
"الميثاق"- صنعاء 
يعقد في العاصمة البريطانية 
لندن غدًا "الثالثاء" االجتماع الوزاري السابع 
لمجموعة أصدقاء اليمن برئاسة مشتركة 

لليمن والسعودية وبريطانيا.
ويرأس وفد بالدنا الدكتور أبو بكر القربي 

وزير الخارجية.
وأوضح القربي أن االجتماع الذي سينعقد 
بمشاركة ممثلين عن 39 دولة ومنظمة 
دول��ي��ة سيناقش ثالثة م��ح��اور سياسية 
واقتصادية وأمنية، تتناول آخر التطورات 
في العملية السياسية ونتائج مؤتمر الحوار 
ات تنفيذ مقررات  الوطني الشامل وإج��راء
الحوار باإلضافة إلى عملية صياغة الدستور 

واالستفتاء عليه وبما يفضي إل��ى إج��راء 
االنتخابات القادمة.

وق���ال "إن االج��ت��م��اع سيبحث ال��وض��ع 
االق��ت��ص��ادي ف��ي ب��الدن��ا وب��رن��ام��ج االص��الح 
االق���ت���ص���ادي وت��ق��وي��م م��س��ت��وى تنفيذ 
التعهدات المقدمة في مؤتمر المانحين 
ف��ي ال��ري��اض ومؤتمر أص��دق��اء اليمن في 
ن��ي��وي��ورك وتخصيص م��ا تبقى م��ن تلك 
التعهدات والتأكيد على أهمية اإلسراع في 
تنفيذ الدول لتعهداتها، باإلضافة إلى بحث 
التطورات األمنية وتهديدات الجماعات 
اإلرهابية وجهود مكافحتها والدعم الدولي 

المطلوب لمساندة جهود اليمن.
تفاصيل ص11

أكد الدكتور أبوبكر القربي- عضو اللجنة   
العامة وزير الخارجية- أنه ال يوجد تحالف 
بين المؤتمر الشعبي العام والحوثي، وان هناك 

أسبابًا تاريخية لعدم وجود مثل هذا التحالف..
وق���ال: ه��ن��اك م��ن ي���روج لمثل ه��ذا التحالف 
المزعوم وال أريد أن ادخل في تفاصيل ذلك حتى 
ال يقال اني أدافع عن المؤتمر الشعبي العام وأنا 

وزير خارجية..
أوض��ح ذل��ك ف��ي سياق رده على س��ؤال لقناة 
»معين« ح��ول كيف يتهم إي��ران بالتدخل في 
شئون اليمن في الوقت ال��ذي يتحالف المؤتمر 

مع الحوثيين.
وأض��اف: ما يتعلق بالسياسة أو الدبلوماسية اليمنية من إيران 
فهذا ينطلق من مصلحة اليمن وليس من منطلق مصلحة حزب من 
األحزاب، وبالتالي مهما كانت عالقة أي حزب من األحزاب، وأنا اعرف 

أحزابًا يمنية لها عالقات مع إيران وأحزاب اخرى ربما 
عالقتها عدائية تجاه إيران، لكن أنا متأكد أن فخامة 
الرئيس عبدربه منصور هادي في هذه القضية ال 

يفكر بمواقف األحزاب وإنما بمصلحة اليمن..
وفيما يتعلق بالتدخل اإليراني في اليمن أوضح 
الدكتور القربي ان التدخالت الخارجية هي نوعان 
تدخالت تسعى إل��ى دع��م الدولة والبلد واإلنسان 
اليمني في سبيل تحقيق حياة أفضل وتحقيق األمن 
واالستقرار، وهناك تدخالت لتحقيق أجندة خاصة 
تريد أن تخلط األوراق أو تخلق حروبًا بالوكالة وليس 

بالضرورة حربًا مسلحة بل حتى حروب إعالمية..
مشيرًا إلى أن هناك دواًل لألسف الشديد من بينها 
إيران تدخالتها في اليمن سلبية ومن ذلك تهريب األسلحة.. وضبط 
جماعات تجسس، إضافة إلى الحملة اإلعالمية التي تقودها محطات 

تلقى الدعم من إيران.
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

اليمنيون في المرحلة النهائية للتسوية السياسية وهي األهم  
وتستوجب منهم جميًعا االلتفاف حول األخ المناضل عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي- 
األمين العام، ونعني هنا بكل تأكيد العمل الصادق والجدي والمسؤول 
باتجاه تنفيذ وثيقة مؤتمر الحوار الوطني التي إنجازها هو طوق النجاة 
لنا جميًعا في هذا الوطن وأية خيارات أخرى يسعى البعض جرنا إليها 
اعتقاًدا منهم أنها ستؤدي إلى تحقيق مشاريعهم الصغيرة لن تثمر إالَّ ما 
حاولنا تجنيب مآالته الكارثية المدمرة على الوطن والشعب بتغليب العقل 
ومنطقه التصالحي التسامحي الذي به نستطيع الحفاظ على وحدة اليمن 
وأمنه واستقراره واالنطالق صوب بناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة.

في هذا السياق البد من القول إن تنفيذ مخرجات الحوار فيه مصلحة 
للشعب اليمني وق��واه االجتماعية والسياسية، وواهمًا من يتصور أن 
مصلحته في خلط األوراق من خالل تأجيج الخالفات وتفجير الصراعات 
المسلحة العبثية والتي ثبت بالتجربة والبرهان أن ال طائل منها ولن 
يحقق المرامي والغايات التي تريدها تلك األطراف السيما منها من قبل 
بالمبادرة الخليجية وواف��ق على دخول العملية السياسية وش��ارك في 
مؤتمر الحوار الوطني لتصبح مخرجاته ُملزمة ولن يجدي نفًعا ما يقومون 
به ألن أبناء شعبنا سوف يتصدون له ومعه أشقاؤه وأصدقاؤه الراعون 
والداعمون للمبادرة، وقد تبين أنهم لم يكونوا جادين في القبول بالتسوية 
ومشاركتهم فيها لم تكن إالَّ من باب المناورة لكسب الوقت، والرهان على 
متغيرات تمكنهم من الوصول إلى مراميهم غير مدركين أن مثل هذه 

الرهانات أصبحت خاسرة..
 لذا يجب أن يكون رهاننا الوحيد على إنجاح هذه المرحلة المفصلية 
من تاريخنا الوطني المعاصر، من خالل بذل الجهود ليصبح ما اتفقنا 
وتوافقنا عليه في حوارنا واقع يلمسه ويعيشه كافة أبناء الوطن، ولكي 
نتمكن من ذلك علينا أن نفهم ونعي ونستوعب أن انجاز متطلبات الحاضر 
ا واحًدا 

ً
واستحقاقات اآلتي تستدعي من كل أبناء الوطن الوقوف مًعا صف

في مواجهة من يضعون العراقيل والصعوبات ويفتعلون األزمات إلعاقة 
المسار الذي أجمعوا عليه حتى يعود أولئك الضالون إلى طريق الصواب 
ويثوبون إلى رشدهم بانضوائهم تحت لواء بناء اليمن الجديد الذي يتسع 
لكل أبنائه، وهذا لن يتحقق إالَّ بتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وبذلك 

نصنع المستقبل األفضل لجيل الحاضر والمستقبل.

طريق المستقبل كلمة 

المهلة انتهت.. ومشائخ خوالن يجتمعون في منزل الشيخ دويد

المؤتمر يدعو كافة القوى السياسية إلى اإلسهام في تنفيذ التزاماتها

محمد علي عناشعبدالرحمن مراد عبده الجندي

عن غموض المشهد اليمني انتهازية الوعي التلفيقي..  »المشترك« أنموذجًاالدستور الذي يتطلع إليه الشعب

تحالفات جديدة لإلخوان ضد الرئيس هادي

بعد 5 عقود من عمر ثورة سبتمبر

الزنداني ُيعيد بيع الوهم للناس

ما أشبه الليلة بالبارحة

جهاز الرقابة يكشف فساد
 وزارة التعليم الفني

 124.2
مليون

 897.9
مليون

52.6 مليون57 مليون

اختفت من رصيد 
البعثات الدراسية
منح وقروض ال توجد 
وثائق ومستندات لها

ت 
َ

ُصِرف
لشراء 
أرضية

»سعاية« 
لقيادات الوزارة 
في حين لم تتم 
عملية الشراء

برئاسة الزعيم

األمانة العامة وأحزاب التحالف يناقشون 
المستجدات السياسية على الساحة الوطنية

تأكيد حرص المؤتمر وحلفائه على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار

عقدت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأح��زاب التحالف  
الوطني اجتماعًا لها السبت برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح- 

رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وناقش االجتماع المستجدات السياسية على الساحة الوطنية ومواقف 

المؤتمر الشعبي العام من مختلف القضايا والتطورات الراهنة.
وجدد االجتماع حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني 
على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. داعيًا كافة القوى السياسية 
إلى االسهام في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وتنفيذ ما عليها من التزامات 

بهذا الخصوص..

البرلمان يشكل لجنة تقصي في اعتداءات »قشيبي« إب
البركاني ينتقد اساءة الحزمي للنواب.. ومعزب يؤكد أن مدير أمن إب ال يخدم االستقرار بالمحافظة

تتواصل التداعيات وأعمال التصعيد من   
قبل اإلخوان في محافظة إب، ففي رد فعل 
على رفع وزير الداخلية الحصار المفروض على مبنى 
المحافظة، وال��ذي لم يرق لمدير أمن المحافظة 
التابع لإلخوان.. والذي أقدم على تسخير سلطاته 
وامكانات األجهزة األمنية لتنفيذ أجندة حزبية 
واعطاء توجيهات بإطالق الرصاص على النواب 
والمشائخ الذين كشفوا لوزير الداخلية فساده 

وعبثه بأمن المحافظة..
وكان اجتماع لمشائخ إب قد ناقش هذه التداعيات 

الخطيرة وحدد موقفًا من مدير األمن اإلخواني الذي 
يستخدم الحملة األمنية لتصفية حسابات حزبية..

إل��ى ذل��ك شكل البرلمان في جلسته أم��س لجنة 
تقصي حقائق من النواب أحمد ناصر شايع، عبدالله 
الخالقي، عبدالوهاب معوضة، شوقي القاضي، عبده 
الحذيفي، ومحمد القباطي، بخصوص شكاوى نواب 
من استهداف مدير أمن إب لشخصيات من أطراف 
سياسية بعينها بمن فيها أعضاء برلمان مستغاًل 

الحملة األمنية لمنع حمل السالح في المدن.
تفاصيل ص2

د. القربي: ال يوجد تحالف بين المؤتمر الشعبي والحوثيين ومعروف من يروج لذلك

»الميثاق«: المهندس/ هشام شرف لـ

بمشاركة 39 دولة ومنظمة

التعليم العالي يشهد قصص نجاح كبيرة

مجموعة "أصدقاء اليمن" تجتمع بلندن غدًا

أكد المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي والبحث   
العلمي أن هناك أناسًا في هذا البلد اليريدون فيه قصص 
نجاح، الفتًا الى ان الهجوم الذي تعرض له بشكل شخصي في الصحف 
والمواقع االلكترونية يرجع الى انه بدأ في بعض االصالحات وتقويم 

بعض المسارات في الوزارة.
وقال شرف في حديث مع »الميثاق« أفتخر ان أكون عضوًا قياديًا 

في المؤتمر الشعبي العام ألنه الحزب السياسي الجامع للكل..
تفاصيل ص7-6 

أمين العاصمة يوجه برفض 
بيع المعهد الصناعي بحدة

أق���رت ال��ه��ي��ئ��ة االداري�����ة ألم��ان��ة العاصمة   
برئاسة االخ عبدالقادر هالل أمين العاصمة 
صنعاء رئيس المجلس المحلي رفض األمر الصادر 
عن وزير التعليم الفني رقم »303« بتاريخ 31 
/ 3 / 2014م والخاص باستثمار ارضية المعهد 
الفني الصناعي بحدة، رفضًا قاطعًا جملة وتفصياًل 
كما ألزمت الهيئة االدارية مدير عام مكتب التعليم 
الفني باألمانة ومدير عام المعهد المهني الصناعي - 
حدة- بعدم العمل باألمر الصادر من الوزير لمخالفته 
قانون السلطة المحلية ولوائحه والقرار الجمهوري 

رقم »265« لسنة 2001م.
كما وجه أمين العاصمة مديري مكتب التربية ومكتب 
التعليم الفني باألمانة بعدم فتح المجال لالستثمار في 
المعاهد الفنية والمهنية وم��دارس التعليم االساسي 

والثانوي نظرآً لالزدحام الشديد فيها.
تفاصيل ص2

التعليم المذهبي لن يكون في الجامعات وإنما في الحوزات والتجمعات السرية

زرت جامعة اإليمان لمعرفة مناهجهم وَمْن الطالب والمدرسون
90% من المنح الدراسية أصبحت تذهب للمستحقين من الطالب

يجب أن ُينظر لألستاذ الجامعي كثروة وطنية فهو يعاني اليوم كثيرًا

تقرير بريطاني

نصف ميزانية اليمن تصرف 
سفريات ومشاريع وهمية

كشفت دراس���ات محاسبية   
أع���ده���ا م��ع��ه��د »ت��ش��ات��ام 
ه���اوس« البريطاني ان مايقارب 
نصف الموازنة العامة لليمن تذهب 
ه����درآً ف��ي ت��ح��وي��الت وس��ف��ري��ات 

ومشاريع وهمية.
مؤكدة أن اليمن التزال بعيدة عن 
الطريق المضمون نحو مستقبل آمن 

ومزدهر.
تفاصيل ص 17


