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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 

السفينة إلى أين؟!
إرهاب وخراب ودمار.. اغتياالت وتفجيرات وسفك دماء األبرياء من المواطنين وأبناء القوات المسلحة واألمن.. قطع الطرقات   

وتدمير أبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط بشكل شبه يومي.. اختطاف لرجال أعمال وأجانب وال فرق بين دبلوماسيين أو 
مقيمين عاشوا بأمان لسنوات في اليمن وأحبوه ومنحوه أجمل سنين حياتهم، هذا يحدث في مراكز المدن والشمس في رابعة النهار..
اقتحامات لمعسكرات وقيادة مناطق وصوًال إلى مجمع الدفاع في قلب العاصمة صنعاء تم اعدام كل من يتواجد في المكان بدٍم بارد مع 
سبق اإلصرار والترصد.. الصورة في مستشفى العرضي ناطقة وتعكس واقع الحال لبلد اصبحت الفوضى ضاربة أطنابها على أرضه والخوف 

ه جميعًا.. والرعب يكبر حجمه ويتسع مداه ليحاصر أبناء
أمام هذا كله تشكل لجان للتحقيق لتنتهي إلى عدم قول أي شيء حتى مجرد القول: أن كل هذه الجرائم تم تسجيلها ضد مجهول, وحكومتنا 
الموقرة تتعاطى مع األمر وكأنه ال يعنيها لتصبح بعجزها وفشلها وشللها هي المشكلة والداهية الدهماء التي ابتليا بهما الشعب اليمني 
الذي توهم بعض أبنائه ممن اغتروا بأحداث ٢٠١١م والذي تصدرت مشهده أحزاب المشترك وأشخاص مقدمين أنفسهم أنهم صناع 
التغيير لتكون الحقيقة صادمة وينجلي الوهم باكتشاف أن هؤالء ليسوا إالَّ ُصناع قتل وتخريب وتدمير وفساد وفرقة وتجزئه وإرهاب وفتن 
وحفاري قبور - طبعًا ال نقصد الكل إالَّ من باب الحسنة تخص والسيئة تعم - وال ندري ما هي وظيفة وزيري الداخلية والدفاع والوحدات 
العسكرية واألمنية واألجهزة االستخباراتية المناطة بها حفظ وصون وحدة وسيادة وأمن واستقرار الوطن والمواطن.. ويأتي السؤال األهم 
الذي يفرض نفسه على كل يمني إلى متى سيستمر كل هذا العبث والفوضى..؟! وإلى أين سيأخذنا بعد أن وصل األمر إلى اقتحام مقر قيادة 

المؤسسة السيادية األولى الحامية والمدافعة عن سيادة اليمن الوطن والشعب.. إلى أي كارثة تمضي بنا هذه الحكومة؟!.
ندرك أن الظروف واألوضاع وصلت إلى حدود خطرة, وأن المرحلة االنتقالية التي أنتجت هذه الحكومة آن لها أن تنتهي بحكم الفترة الزمنية 
المحددة لها وبحكم الضرورة التي فرضتها ممارسة وسلوكيات هذه الحكومة الهزيلة الضعيفة في فترة كانت البالد تحتاج إلى حكومة قوية 
متماسكة ترتقي إلى مستوى التحدي والقدرة على اداء واجباتها وااليفاء باالستحقاقات الوطنية.. حكومة قادرة على مواجهة التعقيدات 
والصعوبات والتحديات بحس ومسئولية وطنية تمكنها من اإلسهام الفاعل والعميق ليس فقط في إنجاح التسوية السياسية للمبادرة 
الخليجية وآليتها والحوار الوطني, بل وفي تأمين ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والعبور بسفينة اليمن إلى بر األمان, وهذا لم يحصل 
ومعطيات ما جرى ويجري يفضي بنا إلى االستخالص أن سفينة الوطن الذي تحملنا جميعًا تتجه إلى الغرق في بحٍر لجي ال قرار له, ونحتاج 

إلى معجزة, فهل ستسعفنا مشيئة الله والقيادة السياسية وتتجلى الحكمة اليمنية في مثل هذه اللحظات الحرجة.؟!

رون من انتقال البعثات الدبلوماسية من صنعاء إلى جيبوتي ودبي
ّ
مراقبون يحذ

الزعيم: ندعم خارطة الطريق التي أنقذت مصر من «اإلخوان»
أكد الزعيم على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الشعب  

اليمني بكافة فئاته مع خارطة المستقبل التي أقرها الشعب المصري إلدارة 
المرحلة المقبلة.

وقال الزعيم علي عبدالله صالح : إن الجيش المصري بقيادة الفريق أول عبد الفتاح 
السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع واإلنتاج الحربي استطاع تخليص مصر من 
حكم كاد يطيح بمكاسب الثورة العربية المصرية الرائدة، بعد أن انحرف "اإلخوان" 

بقاطرة التقدم من التطور إلى االرتداد".
وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق االوسط : إن الحكم السابق كان يريد لمصر أن 
تكون موطن القوى الظالمية حتى تمتد تأثيراتها السلبية على كل دول الوطن العربي، 
مشيرا إلى أن ما حدث في مصر يرد االعتبار للدولة وحق الشعب في تقرير المصير، 
وأيضا تأكيدا على أن المسار الديمقراطي ال تصنعه إال تحالفات القوى الوطنية التي 

تتمسك بالديمقراطية وحقوق اإلنسان.

في اجتماع للجنة العامة والتحالف برئاسة د. قاسم سالم

المؤتمر وحلفاؤه يطالبون بتحقيق عاجل في جريمة «العرضي» وكشف األطراف المتورطة

بقيادة الزعيم والرئيس

المؤتمر يواجه 
اإلرهاب

االغتيال ومسرحية الهروب

االشتراكيون يتوعدون (ياسين ) 
باالطاحة واالصالح يتضامن مع المنارة

 المؤتمريون وحلفاؤهم يجددون دعمهم لرئيس الجمهورية

ـــدت قــيــادات مؤتمرية فــي أحــاديــث مع  
ّ
أك

"الميثاق" أن تــرؤس األخ عبد ربــه منصور 
هادي رئيس الجمهورية- النائب األول لرئيس المؤتمر- 
األمين العام الجتماع اللجنة العامة للمؤتمر وقيادات 
أحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي أعلن للعالم 
ه يجددون  الخارجي قبل الداخلي أن المؤتمر وحلفاء

التفافهم ودعمهم لجهود رئيس الجمهورية المعّبرة 
عن حرص أكيد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره 
وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري 
مجلس األمن ٢٠١٤ و٢٠٥١ نصًا وروحًا بعيدًا عن 

المزايدات والشطحات..
تفاصيل ص٣

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعًا 
برئاسة الدكتور قاسم سالم رئيس المجلس األعلى 
للتحالف الوطني الديمقراطي وبحضور الزعيم علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام واألمناء 

العامين المساعدين وذلك لمناقشة آخر المستجدات 
والتطورات على الساحة الوطنية .

ة الفاتحة على أرواح جميع  وفي بداية االجتماع تم قراء
شهداء الوطن الذين استشهدوا في الفترة األخيرة في 

عموم محافظات اليمن جراء األعمال اإلرهابية.

وقــد استمعت اللجنة العامة وأحــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي إلى تقارير اللجان الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني 
وتم التأكيد على الرؤى المقدمة لمؤتمر الحوار وبالذات ما 

يتعلق بالقضايا المثارة في فرق المكونات المختلفة.
تفاصيل ص٢

 سرعة وقف القتال في صعدة والمحافظات المجاورة وتحكيم العقل ومصلحة الوطن صـونًا للدمـاء
 على الحكومة تحمل مسئولية حفظ سالمة المواطنين وممتلكاتهم

مؤامرة لتسليم المنطقة الحرة لقيادي أخواني

علمت «الميثاق» من مصادر مطلعة أن هناك مؤامرة   
على ميناء عدن تستهدف تسليم إدارة الميناء بعد 
ضم ميناء الحاويات اليه لشركة تركية وكيلها في اليمن 
القيادي االخواني حميد األحمر.. ويأتي هذا التحرك إلفشال 
توجهات الرئيس عبدربه منصور هادي لالستفادة من الخبرة 
العالمية للشركات الصينية في مجال إدارة الموانئ العالمية، 
حيث تدير هذه الشركات عــددًا كبيرًا من كبرى الموانئ 

العالمية الناجحة.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أثناء زيارته األخيرة للصين 

قد أبدى حرص بالدنا على تطوير العالقات بين اليمن والصين 
واالستفادة من خبرات وقدرات الشركات الصينية في إدارة ميناء 

عدن االستراتيجي العالمي.
الجدير بالذكر أن الصين أكدت استعدادها منح اليمن قرضًا بقيمة 
٥٠٨ ماليين دوالر لتطوير ميناء عدن باالضافة الى قروض ومنح سخية 
أخرى غير مشروطة وذلك أثناء زيارة رئيس الجمهورية للصين مؤخرًا، 
وكانت حكومة باسندوة قد أصدرت السبت قرارًا بنقل أراضي المنطقة 
الحرة الى مؤسسة موانئ عدن في مخالفة لقانون إنشاء المنطقة الحرة 

عام ١٩٩٣م.

مجلس النواب يصوت على منع الطائرات األمريكية بدون طيار

يحيى دويد:

حل البرلمان والشورى والمحليات 
كارثة على البالد

صـــّوت مجلس الــنــواب برئاسة  
الشيخ يحيى علي الراعي رئيس 
المجلس بالموافقة على منع الــطــائــرات 
األمريكية بـــدون طــيــار مــن التحليق في 

األجواء اليمنية.
ــى جلسات  وشــّدد مجلس الــنــواب في أول
أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور 
االنعقاد السنوي العاشر، على أهمية الحفاظ 

على المواطنين األبرياء من أي اعتداء عليهم 
وكذا الحفاظ على سيادة األجواء اليمنية.

وطالب أعضاء المجلس اللجنة العسكرية 
لها األخ رئيس الجمهورية للتحري 

ّ
التي شك

والتحقيق في حادثة مستشفى مجمع وزارة 
الدفاع، بالتدقيق والتمّعن في أداء مهامها 
واإلسراع في إنجازها وإحاطة مجلس النواب 
بالنتائج الــتــي ستخلص إلــيــهــا، مطالبين 

الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية تجاه 
ظــواهــر االخــتــالالت واالنــفــالت والتدهور 
األمني الماثلة معالمها في الحوادث األخيرة. 
وفي هذا السياق أدان المجلس كافة أعمال 
االغــتــيــاالت والتقطعات واالخــتــطــافــات 
وتفجير أنابيب النفط وضرب أبراج الكهرباء 
والتي أدت إلى تعطيل مصالح الكثير من 

المؤسسات والمواطنين.

«الميثاق»:  
ــال االســتــاذ يحيى دويـــد عضو   ق
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي- عضو مؤتمر 
الــحــوار-  إن قيادات كبيرة ال تستفيد من 
الدروس وتكرر نفس األخطاء التي أسقطت 

«اخـــوان مصر وتــونــس».  وأضـــاف أن هذه 
القيادات تحاول استثمار اللحظة بأية طريقة 
وبــأي ثمن وهو استثمار خاطئ لن يستمر 

طويًال وسيدفع الجميع ثمن ذلك.
تفاصيل ص٦

«الميثاق»: مراقبون لـ

 الشعب ينتظر من الرئيس هادي قرارات تنقذ 
اليمن والتسوية من خطر االنفالت األمني

ـــــــــزداد األوضـــــــــــاع األمـــنـــيـــة    ت
واالقتصادية والسياسية تدهورًا 
يومًا بعد يوم وتنذر بتداعيات خطيرة 
على التسوية السياسية والحوار الوطني 
بــشــكــل عــــام.. وبــــات الــلــعــب بــالــورقــة 
األمنية سالح (االخــوان) الفتاك إلعادة 
خلط األوراق ليس لمواجهة األطــراف 
السياسية فــي الــداخــل وإنــمــا للضغط 
على األشــقــاء واألصـــدقـــاء، عبر ضرب 
مصالحهم واستهداف حياة مواطنيهم 
العاملين في بــالدنــا.. وإذا كانت اليمن 
قد شهدت خالل االيام الماضية أعماًال 
تخريبية تستهدف ضرب أكبر القالع 
االقتصادية والمتمثلة باستهداف ميناء 
بلحاف لتصدير النفط في شبوة بقذيفة 
صاروخية، وتم اكتشاف منصة إطالق 

الصواريخ بالقرب من الميناء أمس األول، 
فقد تزامن ذلك باالعتداء على الكهرباء، 
حيث يخيم الظالم على المدن اليمنية 
منذ أربعة أيام حتى تلك المدن التي يتم 
شراء الطاقة لها من شركات التوليد من 
البحر.. هذا خالفًا لما تعرض له انبوب 
النفط من اعتداء تخريبي صباح األحد 
وفي ذات اليوم يتعرض الديبلوماسي 
الياباني لمحاولة اغتيال وسط العاصمة 
صــنــعــاء وفـــي ســاعــات وشــــارع يكتظ 
بــالــمــاريــن والــســكــان وتحيطه النقاط 

األمنية من كل الجهات.
مــراقــبــون أعــربــوا عــن مخاوفهم من 
استمرار االخوان اللعب بالورقة االمنية 

والتي ستقود البالد الى كارثة.
تفاصيل ص٢

الكحالني لـ"الميثاق": 

اللجنة المصغرة للجنوبية تناقش اليوم رؤى الفريق الميسر 
اكــد االســتــاذ أحمد الكحالني -عضو  

اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي - عضو 
الفريق المصغر للقضية الجنوبية- ان اجتماعات 
اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية 
الجنوبية توقفت خالل اليومين الماضيين نتيجة 
الخالفات بين االعضاء حول عدد اقاليم الدولة 

االتحادية، متوقعًا ان تستأنف اللجنة، اليوم 
االثنين، عقد اجتماعاتها لمناقشة الرؤى التي 
سيقدمها الفريق الميسر- الخبراء- المكون من 
المبعوث الدولي وعدد من الخبراء الذين يعملون 

على ايجاد الحلول المناسبة للقضية الجنوبية.
تفاصيل ص٢

طالما المجتمع العربي والدولي متمسك بها

 لماذا الحوار حول الوحدة؟!

التنظيم الدولي لإلخوان يخطط للسيطرة على ميناء عدن

فيما نجا القنصل الياباني بأعجوبة

رواج كبير لعمليات الخطف المسلح 
داخل العاصمة

فيما اليزال نجل رجل األعمال   
حــســن عــبــده جــيــد مختطفًا 
منذ ثالثة أشهر ومحمد منير هائل 
مختطفًا منذ أكثر من شهر تعرض 
الدبلوماسي الياباني بصنعاء السيد 
كانسو موكي وزوجته أمس لمحاولة 
اخــتــطــاف واعــتــداء بالطعن-وسط 
العاصمة صنعاء- نقل على اثره إلحدى 
مستشفيات الــعــاصــمــة بــعــد نهب 
سيارته، وذلــك في ظل انفالت أمني 
واضح أصبح يثير السخط والغضب في 

االوساط الشعبيــة والرسمية.
وجــــــاءت هــــذه الــجــريــمــة عقب 
ايــام مــن التطمينات التي اعطاها 
الدكتور القربي لالصدقاء االوروبيين 
ــيــمــن، وقـــد أثــار  لــالســتــثــمــار فــي ال
االعــتــداء استياًء كبيرًا فــي الشارع 

وقد جاء بعد أيام من جريمة مجمع 
الدفاع.

وتشهد أعمال االختطاف رواجــًا 
كبيرًا بغرض االبتزاز وطلب فديات 
ضخمة، وكانت الصحفية الهولندية 
«جـــوديـــت» مــع زوجــهــا قــد أطلق 
سراحهما قبل أيــام بعد دفع فدية 
كبيرة تمت ضمن صفقة بوساطة 
دولــة مــجــاورة قامت بدفع الفدية 
في حين التزال الحكومة التدري بما 

يجري.
وتشير مجريات األحداث الى تنامي 
كثير لــعــصــابــات الــخــطــف والنهب 
والسرقة باالكراه في ظل الحكومة 
الحالية التي أظهرت عجزًا كامًال في 
ادارة شئون البالد ودفعت باالقتصاد 

الوطني نحو الهاوية.


