
عــــلــــمــــت  
 « ق لميثا ا »
ـــدادات  ـــع ان اســـت
شعبية  و يه  تمر مؤ
واســــعــــة تــجــرى 
الســتــقــبــال الشيخ 
صادق أمين ابوراس 
إلى  المقرر عودته 
أرض الوطن صباح 

االحد المقبل.
وكان العميد الركن 
أحمد علي عبداهللا 
صالح قائد الحرس 
الجمهوري والقوات 
الخاصة قد اطمأن 

في اتصال هاتفي على صحة الشيخ 
صادق أبوراس الذي غادر الوطن منذ 
قرابة عام بعد إصابته في االعتداء 
اإلجرامي الذي استهدف حياة الرئيس 
علي عبداهللا صالح وكبار مسؤولي 
الــدولــة والمؤتمر فــي مسجد دار 
الرئاسة في (٣ يونيو) العام الماضي، 
مهنئا إياه بمناسبة تماثله للشفاء 
وتعافيه من اإلصابات التي لحقت به 

وقرب عودته للوطن .
ـــادق أمين  ـــرب ص ــن جهته أع م
ـــوراس- األمــيــن الــعــام المساعد  أب
للمؤتمر الشعبي العام- عن شكره 
العميق لهذا التواصل األخوي.. مؤكداً 
ــه يجري  انــه بــات بصحة جيدة وان
الترتيبات األخيرة لعودته إلى أرض 
الوطن والتي تتزامن مع الذكرى 
األولى لجريمة االعتداء على مسجد 

دار الرئاسة.

الجريمة االرهابية التي ذهب ضحيتها شباب ال ذنب لهم  
سوى أنهم ينتمون إلى مؤسسة اليمن الكبرى القوات 
المسلحة واألمن، نذروا أنفسهم للدفاع عن الوطن والذود عن 
حياضه وحماية أمنه واستقراره وصون وحدته ومكاسب ثورته 
٢٦سبتمبر و١٤ أكتوبر.. هــذه هي األسباب وراء استهداف 
اإلرهابيين لمنتسبي القوات المسلحة واألمن الذين حملوا على 
كواهلهم أقدس الواجبات وأهم المهام مقدمين أغلى التضحيات 
وقوافل الشهداء انتصاراً للثورة والجمهورية والوحدة والنهج 
الديمقراطي التعددي كما قدمت هذه المؤسسة الوطنية وتقدم 
التضحيات الغالية في مواجهة العناصر االرهابية الذين ينتمون الى 
فئة ضالة غسلت عقولها بفكر يقوم على الغلو والتطرف واالرهاب 
حتى أدمنت ثقافة القتل وال غاية لهم إال سفك الدماء البريئة 
ونشر الدمار والخراب وزعزعة السكينة العامة وطمأنينة المجتمع 
واالستعانة بكل من يضمر الشر لليمن والتدخل في شئونه، 
ملحقة أضراراً فادحة بهذا البلد خالفاً لما يدفعه أبناؤه من أثمان 
باهظة من اقتصاده وتنميته وتطوره، ناهيك عن تردي الحياة 
المعيشية ألبنائه الذين يعدون بمئات اآلالف من النازحين الذين 
دمرت منازلهم وبيوتهم ومصادر عيشهم، كما حصل ويحصل 
في محافظة أبين التي ارتكب فيها االرهابيون أبشع المذابح وفي 

الصدارة أبناء القوات المسلحة واألمن.. 
ولعل العمل االرهابي الذي تعرض له جنود األمن المركزي 
في ميدان السبعين يأتي في هذا السياق الذي لن يجني منه 
االرهابيون إال غضب اهللا وسخط الشعب الذي تعهد باالصطفاف 
والتراص مع القوات المسلحة واألمن في مواجهة شر ارهابهم 

واجرامهم الذي بات القضاء عليه واجباً دينياً ووطنياً وانسانياً.
ان ضمان عدم تكرار ما حدث في ميدان السبعين من جريمة 
ارهابية هو انزال العقاب الرادع بمن يقف وراء تلك الجريمة ومن 
خطط لها وشارك في تنفيذها بعد كشفهم أمام جميع أبناء اليمن 
وهذا يستدعي العمل الجاد والمسئول لتحقيق العدالة لشهداء 
وجرحى هذه الجريمة النكراء ومعرفة مرتكبيها ومحاكمتهم 
بصورة عاجلة لينالوا القصاص الذي يستحقونه ومن خالل محكمة 
خاصة تنشأ للجرائم اإلرهابية كما أكد على ذلك المؤتمر اليومين 
الماضية، أما إذا مرت جريمة ارهابية بهذه البشاعة فستكون 
الكارثة أكبر ولهذا البد من الجدية والحزم والحسم في الحرب على 
االرهاب واالنتصار للتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة 
واألمن والتي يجب أال تذهب هدراً إال بعد استئصال نبتتهم الخبيثة 
من جذورها كما ينبغي تالحم الجميع مواطنين وقوى سياسية 
ومنظمات مجتمع مدني ومثقفين ومفكرين مع أبطال القوات 
المسلحة واألمن في مواجهة هذه اآلفة التي عاثت في االرض 
فساداً وان تعمل للخالص النهائي منها ومن عناصرها الذين ال 
دين لهم وال وطن، فهم مجرد عصبة للشيطان تطاردهم لعنات 

اهللا والناس والتاريخ.

الخالص من اإلرهاب
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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صورة مع التحية 
للمتمرد علي محسن 

اإلصالح 
يغتال عدن!!

فشل الحكومة.. أعاد 
باسندوة بخفي حنني

الزعيم علي عبداهللا صالح في حوار صحفي مهم:

ال تستطيع أي قوة أن تطلب مني مغادرة اليمن

لم ينفذ من المبادرة إال االنتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة واللجنة العسكرية عالقة في الحصبة
شدد الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام على  

أن أي قوة ال تستطيع أن تطلب منه مغادرة اليمن أو التخلّي عن العمل 
السياسي ألنه ابن اليمن وليس وافداً على بالده أو حاصالً على جنسيتها.

د رئيس المؤتمر في حديث مع قناة «اليمن اليوم» الفضائية أن الحكومة  وأكّ
ذ حتى اآلن المهام الموكلة إليها طبقاً للمبادرة الخليجية، وعليها أن  لم تنفّ

تتحمل مسئوليتها في تحقيق األمن واالستقرار، وأن تنهي االعتصامات وتعيد 
الكهرباء وتصلح أنبوب النفط وتحاسب المسئولين عن قطع الكهرباء وتفجير 

أنبوب النفط.
وقال «إن ما نفذ من المبادرة الخليجية وآليتها لم يكن إالّ إجراء االنتخابات 
الرئاسية المبكرة وتشكيل الحكومة، واللجنة العسكرية التي لم تستطع 

أن تخرج من الحصبة، فالمسلّحون يخرجون من الشارع الرئيسي 
ويلتفون إلى الشارع الخلفي والعمارات، وشارع الستين 

مازال ملغوماً باالنتشار من أفراد الفرقة».

تفاصيل الحوار ص ٤-٥

اِّـؤتمر تنظيم فاعل ومؤثر ورائد وقادر على العطاءنسعى ِّـعالجة االختالالت َّـ اِّـؤتمر وليس إعادة الهيكلة

السفير األمريكي يشيد بدور المؤتمر

البركاني يجدد التزام المؤتمر بالمبادرة الخليجية
«الميثاق»- خاص 

جدد الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام التأكيد على التزام المؤتمر بكل بنود المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية، داعياً الجميع الى التوجه التنموي العادة ما تم تدميره 

خالل األزمة السياسية.
وشدد البركاني خالل لقائه أمس السفير األمريكي بصنعاء جيرالد 
فايرستاين على أهمية إخراج الميليشيات المسلّحة من أمانة العاصمة، 
وقال: «ال يمكن أن نتحدث عن تنمية والخوف والقلق هو المسيطر نظراً 

النتشار الميليشيات المسلّحة في الحصبة وصوفان وبقية المناطق».
وأشاد األمين العام المساعد بجهود الواليات المتحدة األمريكية في الحل 

السياسي التوافقي النابع من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
من جانبه تطرق السفير األمريكي إلى نتائج مؤتمر أصدقاء اليمن 

بالمملكة العربية السعودية والنجاحات التي حققها المؤتمر من خالل زيادة 
عدد الدول المشاركة في المؤتمر.

ولفت فايرستاين إلى المهام التي يجب إنجازها خالل المرحلة القادمة 
والتي تتمثّل في إعادة ما تم تدميره بفعل الحرب على اإلرهاب في محافظة 
أبين وقضايا الحوار الوطني والتهيئة واإلعداد لالنتخابات القادمة، مشيداً 
بدور المؤتمر الشعبي العام خالل الفترة الماضية وضرورة قيامه بدوره 

الريادي خالل الفترات المقبلة.
عه وصول وفود  د السفير األمريكي دعم حكومة بالده لليمن وتوقّ وأكّ

اقتصادية يمثّلون وكالة التنمية والخزانة األمريكية خالل األيام المقبلة.
حضر اللقاء الدكتور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر 
الشعبي العام واألستاذ عبد اهللا غانم رئيس الدائرة السياسية، واألستاذ 

أحمد الزهيري رئيس الدائرة التنظيمية عضوا األمانة العامة بالمؤتمر.

رئيس المؤتمر يبحث مع المبعوث 
األممي ترتيبات الحوار الوطني

«الميثاق»- خاص 
بحث الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام مع مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة جمال بن عمر خطوات تنفيذ 

المبادرة الخليجية وفق آليتها المزمنة.
لَع المبعوث  وخالل اللقاء المنعقد السبت بصنعاء أطْ
األممي، رئيس المؤتمر الشعبي العام على نتائج 
لقائه مع مختلف القوى خصوصاً في شأن مرتكزات 
الحوار، ونتائج مؤتمر أصدقاء اليمن المنعقد في 

العاصمة السعودية الرياض األربعاء الماضي.
وفي اللقاء ثمن الزعيم علي عبد اهللا صالح دور 
المبعوث األممي ومساعيه لتجاوز تداعيات األزمة 

والوصول إلى مؤتمر الحوار.
وكان مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن المستشار 
ــا، جميع الــقــوى السياسية  جمال بــن عمر دع
واالجتماعية في اليمن إلى المشاركة في الحوار 

الوطني.
وجدد خالل لقائه نائب رئيس لجنة االتصال 
الدكتور ياسين سعيد نعمان التزام األمم المتحدة 
ــدد على أن اآللية  بدعم الــحــوار الوطني، وش
التنفيذية للمبادرة الخليجية وخطتها المزمنة 
ال بد أن تستمر كمرجعية رئيسية واإلطار العام 
لعملية الحوار الوطني بكل مراحله، التي ستنتهي 

باالنتخابات الرئاسية في فبراير ٢٠١٤م.

أحمد علي صالح يطمئن على 
صحة الشيخ صادق ابوراس

خبراء اقتصاديون لـ «الميثاق»: 

مؤتمر أصدقاء اليمن خيب 
آمال الشعب اليمني

«الميثاق»- خاص 
اعتبر خبراء اقتصاديون أن النتائج التي 
تمخض عنها االجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء 
اليمن المنعقد في الـ ٢٣ من مايو الجاري جاءت 
 بة آلمال وتطلّعات الشعب اليمني ولم تلبمخي
الحد األدنى من احتياجاته التمويلية لمعالجة 
تداعيات األزمة السياسية التي عصفت بالبالد منذ 
مطلع العام الماضي وإنعاش االقتصاد وتحسين 

الخدمات األساسية.
وقال الخبراء الذين تحدثوا لـ «الميثاق» إنه تم 
التعهد في المؤتمر بتقديم حوالي أربعة مليارات 
دوالر لدعم التنمية في اليمن منها ٣ مليارات 
و٢٥٠ مليون دوالر من المملكة العربية السعودية 
وحدها، في حين أن احتياجات اليمن التي قدرتها 
حكومة الوفاق الوطني خالل الفترة االنتقالية تبلغ 
١٠,٤ مليار دوالر، ما يعني أن هناك فجوة تمويلية 
كبيرة من الصعب بل من المستحيل تغطيتها في 
ضوء التعهدات «الهزيلة» التي أعلنت عنها الدول 

مات الدولية واإلقليمية المانحة. والمنظّ
التفاصيل ص٩

تفاصيل تكشف مالبسات جريمة السبعين
اإلرهابي جندي في الفرقة يحمل الرقم (690290)

أعلن تنظيم القاعدة أن منفذ جريمة السبعين   
االرهابية يدعى (هيثم حميد حسين مقبل مفرح).. 
وبحسب مصادر مطلعة لــ«الميثاق» ان االرهابي الذي فجر 
نفسه وسط سرية لقوات األمن المركزي عشية االحتفال 
بالعيد الوطني الـ٢٢ للجمهورية اليمنية كان قد التحق في 
الجيش كمجند ضمن قوات الفرقة األولى مدرع في مارس 
العام الماضي ٢٠١١م.. ورقمه العسكري (٦٩٠٢٩٠) 
وتحديداً في الشهر الذي أعلن فيه علي محسن التمرد وقد 
تم انتدابه إلى أحد األلوية العسكرية خارج معسكر الفرقة.
ولم تستبعد المصادر تورط المتمرد علي محسن في 

جريمة السبعين خاصة بعد أن أصر على ضرورة اخراج 
بروفات العرض والجنود من معسكر األمن المركزي إلى 

ميدان السبعين كشرط لمشاركة الفرقة في العرض.
وعن تركيب الحزام الناسف ونوعية المادة المتفجرة التي 
استخدمت في العملية اإلرهابية اوضحت عدد من بيانات 
للقاعدة نشرت على مواقع االنترنت ان ”الحزام يزن ٧ كيلو 
جرام ومحشو بثالثة عشر ألف شظية ، وبه مادتان شديدتا 
االنفجارc٤ و c٣. وعبارة عن وجهين في صدر المنفذ وفي 
ظهره، حتى تكون موجة االنفجار دائرية كبيرة وتقضي على 

أكبر عدد ممكن من الجنود.

العسلي لـ «الميثاق»:

ال يمكن حل األزمة االقتصادية في ظل بقاء الساحات
الزعيم علي عبداهللا صالح مرجعية تاريخية له مكانة وحماية

احزاب المشترك تصعد في العاصمة وتنظم مسيرات مسلحة

تورط قيادات لإلصالح في المشكلة األمنية

مدير أمن تعز يعين متطرفين.. 
وتحقيقات مع مدير السجن

«الميثاق»- خاص 
د الخبير االقتصادي ووزير  أكّ
المالية األسبق الدكتور سيف العسلي أن 
األزمة االقتصادية ال يمكن أن تحل في 
ظل بقاء الساحات على ما هي عليه اليوم، 
معتبراً بقاء الساحات مشكلة تعرقل عملية 
التغيير السلمي كونها تستخدم كوسيلة 
رخيصة للمزايدة وحصد مكاسب سياسية 

على حساب الوطن.
ودعا العسلي في حديث مع «الميثاق» 
موا صوت العقل وأن  الشباب إلى أن يحكّ
يبدأوا عملية التغيير التي تقوم على 
وفتح صفحة جديدة  الماضي  نسيان 
يشارك فيها كل اليمنيين وليس فقط 

أطراف بعينها.
تفاصيل ص٣

علي الشعباني

سيرت بعد ظهر أمس أحــزاب اللقاء  
المشترك مسيرة استفزازية لمليشياتها 
المسلحة في أمانة العاصمة جابت شــوارع 
الستين والجزائر وفج عطان في تصعيد وخرق 
واضح للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
الملزمة لكل األطراف بوقف المسيرات واألعمال 
ــواء النجاح التسوية  التصعيدية لتهيئة األج

السياسية.

حيث تعتبر تلك المسيرات رداً واضحاً على 
تصريحات ومواقف المبعوث االممي السيد جمال 
بن عمر الذي سعى خالل اليومين الماضيين قبل 
مغادرته صنعاء يوم أمس الى انهاء انقسام 
الجيش واخراج المليشيات من الحصبة واخالء 

جامعة صنعاء من المليشيات المسلحة.
بيد أن أحزاب المشترك سارعت الى أعمال 
التصعيد من خالل المسيرة المسلحة والتي 

جابت شوارع صنعاء يوم أمس.

أكدت مصادر أمنية ايقاف مدير السجن المركزي في تعز العقيد عبداإلله   
األكحلي الذي تم تعيينه الشهر الماضي و٢ من مساعديه على خلفية اتهامه 
بالتورط في تزويد سجناء خطرين باالسلحة بهدف اطالقهم، ما أدى إلى حدوث أعمال 
شغب وفوضى اسفرت عن مقتل احد حراس السجن وجرح ٤ آخرين ومقتل سجينين 

وجرح ٥ وفرار ٤ سجناء.
وكانت لجنة لتقصي الحقائق شكلها محافظ تعز أمس األول بدأت تحقيقاتها في 

اسباب التمرد داخل السجن ودخول السالح إلى اإلصالحية.
ويرى مراقبون ان تداعيات المشكلة األمنية مازالت مستمرة حيث منيت محافظة تعز 
بانفالت أمني غير مسبوق على اعقاب تعيين مدير جديد ألمن المحافظة يتبع حزب 
اإلصالح ويعمل على تنفيذ مخططاتهم التآمرية للنيل من أمن واستقرار المحافظة 
إضافة إلى إقصاء القيادات األمنية الحريصة على عدم االخالل بواجبها الوطني.. وقد 
كان اخرها اصدار قرار تعسفي بتغيير مساعد مدير أمن محافظة تعز العقيد محمد 
الشامي وتعيين المدعو عبدالحليم األشول والذي يعرف بانحيازه لألفكار المتشددة، 

واألعمال المتطرفة ويحمل البطاقة رقم (١٠) في ساحة التغرير.

المتمرد علي محسن أصر على إقامةالبروفات خارج األمن المركزي كشرط لمشاركة الفرقة


