشيخ سلطان 

البركاني األستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة 
والتفتيش بالمؤتمر وحمود عباد وزير األوقاف 
ومعمر االريــانــي وزيــر الشباب والرياضة ونبيل 
شمسان وزير الخدمة المدنية وعبدالرحمن القالم 

وكيل وزارة االوقاف وعددًا من قيادات المؤتمر.

تعذر التئام لجان مؤتمر  
الحوار الوطني الشامل في 
اجتماعاتها عقب اجازة عيد األضحى، 
بحسب ما اعلنته االمانة العامة للحوار 
السبت الماضي، ان اجتماعات لجنة 
التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار 
واللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق 
القضية الجنوبية ستستأنف أعمالهما 
وإرجـــاء اجتماعات الجلسة العامة 

الثالثة إلى السبت المقبل.
وبهذا الخصوص قال الدكتور يحيى 
الشعيبي عضو اللجنة العامة، رئيس 
فريق ممثلي المؤتمر الشعبي العام 
وأحــزاب التحالف في مؤتمر الحوار 
فــي تصريح لـ"الميثاق": ان  لجنة 
التوفيق لم تعقد اجتماعها االثنين 
كما كان مقررًا لها عقده لعدم اكتمال 

النصاب. 
تفاصيل ص٣

ياسر العواضي:

ال توجد انقسامات داخل المؤتمرالشعبي
نرفض ترحيل األزمات من أجل إيجاد كيانات سلطوية جديدة
الفيدرالية ال تصلح لليمن والرئيس سيلغي العزل السياسي

االتحاد األوروبي يعرب عن قلقه من الوضع األمني الهش ويشدد 
على إجراء االنتخابات وفقًا للمبادرة الخليجية

على أطراف الحوار اليمني معالجة القضايا الحرجة بواقعية وتوافق

قال االستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة  
للمؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر الحوار الوطني 
انه إذا لم تحل الملفات الساخنة فلن يكتب أي نجاح للجلسة 

الختامية لمؤتمر الحوار الوطني.
مؤكدًا ان المؤتمر الشعبي العام يرفض ترحيل األزمات 

من أجل ايجاد كيانات سلطوية جديدة وانه لن يتخلى عن 
الدستور النافذ إال بدستور يستفتى عليه الشعب.

ونفى العواضي وجود أي انقسامات داخل هيئات المؤتمر 
الشعبي القيادية.

نص الحوار ص ٥

أعرب االتحاد االوروبي عن قلقه الشديد ازاء الوضع االمني  
الهش وزيادة الهجمات وعمليات الخطف في اليمن للحصول 
على الفدية لتعزيز الجماعات االرهابية. وشــدد وزراء الخارجية 

االوروبيون في ختام اجتماعهم والذي عقد في لوكسمبرج على ان 
األمن يعد عنصرًا أساسيًا لنجاح عملية االنتقال السياسي في اليمن.

تفاصيل ص٤

رئيس فرع المؤتمر بتعز :

ندعو األطراف المتصارعة إلى تحكيم 
العقل ألن الدماء تجر إلى الدماء

دعا الشيخ جابر الوهباني رئيس فرع المؤتمر  
ــعــام بمحافظة تــعــز كــل عقالء  الشعبي ال
المحافظة الى القيام بواجبهم ازاء ما تشهده المحافظة 
من أحداث متفاقمة تزعزع األمن وتقلق السكينة العامة.
«الميثاق« ان ظاهرة  وقال الوهباني : في تصريح لــ
انتشار الــســالح فــي المحافظة بــصــورة غير مسبوقة 
ومألوفة باالضافة الى اذكاء النعرات والثأر والصراعات 

جعل األوضاع غير مستقرة في مدينة تعز.
الفتًا الى ان الدماء التجر إال الى الدماء وان التصرف 

االحمق دائمًا عواقبه كارثية.
واضــاف : نناشد كل االطــراف المتصارعة ســواء من 
ابناء تعز او من خارجها الى تحكيم العقل والتعامل بما 
يمكن الناس من الخروج من المشاكل والصراعات وعدم 

االنجرار الى الفتن واللجوء الى العنف والتعامل بالسالح.
وأكد جابر الوهباني ان محافظة تعز بأمس الحاجة الى 
استقرار العمل االداري ولن يتأتى ذلك إال بتعيين ذوي 
ات والمؤهالت ممن تم اختيارهم عن طريق عملية  الكفاء
المفاضلة التي انتجها المجلس المحلي لشغر المناصب 

االدارية.
واعتبر الشيخ جابر قرار تعيين مدير مكتب التربية 
مخالفًا لقانون الخدمة المدنية والتدوير الوظيفي كون 
المعين قد بلغ األجلين كما سبق له شغر هذا المنصب 
قبل سنوات، باالضافة الى انه كان ضمن لجنة المفاضلة 

التي اختارت الدكتور المخالفي مديرًا لمكتب التربية.
منوهًا الى ان موقف المؤتمر الشعبي العام واضح تجاه 
ماتشهده المحافظة من أحداث باالضافة الى رفضه التام 

ألي تعيين في المكاتب التنفيذية اليخضع للمفاضلة.

الحوار الوطني أصبح شبيهًا بالميت سريريًا

المؤتمر الشعبي حزبي وعصاي وأنا منه وإليه
الرئيس هادي: نحن أخوة في خندق واحد ومصلحة اليمن تجمعنا

لن أسمح أبدًا بمخالفة المبادرة أو التفريط بالوحدة

مراقبون: الرسالة أكدت التماسك الداخلي لقيادة المؤتمر لمواجهة تحديات المرحلة
العزل السياسي موضوع غير مقبول وال يخدم الوفاق وسيتم سحبه

الجيش واألمن.. هل أصبحا 
أسودًا بدون مخالب


