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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 

ال للصراع المذهبي..
أعمال العنف التي تشهدها محافظة صعدة تعكس مدى الخطر الذي وصلنا إليه نتيجة الشحن والتعبئة الخاطئة المشبعة بثقافة التطرف والتعصب  

األعمى الذي يتجسد فيها الحقد والكراهية واالصرار على إقصاء كل من يختلف مع ما يؤمن به اآلخر وهو يتنافى مع مبادئ وقيم ديننا اإلسالمي 
الحنيف الذي كان وسيبقى دين المحبة والتسامح والخير ليجعل ذلك من المسلمين أمة وسطا وهذه القيم والمبادئ التي يؤمن بها المؤتمر الشعبي العام 

وعمل ويعمل على ترسيخها في مواجهة شرور التطرف والغلو الطارئة والدخيلة على شعب اإليمان والحكمة وتقاليده الحضارية العريقة.
ان ما تشهده محافظة صعدة من قتال داٍم  يهز الضمير الوطني وفاجعة يذهل من هولها كل يمني، وما كان يجب له ان يكون وال ينبغي له ان يستمر فالوطن 
اآلن بحاجة الي نزع فتيل كل الصراعات المسلحة وليس تأجيجها وصب المزيد من الزيت لتأجيج نيرانها فما بالنا اذا كان هذا الصراع قائمًا على نزعة تعصبية 
مذهبية متطرفة وتندلع ألسنة هذه النيران الشريرة في ظل جهود حثيثة لتسوية سياسية تنجز توافقا واتفاقًا بين أبناء األسرة اليمنية الواحدة من خالل 
مؤتمر الحوار الوطني بما يؤدي الى تصالح وتسامح يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه االجتماعي، وينهي كل أسباب وعوامل الصراع واالحتراب 
ومعه تزول كل األحقاد والضغائن التي تسعى بعض األطراف إلذكائها اعتقادًا منها ان ذلك يصب في صالح مشاريع هيمنتها واستقرارها بكل شيء في هذا البلد.
ان النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية التي تتبعها هذه األطراف لبلوغ هذه الغاية وهذا ما يتبدى واضحا في أعمال التخريب واإلرهاب بهدف زعزعة 
األمن واألمان وإشاعة الفوضى متوهمة انها بذلك قادرة على ابتزاز الوطن وأبنائه امام خيار اما ان تقبلوا بنا لنعمل ما نريد او هدم المعبد على رؤوس الجميع 

وهذا النهج المدمر هو ما رفضه وتصدى له المؤتمر الشعبي العام في الماضي وسيستمر في التصدي له ومعه كل ابناء اليمن المخلصين.
وانسجاما مع هذا الموقف ندعو كل ابناء شعبنا واألطراف السياسية والحزبية والمشاركين في مؤتمر الحوار الوطني لتدل كل الجهود من أجل سرعة إنهاء 

الحرب المتدثرة بثوب المذهبية في صعدة حل هذه القضية عبر الحوار الذي ال بديل لنا عنه ان كنا نريد يمننا موحدًا أمنًا ومستقرًا ومزدهرًا.

الجلسة تبدأ.. المخلوع «مرسي» و«اإلخوان» من الحكم إلى المحاكم

«األخوان».. خطر يهدد المنطقة
 تعيين ٢٤ شخصًا بدرجة مدير 
عام في الوزارة والقطاعات
 نقل وتبديل ٢٥٥ مدير مدرسة 
في أمانة العاصمة وصنعاء
 تعيين ١٦ شخصًا في مراكز أبحاث.. ٧٠ شخصًا بدرجة باحث.. ٥٧ 
موجهًا بدرجة مستشار.. ٣٥ نائب مدير عام وأكثر من ٣٠ مدير إدارة

 الكشف عن «٤٠» معسكرًا  لتدريب مليشيات «االخوان» في اليمناإلصالح يستكمل «أخونة» التربية
إرسال ٥٠٠٠ «أخواني» إلى سوريا .. 
والعثور على  جثث يمنيين في سيناء

اللواءان ٣١٠ و ١١٥ مراكز للتدريب على 
األسلحة وصناعة المتفجرات

قيادات عسكرية وأجانب يشرفون على معسكرات األخوان

نجيبة مطهر:أمل الباشا:أحمد المعكر:محسن النقيب:

جَر االنتخابات في موعدها 
ُ

إذا لم ت
ستدخل البالد في فوضى

المعرقلون للحوار «شلة» المتاجرين 
باسم القضية الجنوبية والنفط واألراضي

إنجازات المرأة في 
الحوار ثورة حقيقية

نادمة كثيرًا على مشاركتي 
في مؤتمر الحوار

رعاة المبادرة يشيدون بمواقف المؤتمر ويؤكدون أن الوحدة لن تمس بسوء 

شهدت الساحة السياسية حراكًا   
دبلوماسيًا ونشاطًا سياسيًا دوليًا 
ملحوظًا بــالــتــزامــن مــع استئناف الجلسة 
العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 
والتحضيرات الجارية لوضع حلول جذرية 
وشاملة لمختلف القضايا الوطنية وتشكيل 
لجنة لصياغة وثيقة المخرجات النهائية 

لمؤتمر الحوار.
وفي هذا االطار تلقى االخ عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية اتصاًال هاتفيًا من 
االمين العام لالمم المتحدة بــان كي مون 
لبحث مختلف القضايا والمستجدات المتصلة 

بعملية التسوية السياسية في اليمن.
تفاصيل ص٤

أكد األستاذ عبده الجندي عضو اللجنة العامة الناطق  
الرسمي باسم المؤتمر الشعبي واحزاب التحالف أن المؤتمر 
وحلفائه ملتزمون باستكمال المهام المنصوص عليها في المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
«الميثاق»:إن المؤتمر والتحالف  لن يشاركوا  وقال في تصريح لـ
في أي حوار حول قضايا تخرج عن نطاق نصوص المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس األمن «٢٠١٤، ٢٠٥١».

وأكد الجندي أن المبادرة الخليجية تمثل خارطة طريق كفيلة بحل 
ما تبقى من المهام واالستحقاقات المتفق عليها ومنها تشكيل لجنة 
صياغة الدستور واالستفتاء عليه بموجب جداول الناخبين التي تم 
االعتماد عليها في االنتخابات الرئاسية األخيرة وما سوف يلي ذلك 
من تنفيذ االستحقاقات االنتخابية المنصوص عليها في المبادرة 

واآللية وتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني.
التفاصيل ص٣

المؤتمر والتحالف يرفضون اللجوء إلى القوة في حل الخالفات السياسية
«الميثاق»: الناطق الرسمي للمؤتمر والتحالف لـ

ندعو حكومة الوفاق إلى القيام بمسئوليتها وسرعة وقف نزيف الدم في صعدة

المبادرة الخليجية خارطة طريق إلنجاز االستحقاقات المتفق عليها
السلطات المنتخبة من الشعب هي المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار

خالل لقائه بأكاديميين 

الزعيم: المؤتمر يحرص على 
إنجاح الحوار وفقًا للمبادرة

ــل الـــزعـــيـــم عــلــي   ــب ــق اســت
ـــح رئــيــس  عــبــدالــلــه صـــال
المؤتمر الشعبي العام السبت عددًا 
من األكاديميين والطالب بجامعة 
ــه التهاني  ــذيــن قــدمــوا ل صــنــعــاء ال
بمناسبة عــيــد األضــحــى الــمــبــارك 

لقلبية بالشفاء من  وتمنياتهم ا
وعــكــتــه الــتــي الزمــتــه خـــالل فترة 
العيد وحالت دون اللقاء بجماهيره 

ومحبيه وانصاره خالل ايام 
عيد األضحى المبارك .

تفاصيل ص٢

الرئيس هادي: وحدة اليمن وأمنه واستقراره 
قضية تهم دول المنطقة

التقت قيادات المؤتمر الشعبي   
العام وأحزاب التحالف األربعاء 
بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر بصنعاء 
ـــدول دائــمــة العضوية في  بسفراء ال
مجلس األمن وسفيرة االتحاد األوروبي 

في اليمن.
وأشـــاد الــســفــراء بــمــواقــف المؤتمر 
ــعــام فــي إنــجــاح التسوية  الشعبي ال
السياسية مؤكدين أن المؤتمر حزب 
مهم في الساحة اليمنية ولديه خبرة 
في إدارة الدولة وقادر على أن يقدم 

رؤى وحلوًال لمستقبل اليمن.
تفاصيل ص٣

األربعاء.. المؤتمر وحلفاؤه  يقدمون رؤية لضمان تنفيذ مخرجات الحوار

الشعيبي: رؤية المؤتمر والتحالف لما بعد الحوار 
متوافقة مع المبادرة وقراري مجلس األمن

«الميثاق»- خاص:
أكد الدكتور يحيى الشعيبي، رئيس فريق ممثلي المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
استمرار تعليق ممثليه في اجتماعات الفريق المصغر المنبثق 
عن فريق القضية الجنوبية الى ان يتم معالجة كل القضايا 

المطروحة على طاولة مؤتمر الحوار.
وفيما استأنف الفريق مساء السبت اجتماعاته- بعد انقطاع 
دام الكثر من شهر وسط مقاطعة ممثلي المؤتمر والحراك 
الجنوبي، قال الدكتور يحيى الشعيبي لـ"الميثاق": ان ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف في الفريق المنبثق عن 
فريق القضية الجنوبية لن يشارك في اجتماع الفريق المقرر 

عقده اليوم االثنين.
موضحًا ان تعليق مشاركة ممثلي المؤتمر وحلفائه، جاء بناء على قرار 

اتخذته اللجنة العامة للمؤتمر وقيادة التحالف في اجتماع 
ه متمسكون  للقيادتين، مشيرًا الى ان المؤتمر وحلفاء
بتعليق المشاركة في اجتماعات كل الفرق المصغرة التي 
انحرفت بمسار الحوار  وتسعى أطراف سياسية من وراء 

ذلك تمرير قرارات تخالف مرجعيات الحوار.
وقــال الشعيبي :"نحن في المؤتمر وأحــزاب التحالف 
الوطني نرفض بشدة تمرير أي قرارات تناقض المبادرة 
الخليجية واليتها التنفيذية وقراري مجلس االمن الدولي 
من قبل بعض المكونات السياسية، لذلك علقنا مشاركتنا 
في اجتماعات الفرق التي اثيرت داخلها قضايا تتناقض 
مع التسوية السياسية، ومن ذلك موضوع العزل السياسي 

او المساس بالحصانة وإزالة البنود التي تمس وحدة اليمن.
تفاصيل ص٤


