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حرب الرئيس «هادي » ضد االرهاب

دعم مؤتمري 
ومعارضة إصالحية

حقيقة 
اللواء «135» 

مشاة
«اِّـيثاق» تنشر تفاصيل جريمة مقتل حارس أكسيد على يد حفيد باسندوة االعالم الرسمي مازال منفلتاًالناصريون يتمردون

االرهاب آفة شريرة وجرثومة خبيثة ونبتة غريبة على  
ديننا ووطننا ومجتمعنا وعلى األمة االسالمية واالنسانية 
جمعاء.. وألننا من أوائل الدول والشعوب التي عانت وأكتوت 
بنيرانها حذرنا العالم من مخاطرها بعد ان خبرناها في سياق 
المواجهة والتصدي لهذه اآلفــة التي رغم ظروفنا وأوضاعنا 
وامكاناتنا حققنا نجاحات وانتصارات عليها على الصعيد األمني 
واالستخباراتي وعلى الصعيد العسكري عبرت عنها الضربات 
االستباقية وفي هذا المنحى تضرر اليمن بشرياً واقتصادياً 
وسياسياً نتيجة الجرائم البشعة والشنيعة التي تقترفها العناصر 
االرهابية، سفكت دماء كثيرة وحصد االرهاب أرواح أبناء اليمن 
وأبناء الدول الصديقة الذين جاءوا الى بالدنا للعمل او السياحة 
ودمرت منشآت وبنى تحتية ومع ذلك لم يستكن أبناءهذا الوطن 
لهؤالء الظالميين الذين ال وظيفة وال عمل لهم سوى الخراب 
والدمار ونشر الموت في كل مكان وحان الوقت لخوض المعركة 
الحاسمة مع االرهابيين من عناصر تنظيم القاعدة وتطهير 
محافظة أبين الشجاعة الباسلة منهم التي استغل اولئك القتلة 
انشغال الوطن باألحداث التي مر بها وآخرها األزمة التي مر ويمر 
بها ليعيث فيها فساداً تمهيداً لتطهير الوطن كله واجتثاث هذه 

اآلفة من على أرض اليمن نهائياً.
هذا هو بالضبط ما عمل من أجله الزعيم علي عبداهللا صالح 
مؤكداً مراراً عن عزمه بدك أوكارهم ومطاردتهم الى جحورهم، 
ويواصل اليوم بذات التصميم والعزيمة واالرادة الصلبة رئيس 
الجمهورية االخ عبدربه منصور هادي على ذلك النحو الذي تجسده 
استعداد منتسبي مؤسسة الوطن الدفاعية واألمنية الميامين 
لخوض هذه المعركة التي سيكون االنتصار فيها باتجاه الخروج 
النهائي لليمن من أزمته والمضي قدماً في مسارات المتغيرات 
باتجاه أحداث التحوالت المنشودة على طريق بناء حاضر ومستقبل 

اليمن الجديد.
من كل هذا نخلص الى حقيقة ان المؤتمر الشعبي العام من قمة 
هرمه القيادي الى قاعدته وجماهيره وأنصاره كانوا وسيظلون 
في الخنادق المتقدمة للحرب على االرهاب حتى يتم القضاء عليه 
واستئصال شأفته من جذورها مزيحاً مع كافة أبناء اليمن الشرفاء 
المخلصين ستار ظالمها القاتم السواد، مستعيداً اليمن الوطن 
والشعب اشعاع نور قيم المحبة والتسامح واالخاء المعبرة عن 
روحه الحضارية ووعيه الوطني واالنساني االصيل الذي تجاوز 
أصعب وأعقد الفترات والمراحل التي مر بها على امتداد مسيرة 
تاريخه العريق وسيتمكن من الخروج من كل التحديات واالخطار 
التي يواجهها اليوم والتي تبدأ من االنتصار في الحرب على تلك 
العناصر االرهابية الضالة والتي عانى ودفع الوطن أثماناً باهظة 
من اقتصاده وتنميته وأمنه واستقراره والبد لكل هذا ان يتوقف 

بانزال هزيمة ساحقة باالرهاب واالرهابيين.

المعركة الحاسمة
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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يارمز وحدتنا هنيئاً لك فخر
بالوحدة الغراء معك شعبك فخور

رئيس المؤتمر يصدر قراراً تنظيمياً 
بتعيين الزوكا أميناً عاماً مساعداً

«الميثاق»- خاص 
أصدر الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام قراراً تنظيمياً رقم «١» لسنة ٢٠١٢، 
قضى بتعيين األخ عارف عوض الزوكا أميناً عاماً مساعداً 

للمؤتمر الشعبي العام لشئون الشباب والطالب.
نص القرار ص٢

رئيس الجمهورية: قرار مطاردة اإلرهابيين ال رجعة فيه
د األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن   أكّ

المضي صوب مطاردة اإلرهابيين من عناصر تنظيم 
القاعدة هو قرار ال رجعة فيه وسيتم مالحقتهم حتى تطهير 

المناطق التي يوجدون فيها.
وقال رئيس الجمهورية خالل استقباله مساعد الرئيس 
األمريكي لشئون مكافحة اإلرهاب جون برينان إن الوضع 
يتحسن شيئاً فشيئاً مقارنةً بالظروف خالل األشهر الماضية، 
وخرجنا من تعقيدات أشد ومضينا باتجاه ترجمة التسوية 
السياسية التاريخية في اليمن المرتكزة على المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس األمن 

الدولي (٢٠١٤).
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الرهانات التي كانت قائمة 
ي واالنــزالق إلى الهاوية قد  على أساس اإلحتراب والتشظّ
خسرت وأصبحنا نلج إلى المرحلة الثانية وترجمتها على 
الواقع العملي وفي الطليعة مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
الذي ستشارك فيه كافة فئات ومكونات الشعب اليمني لرسم 

معالم الدولة المدنية الحديثة.
من جانبه نقل المسئول األمريكي لألخ الرئيس تأييد 
الرئيس باراك أوباما المطلق لكل الخطوات والقرارات التي 

اتخذها األخ الرئيس من أجل تجاوز الظروف الصعبة.

رئيس المؤتمر يهنئ الرئيسين الفرنسي 
والروسي لفوزهما في انتخابات الرئاسة

في أول اجتماع لها.. لجنة االتصال تنتخب اإلرياني رئيساً

هللا    ا عبد علي  عيم  لز ا بعث 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام برقية تهنئة للسيد فرانسوا 
هوالند الفائز بمنصب الرئاسة في 
انتخابات الرئاسة الفرنسية، وتمنى 
رئيس المؤتمر الشعبي العام تطور 
العالقات بين حزب المؤتمر الشعبي 
العام والحزب االشتراكي الفرنسي 

خالل المرحلة القادمة.
للسيد  تهنئة  قية  بر بعث  كما 
بمنصب  ئز  لفا ا تين  بو يمير  د فال

ــوزه على  الرئاسة الروسية بعد ف
منافسيه في االنتخابات الرئاسية التي 

جرت في مارس الماضي.
وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام 
باسمه ونيابة عن قيادات وكــوادر 
وأعضاء المؤتمر الشعبي العام عن 
أحر تهانيه القلبية للرئيس بوتين 
السلطة في  ــذي تسلم مقاليد  ال
حفل رسمي قام خالله بأداء اليمين 

الدستورية.
تفاصيل ص٢

أختار أعضاء لجنة االتصال الخاصة  
باالعداد للحوار الوطني الشامل 
الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئىساً 
للجنة والدكتور ياسين سعيد نعمان نائباً 
للرئيس وجعفر سعيد باصالح مقرراً لها 
ونادية عبدالعزيز السقاف مسئولة اإلعالم 

والمتحدثة باسم اللجنة.
وأوضح الدكتور عبدالكريم اإلرياني في 
تصريح صحفي ان االجتماع األول للجنة 
االتصال خصص النتخابات الرئيس ونائباً 

للرئيس ومتحدثاً إعالمياً.
مشيراً إلى أنه تم في االجتماع مناقشة 
تفاصيل المهام التي أوكلت للجنة، كما 

تم االتفاق على ان يتم الحقاً  تحديد 
الجهات التي ستقوم اللجنة بالتواصل 

معها وتقسيم مهام االتــصــال بين 
األعضاء.

اإلرياني: ناقشنا تفاصيل مهام لجنة التواصل للمرحلة القادمة
المؤتمر يدين محاولة 

اختطاف السفير البلغاري 
دان المؤتمر الشعبي العام بشدة محاولة اختطاف سفير بلغاريا /  

بوريس بوريسوف مساء السبت بالعاصمة صنعاء محمالً رئيس 
حكومة الوفاق واألجهزة األمنية مسئولية االنفالت األمني الذي امتد إلى 

شوارع رئيسية بالعاصمة صنعاء..
وطالب مصدر قيادي في المؤتمر الشعبي العام األجهزة األمنية تحمل 
مسئوليتها وضبط األداء األمني وحماية المجتمع والطرقات والشوارع 

العامة .
ونبه المصدر من خطورة استمرار مثل هذا االنفالت األمني ونتائجه 
السلبية والخطيرة على األمن واالستقرار والسلم االجتماعي، وانعكاساتها 

السلبية على مختلف مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والتنموية .
وكانت مصادر أمنية أعلنت ان سفير بلغاريا في اليمن نجا من محاولة 
خطف بينما كان يتحرك بسيارته الدبلوماسية في شارع الجزائر التجاري 

وسط صنعاء.

البركاني لـ«الميثاق»: اجتماع مرتقب للقيادات المؤتمرية بصنعاء
أوراق عمل مهمة أمام اللقاء وخطة لتنشيط العمل التنظيمي

كتب/ يحيى علي نوري

التحضيرات    ان  «الميثاق»  علمت 
واالستعدادات لعقد الدورة القادمة 
للجنة الدائمة وبحضور ومشاركة رؤساء فروع 
المؤتمر بالمحافظات والمديريات والدوائر 
تجري على قدمٍ وساق ويتوقع ان تنعقد خالل 

األيام القادمة. 
وبهذا الخصوص أوضــح الشيخ سلطان 
البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
لـ«الميثاق» ان اللقاء سيقف أمام العديد من 
أوراق العمل التي ستكرس لمناقشة قضايا 
مهمة وجوهرية تتصل بنشاط المؤتمر 
وتفعيل أدائه على مستوى مختلف جوانب 

العملية التنظيمية ومن أبرز هذه الوثائق 
ورقة سياسية وورقة تنظيمية تتعلق بعمل 
المستقبلية واتجاهاته  المؤتمر ورؤيته 
وأهمية دوره على مستوى الساحة الوطنية، 
إضافة إلى رؤيته إزاء مختلف القضايا على 

الساحة الوطنية.
وأكــد األمين العام المساعد أن النتائج 
التي سيخرج بها اللقاء ستنعكس على خطة 
تحرك المؤتمر القادم وبما يتفق مع طبيعة 
التحوالت والمتغيرات التي ستشهدها الساحة 
الوطنية وما يتطلبه من جهود مؤتمرية 

مواكبة لها باقتدار..
لــلــقــاء سيمثل محطة  ا ــذا  ان ه مبيناً 

المؤتمر  لفروع  تنشيط  لعملية  انطالق 
ومختلف تكويناته على مستوى المحافظات 
والمديريات والمراكز وسيتم طرح األوراق 
واالدبيات على االعضاء لمناقشتها وإثرائها 

على مختلف المستويات التنظيمية.
هذا وكانت اللجنة العامة وخالل اجتماعها 
األخير برئاسة الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام قد دعت إلى 
عقد هذا اللقاء على طريق انعقاد المؤتمر 
العام الثامن وبهدف تفعيل كافة مناشط 
العمل المؤتمري، وتمكينه من القيام بمهامه 
ومسؤولياته الوطنية والتنظيمية وبما يمكنه 

من مواجهة التحديات الراهنة.

العسلي: حكومة الوفاق «غبية» 
وأتوقع انهياراً اقتصادياً

وصف وزير المالية األسبق   
الــدكــتــور ســيــف العسلي 
الــوفــاق الوطني بأنها  حكومة 
«غبية»، وأعضاؤها «صــم بكم 

عمي ال يفقهون».
وقال العسلي إن الحكومة ال تفقه 
شيئاً في السياسة وال في االقتصاد 
وال في أدوات التواصل وال تفقه 

شيئاً غير البكاء.
ــاف العسلي أنــه ال يختلف  وأض
اثنان على أن االقتصاد اليمني على 
شفا جرف هار هذا إذ لم يكن قد 
انهار وكل المؤشرات تدل على ذلك 
فهناك ارتفاع في معدالت البطالة 
ونمو سالب لالقتصاد وارتفاع في 
عجز الموازنة وتدنّ في مستوى 
االحتياطي وارتــفــاع في أسعار 
الفوائد وهروب لالستثمارات وعجز 
في ميزان المدفوعات كل هذه 
مؤشرات تدل على أن االقتصاد 

اليمني في انهيار أو على األقل في 
المراحل األولــى من هذا االنهيار 
الشامل بمعنى آخر هو في غيبوبة.

ع العسلي في حديث نشرته  وتوقّ
ــثــورة» «أن االنهيار  صحيفة «ال
االقتصادي الشامل إما أن ال تطبق 
الموازنة ألنه ال توجد موارد وهذا 

سيعني انهياراً وإما أن 
تطبق وتمول من 

طباعة  خـــالل 
ــود وهــو  ــق ــن ال
 . إذن. ر  نهيا ا
إنهيار في كل 

األحوال».

انتصارات نوعية تسقط العشرات من عناصره

خطة عسكرية برية وبحرية وجوية لدك أوكار القاعدة
واصلت قواتنا المسلحة واألمن الباسلة   

عملياتها البطولية خالل الساعات القليلة 
الماضية على مواقع وأوكــار «تنظيم القاعدة» 
وتكبيده الخسائر الفادحة وسقوط العديد من 

قياداته الكبيرة.
في هذا االتجاه وضعت القوات المسلحة خطة 
عسكرية متكاملة لخوض معركة فاصلة وحاسمة 
ضد «تنظيم القاعدة» باشراف ومتابعة وزير الدفاع 
محمد ناصر أحمد الذي وصل إلى مدينة زنجبار 
(الجمعة) الماضية، وتفقد القوات المرابطة هناك، 
مع أنباء تفيد بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة 

وصلت بالفعل إلى منطقة دوفس.
وأوضحت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة 
عازمة عبر معارك فاصلة في الفترة القليلة القادمة 
للقضاء على تنظيم القاعدة في محافظة أبين، 
وذلــك عبر خطة عسكرية أعدها قــادة الجيش 

اليمني.
وبحسب المصادر العسكرية فإن هذه الخطة 
تشمل: «شن هجوم بري من ثالثة محاور، حيث 
تتقدم القوات البرية من محافظة عدن ولحج صوب 
جعار، فيما تقوم القوات البحرية بقصف مواقع 
القاعدة من اتجاه البحر، في حين تتولى القوات 

الجوية شن غارات نوعية على مواقع القاعدة.
يشار إلى أن القوات المسلحة وأجهزة األمن 
قد حققت خالل الشهر الماضي انتصارات كبيرة 
ونوعية ضد تنظيم القاعدة، وكان مصدر عسكري 
قد أعلن (الخميس) الماضي عن مصرع ثمانية من 

القيادات البارزة والعناصر اإلرهابية، والتي اعترف 
«تنظيم القاعدة» في بيان له عن مصرع خمسة 
منهم في مقدمتهم خلدون السقاف وأبو حذيفة 

الصنعاني وعبدالعزيز الحجوري.
مزيد من التفاصيل ص

مؤتمر عدن يكشف فضيحة وزيري 
الكهرباء والنقل في مجلس الوزراء

فندت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في  
محافظة عدن االدعاءات والمزاعم الكاذبة التي 
يروج لها المشترك بهدف االساءة للقيادي المؤتمري األخ 
عبدالكريم شائف.. مؤكدة في رسالة وجهتها إلى النائب 
األول- األمين العام للمؤتمر أن شائف يوجد حالياً خارج 
الوطن وأن ما يروج له من ادعاءات كقيامه بتحريض 
عمال الكهرباء وترتيب المسيرات واللقاءات مع الحراك 

ال أساس له من الصحة..
مؤكدةً ان ما طرحه وزير الكهرباء صالح سميع خالل 
اجتماع مجلس الوزراء في الـ٩ من الشهر الجاري حول هذا 
الموضوع مجرد افتراءات وأكاذيب على شخصية قيادية 

بحجم عبدالكريم الشائف.
التي حصلت  الفرع في رسالتها  وقالت قيادة 

«الميثاق» على نسخة منها-
نص الرسالة ص٢


