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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

النفط وال��غ��از ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األس��اس��ي��ة، وأن���ه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رق����م����ًا ف����ي ال���ح���اض���ر 
والمستقبل..

خالل لقائه بقيادة وعلمـاء ومثقفي العاصمة صنعاء

الزعيم: مهما اشتدت األزمة البد أن تنفرج

الفترة التي يمر بها اليمن الوطن والشعب مفتوحة على  
خيارات صعبة وخطرة وكلها تؤدي الى المجهول وسبق أن 
حذر المؤتمر منذ بداية األزمة من السيناريوهات الخطيرة والمدمرة 
التي تستهدف اليمن والخيار الوحيد امام كل االطراف السياسية بما 
في ذلك من يخوضون فيما بينهم صراعات مسلحة هو المضي قدما 
بتطبيق اتفاق السلم والشراكة بجدية ومصداقية ومسئولية تجاه 

انفسهم وبلدهم ومستقبل اجيالهم.
ولعل من المهم لتجنب االنزالق باتجاه ماال يحمد عقباه  لذا على 
القوى السياسية ان تسرع في تشكيل الحكومة بعد ان مثل لقاء االخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يوم امس برئيس الحكومة 
المكلف المهندس خالد محفوظ بحاح فورعودته من نيويورك 
بصيص امل بتجاوز االوضاع المؤسفة والمزرية التي انحدر اليها 
الوطن سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وهذا يحتاج الى عملية انقاذ من 
ات  حكومة بحاح وهي لن تتمكن من ذلك اال اذا كانت حكومة كفاء
يتسم أعضاؤها بالنزاهة والتخصص والخبرة والوعي بضرورة إعالء 
مصلحة الوطن والشعب على المصالح الشخصية والحزبية والجهوية 
والمناطقية مستوعبة ان مهمة اخراج البالد من الحالة البائسة التي 
تعيشها منوطة بها لكن قبل هذا ينبغي ان يقف معها ويساندها كل 

الشرفاء والخيرين والمخلصين للوطن ووحدته وامنه واستقراره.
وهذا يتطلب االرتقاء الى مستوى  موقف المؤتمر الشعبي العام 

المجسد في توجهه للفصل بين من يتحمل او يسند اليه عمل 
حكومي وبين العمل الحزبي بحيث يتفرغ بشكل كامل لوظيفته 
العامة مكرسًا كل جهوده من اجل خدمة الوطن والشعب.. فالمرحلة 
دقيقة وحساسة وعلى كل مكون ان يقدم افضل ماعنده لعضوية 
الحكومة بحيث تكون هذه الحكومة معبرة عن الشراكة الوطنية 
الحقيقية القادرة على اع��ادة السالم والوئام واالم��ن واالم��ان على 
ه جميعًا بأنها حكومة جاءت  امتداد مساحة الوطن وبما يشعر أبناء
لتعيد االمور الى نصابها والمسار الى الطريق الصحيح الذي علينا 
السيرفيه ولن يتأتى ذلك اال بتجسيد الشراكة في تكاملية عملها 
والتركيز على المهام التي فشلت في تحقيقها الحكومة السابقة 
ات الضيقة على المصلحة الوطنية  ات والوالء والتي غلبت فيها االنتماء
وهو ما كان واضحًا في فساد بعض وزرائها وما مارسوه من عملية 
اقصاء وتهميش وتمييز في الوظيفة العامة وتسخيرها لمصالحهم 

الحزبية.
إن المهام أمام الحكومة المرتقبة تتمثل في تنفيذ اتفاق السلم  
والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و سرعة 
انجاز الدستور ووضعه لالستفتاء واجراء انتخابات على اساسه لتنتهي 
المرحلة االنتقالية ومعها كل الصعوبات والمعضالت واالخطار ولنبدأ 
ببناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وليس امام الحكومة 

واليمنيين كافة إال النجاح ألن البديل سيكون كارثيًا على الجميع.

المؤتمر يواصل جهوده إلخماد نار الفتنة بين »أنصار الله« و»اإلصالح« في إب

التقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الخميس الماضي األخوة اعضاء  
مجلس النواب والمجلس المحلي والمشائخ والشخصيات االجتماعية والشباب واعضاء المؤتمر 

الشعبي العام في أمانة العاصمة.

والذين عبروا عن تهانيهم لألخ الزعيم بالعيد الواحد والخمسين لثورة ال� 14 من اكتوبر والذي يحل 
على الوطن في ظل تحديات كبيرة.

مؤكدين بأن شعبنا سيظل وفيًا ألهداف الثورة اليمنية 26 سبتمبر وال� 14 من اكتوبر وال� 22 من 

مايو المجيد وإنجازاتها العظيمة وفي مقدمتها الوحدة المباركة.
مشيدين بالدور األبرز للزعيم في تحقيق هذا االنجاز الوطني التاريخي والدفاع عنه في مواجهة كافة 

تفاصيل ص6-7المحاوالت التي استهدفت النيل منه.

الرئيس وّجهه بسرعة تشكيل الحكومة

اح: سأعمل مع الجميع إلخراج اليمن من األزمة بحَّ
 األخ عبدربه منصور  

َّ
ح��ث

ه��ادي رئيس الجمهورية 
ف 

ّ
ل��دى لقائه رئ��ي��س ال����وزراء المكل

بتشكيل الحكومة خالد محفوظ بّحاح 
االس��راع بتشكيل الحكومة الجديدة 
وض��رورة االلتقاء بمسئولي المكّونات 
واألطراف السياسية الستكمال العمل 
على تشكيل الحكومة بناًء على معايير 
ة والخبرة وبموجب  النزاهة والكفاء

اتفاق السلم والشراكة الوطنية.. 
وش��ّدد على ض��رورة اختيار أفضل 
ز الشراكة الوطنية 

ّ
الكوادر وبما يعز

نظرًا ألهمية المرحلة التي يمر بها 
اليمن حاليًا وبما يسهم في إح��داث 
نقلة نوعية في األداء الحكومي بعيدًا 
عن المماحكات السياسية والتجاذبات 

ر سلبًا على األداء الحكومي.
ّ
التي تؤث

من جهته أكد رئيس الوزراء المكلف 

على أهمية العمل المشترك من قبل 
كافة األطراف والمكّونات إلخراج اليمن 
عات 

ّ
من أزماته وتحقيق آم��ال وتطل

كافة أبناء الشعب في العيش الكريم.
وأش��ار إلى أنه سيعمل مع الجميع 

إلن��ج��از المهام ال��م��ح��ددة ف��ي اتفاق 
السلم والشراكة الوطنية واستكمال 
استحقاقات المرحلة االنتقالية وتنفيذ 
م��خ��رج��ات م��ؤت��م��ر ال���ح���وار ال��وط��ن��ي 

الشامل.

»الميثاق«:وزير التعليم العالي لـ »الميثاق«: رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر في إب لـ

تعيين الملحقين الثقافيين تم بشفافية 
ومثيرو »الشوشرة« فقدوا مصالحهم

تواصلت مع مدير األمن فكان 
الرد »خِل الحوثي ينفعك«!

 الخوالني:نرفض الوصاية على المؤتمر في التشكيل الحكومي الجديد هالل : المؤتمر انتصر بانتصاره للوطن

في اجتماع برئاسة الزعيم

المؤتمر والتحالف يناقشون معايير توزيع الحقائب الوزارية ويتمسكون بالمبادرة
ندعو كافة القوى السياسية إلى توحيد الجهود إلنجاز اتفاق السلم والشراكة
نعبر عن قلقنا الشديد جراء ارتفاع وتيرة األعمال االرهابية في البالد

وقفت اللجنة العامة   
ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي 
العام وقيادات أحزاب التحالف 
ا ل��وط��ن��ي أم����ام المستجدات 
وال����ت����ط����ورات ف����ي ال��س��اح��ة 
ال���وط���ن���ي���ة وف�����ي م��ق��دم��ت��ه��ا 
الترتيبات المتصلة بتشكيل 
ح��ك��وم��ة ال��ش��راك��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ومشاركة المؤتمر والتحالف 

فيها.
وج���رى ف��ي االج��ت��م��اع ال��ذي 

ع��ق��د ب��رئ��اس��ة ال��زع��ي��م علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام مناقشة المعايير 
وال��ض��واب��ط ال��خ��اص��ة بتوزيع 
ال��ح��ق��ائ��ب ال���وزاري���ة واخ��ت��ي��ار 

الوزراء.
وأك���د االج��ت��م��اع تمسكهم 
بحقهم في الحقائب الوزارية 
في الحكومة الجديدة طبقًا لما 
نصت عليه المبادرة الخليجية 

وآليتها ومخرجات الحوار.
تفاصيل ص�2

مراقبون: عدم تشكيل الحكومة وتوسيع 
»الشورى« خرق التفاق السلم والشراكة

حذر مراقبون سياسيون من مغبة استمرار الخروقات   
التفاق السلم والشراكة خاصة ما يتعلق بالمواعيد 
الزمنية المحددة لكل بند من بنود االتفاق، معتبرين تلك 
الممارسات دلياًل كافيًا على عدم الجدية ما يعرض االتفاق 

للفشل ومدخاًل للكثير من االشكاالت والتعقيدات..
وأك��د المراقبون على أن الصعوبات التي حدثت في تنفيذ 
المبادرة الخليجية ك��ان أه��م أسبابها ع��دم االل��ت��زام باآللية 
التنفيذية المزمنة وكذا االنتقائية في تنفيذ البنود، وهو ما 
أحدث فجوة كبيرة بين القوى السياسية جعلها تعود إلى مربع 
الصراع مجددًا، وهو ما قد يتكرر اآلن إذا استمرت المماطلة في 
تشكيل الحكومة التي تجاوزت الموعد الزمني المحدد لتشكيلها 
سواًء في اختيار رئيسها أو اختيار أعضائها.. إضافة إلى عدم 
إصدار قرار يقضي بتوسيع مجلس الشورى.. وهو ما يعطي- 
حسب قولهم- بعض القوى فرصة اخرى لتنفيذ أجندة خاصة 
تزيد من تعقيدات المشهد الوطني الراهن، مشددين على 
ضرورة االلتزام الصارم بتنفيذ االتفاق المبرم بين كافة القوى 

السياسية في 21 سبتمبر الماضي.

أبو حليقة: توزيع الحصص في الحكومة سيأخذ وقتًا وأتوقع انسحاب بعض المكونات

انتشرت عناصر تنظيم القاعدة   
وأقامت نقاط تفتيش في الطريق 
العام الذي يربط بين مديريات السدة 
والنادرة وكتاب بمحافظة إب، منذ صباح 
يوم أمس، في تطور ينذر بمواجهات 
بين  فظة  لمحا ا مرتقبة ستشهدها 
اإلرهابيين واإلخ��وان من جهة وجماعة 
أن��ص��ار الله م��ن جهة أخ���رى.. على إثر 
األح��داث الدامية التي شهدتها مدينة 
إب ومديريتا العدين ويريم.. واسفرت 

عن سقوط عشرات القتلى والجرحى..
وك��ان��ت لجنة وس��اط��ة ق��اده��ا الشيخ 
عبدالواحد صالح وكيل المحافظة رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
إب قد تمكنت من احتواء تلك األحداث 

وايقاف االقتتال الدائر بين الطرفين..
وفي تطور جديد قال مصدر مطلع في 
»الميثاق«: إن اجتماعات  محافظة إب ل�
لجنة الوساطة التي عقدتها مساء أمس 

اخفق في التوصل إلى اتفاق نهائي ألعمال 
العنف بين أنصار الله ومليشيات اإلخوان.
مشيرًا إلى أن جماعة اإلخوان يواصلون 
أع��م��ال��ه��م التصعيدية ف��ي ع���دد من 
ال��م��دي��ري��ات ح��ي��ث ي��ج��ن��دون الشباب 
ويقيمون نقاطًا مسلحة في الطرقات بعد 
أن تقاسموا المديريات مع »القاعدة« في 
تهربًا عن تنفيذ ما تم االتفاق عليه أمس 

األول.. ه��ذا 
وس���ت���واص���ل 
ال��م��ك��ون��ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة 
اجتماعاتها 
ل���ت���ن���ف���ي���ذ 

االتفاق.. »الميثاق« تنشر 
ص���ورة لتوقيعات ممثلي المكونات 

السياسية وبنود اتفاق التهدئة 
وال���ذي ت��م التوقيع عليه من 

قبل اللجنة برئاسة..
عبدالواحد صالح- رئيس اللجنة

وعضوية كٍل من:
عقيل حزام فاضل

جبران صادق باشا
أمين ناجي الرجوي

صخر أبو راس
اشرف يحيى المتوكل

خالد محمد هاشم
عبدالعزيز الوحش

طارق المفتي
إبراهيم حسن المساوى

نصر هاشم
عبدالوهاب فارس
عبدالحكيم النزيلي

احمد دارس
تفاصيل 3

أوضح الدكتور علي أبو حليقة عضو مجلس النواب  
أن توزيع الحقائب ال��وزاري��ة سيتم وفقًا للمبادرة 
الخليجية واستيعاب المكونات الموقعة على اتفاق السلم 
والشراكة الوطنية، وقال إن رئيس الحكومة المكلف سيلتقي 
بالمكونات السياسية بهدف توزيع الحقائب ال��وزاري��ة ومن 
ثم تسمية ال��وزراء كل بحسب ما سيحصل عليه من حصة في 

الحكومة.
»الميثاق«: إن توزيع الحصص بين الحكومات  وقال أبو حليقة ل�
سيأخذ وقتًا، وخالل محطتين تتمثل األولى بالحوار حول توزيع 
الحقائب الوزارية من جهة ومنح الحكومة الثقة من قبل البرلمان 
من جهة ثانية، متوقعًا أنه قد ال يحصل توافق من قبل بعض 

المكونات، األمر الذي سيتطلب تدخل رئيس الجمهورية لحسم 
الخالف.

واعتبر أبو حليقة أن تدخل رئيس الجمهورية لحسم الخالف 
حول تشكيل الحكومة سيكون خطأ جسيمًا خصوصًا وأن موافقة 
البرلمان على برنامج الحكومة هو بمثابة منح ثقة لها، وهذا 
الموضوع المهم ال يتأتى لرئيس الجمهورية ووضع نفسه بدياًل 
عن مجلس ال��ن��واب.. وتمنى أبو حليقة أن تتجاوز المكونات 
السياسية خالفاتها وتتوافق على أعضاء الحكومة لتجاوز 

التحديات والمخاطر التي تواجه اليمن.
مطالبًا الحكومة الجديدة بتقديم بيانات الذمة المالية لكل 

وزير إلى البرلمان.

مخاوف من انهيار اتفاق إنهاء العنف بإب و »اإلخوان والقاعدة« يصّعدون في عدة مديريات

وثيقة االتفاق

»اإلخوان« ينهبون أكثر من 30٪ من أسلحة الجيش 

»حازب« يدحض الوعظ 
الفاضي لـ »شوقي القاضي« 


