
الشيخ صادق بن أمين ابوراس شخصية اجتماعية سياسية   
وطنية مؤتمرية شكلت عودته أبعد رحلة عالجية استمرت 
لعام كامل مما تعرض له ولحق به وبرفاقه بفعل الجريمة االرهابية 
الدموية الجبانة والغادرة التي استهدف مرتكبوها اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره وحاضره ومستقبله باستهدافهم لكبار رجاالته وقادته وعلى 
رأسهم الزعيم علي عبداهللا صالح- معاني ومضامين ودالالت تؤكد ان 
يوم ٣يونيه ٢٠١١م لن يمحى من ذاكرة اليمنيين الذين لن يهدأ لهم 
بال إال بتقديم من وقف وراء تلك الجريمة وخطط لها ونفذها للعدالة 
وانزال القصاص بحق مقترفيها فجريمتهم ال مثيل لها في طبيعتها 
وغاياتها ومراميها كونهم أرادوا من خاللها النيل من اليمن الوطن 
والشعب في دينه ومبادئه وقيمه االسالمية واالنسانية الحضارية ومن 
تجسيده لها اخالقياً وتسامحاً وحكمة.. أراد اولئك القتلة المجرمون من 
تفجيرهم جامع النهدين في أول جمعة من شهر رجب الحرام تفجير 
وطننا بأكمله والقذف به الى أتون كارثة التبقي والتذر، بما سينجم 
عن ذلك من دمار وخراب وفوضى لكن ارادة اهللا أقوى مما دبروه، 
معيداً كيدهم إلى نحورهم ولن يفلتوا من عقابه في الدنيا واآلخرة، 
وستطاردهم هذه الجريمة االرهابية التي عكست حجم الحقد والغل 
والبغضاء والكراهية التي يحملونها في عقولهم وقلوبهم لكل ما هو 

جميل ونبيل وعظيم في يمن الحكمة وااليمان.
إن ما حدث في جامع النهدين قبل عام وما حدث من مذبحة ارهابية 
في ميدان السبعين عشية االحتفال بالعيد الوطني للجمهورية اليمنية 
الثاني والعشرين من مايو األغر، وكذا األعمال االرهابية التي تعرض 
لها أبناء اليمن وقواتهم المسلحة واألمن ويتعرضون لها اليوم توجب 
وبسرعة انشاء محكمة خاصة بهذه الجرائم اإلرهابية مدعومة بكل 
االمكانات التي تمكنها من تحقيق العدالة وإنفاذها وانشاء هذه 
المحكمة يكتسب أهمية خاصة ألن ذلك سيسهم في مكافحة االرهاب 
وإنجاح الحرب عليه وعلى الذين يوظفون الدين ويستمرؤون سفك 
دماء اليمنيين لتحقيق مآربهم الخاصة التي عبروا عنها في محاوالتهم 
التوسط لوقف الحرب على العناصر االرهابية من تنظيم القاعدة بدالً 
من أن يلعبوا دوراً مؤثراً باتجاه القضاء على هذه الظاهرة التي دفعنا 
أثماناً باهظة من دمائنا وأمننا واستقرارنا واقتصادنا الوطني، نجدهم 
يحاولون حماية اولئك الذين يعيثون في االرض فساداً بقتلهم العبثي 
لألبرياء ويشيعون الخراب والدمار في كل مكان معبرين بشكل سافر 
عن حقيقة العالقة بين مشاريعهم اإلجرامية وما تقوم به العناصر 

االرهابية.
لهذا ينبغي العمل باتجاه خلق اصطفاف وطني شامل للقضاء على 

االرهاب واإلرهابيين ومن يحاول الدفاع عنهم وحمايتهم.. 
وفي هذا السياق فإن جريمة النهدين والسبعين وغيرها من الجرائم 
االرهابية تتطلب أن تجد طريقها إلى ساحة العدالة في أقرب وقت 
ممكن ما لم فإن الفوضى وسفك الدماء ستظل تؤرق اليمنيين طالما 
ظل اإلرهابيون والقتلة بعيدين عن يد العدالة.. ومن يعتقد أن هذه 
القضايا يمكن اخضاعها للمساومة فهو يعتدي على حدود اهللا وهذا 

غير مقبول لدى اليمنيين أبداً.

جريمة التغتفر
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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عاد إلى أرض الوطن الشيخ صادق بن أمين أبو راس   
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في 
الساعة الرابعة من عصر أمس قادماً من المملكة العربية 
السعودية بعد غياب دام عاماً كامالً تلقّى خالله العالج في 
كل من السعودية والواليات المتحدة األمريكية بعد إصابته 
في الحادث اإلرهابي على جامع دار الرئاسة الذي استهدف 
حياة الزعيم علي عبداهللا صالح وكبار قيادات الدولة والمؤتمر- 
ومنهم صادق أمين أبو راس- أثناء أدائهم صالة أول جمعة من 

رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو ٢٠١١م.
وحظي الشيخ صادق أمين أبوراس األمين العام المساعد 
للمؤتمر لدى وصوله مطار صنعاء الدولي باستقبال رسمي 
وشعبي كبير تقدمته قيادات المؤتمر الشعبي العام ووزراء 

ومحافظون وأعضاء مجلس نواب وشورى ومشائخ وشخصيات 
اجتماعية وممثلي منظمات المجتمع المدني وقيادات حزبية 
وحشوداً جماهيرية كبيرة من مختلف المحافظات اكتظ بهم 
مطار صنعاء طوال يوم أمس حتى وصول طائرة الشيخ صادق 

أبو راس.
وفور وصوله إلى مطار صنعاء وخروجه من بوابة الطائرة 
قام الشيخ صادق أمين أبو راس بنثر الفل على مستقبليه 
تعبيراً عن امتنانه وشكره لهذا االستقبال الكبير الذي حظي به.
ــد رافــقــت جموع المستقبلين مــن قــيــادة المؤتمر  وق
والمسئولين والمواطنين موكب الشيخ صادق أمين أبو راس 

من مطار صنعاء وحتى منزله في منطقة حدة.
تفاصيل ص٣، ١٠ ، ١١

زار الشيخ أبو راس فور وصوله إلى منزله

رئيس المؤتمر: سنالحق المتورطين في 
جريمة مسجد دار الرئاسة ليالً ونهاراً

قــام الزعيم علي عبد اهللا صالح  
م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا ئيس  ر
بزيارة الشيخ صادق أمين أبو راس األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام في 
منزله فور وصوله إليه أمس قادماً من رحلة 

عالجية استغرقت عاماً كامالً.
وطالب الزعيم علي عبداهللا صالح القيادة 
السياسية أن تالحق المتورطين في جريمة 
تفجير جامع دار الرئاسة، وتقديمهم إلى 

العدالة».
داً أنه ال بد أن تطالهم يد العدالة سواء  مؤكّ

أمام القضاء اليمني أو القضاء الدولي «العدالة 
في القضاء اليمني أو محكمة الجنايات الدولية 
وستطاردهم ليالً ونهاراً حتى يقدموا إلى 

العدالة».
وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام «إن علي 
عبد اهللا صالح شهيد حي وصادق أمين أبو 
راس شهيد حي والشيخ ياسر العواضي شهيد 
حي وهناك أكثر من شهيد حي سيواصلون 

المشوار خدمة لهذا الوطن».

تفاصيل ص٢

رئيس الجمهورية: تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قريباً
ـــد األخ عــبــدربــه منصور   أكّ

هادي رئيس الجمهورية أنه 
سيتم قريباً تشكيل اللجنة التحضيرية 
العليا لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 
واالستعدادات بصورة كاملة النعقاده 
والتهيئة للظروف المالئمة للولوج الى 
المؤتمر الوطني الشامل الذي ستشارك 
فيه كافة األطياف والمكونات الحزبية 

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وقال رئيس الجمهورية لدى استقباله 
وفد اللجنة الدولية اإلنسانية السبت: 
إن اليمن يمشي حثيثاً في هذه المرحلة 
الدقيقة والــحــســاســة على أســاس 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ــرار مجلس األمــن رقم  المزمنة وق

..(٢٠١٤)
مشيراً إلى أن األمور تمضي بصورة 

وفقاً  لتنفيذ  ا يــق  طــر فــي  طبيعية 
لمقتضيات المبادرة وقد تم اآلن تشكيل 

لجنة االتصال باألطراف المعنية.
وأوضــــح أن األزمــــة الــتــي نشبت 
مطلع العام الماضي قد خلّفت أضراراً 
بالغة التعقيد وفي مقدمتها األزمات 
لسياسية.  وا واألمنية  دية  االقتصا
منوهاً إلى أن األزمة السياسية قد دخلت 
طور الحل منذ التوقيع على المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية.
ــاف رئيس الجمهورية إلــى أن  وأض
األزمة األمنية واالقتصادية تبقى هى 
األصعب، وعدم إيجاد الحلول الناجعة 
لهما فإن األزمة السياسية تظل قائمة 
ولذلك ال بد من العمل بصورة أكبر من 
أجل تالفي التداعيات التي تؤثّر على 

مسار األمن بكل صوره.

البركاني: العليمي وبورجي سيعودان قريباً
كشف الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر عن  

قرب وصول كل من الدكتور رشاد العليمي واألستاذ عبده بورجي 
إلى أرض الوطن خالل األسبوعين القادمين يليهما بأيام قليلة وصول بقية 
المصابين اآلخرين ومنهم الشيخ نعمان دويد بعد رحلة عالجية دامت عاماً 
كامالً بعد إصاباتهم في الحادث اإلرهابي المتمثّل في تفجير جامع دار الرئاسة، 
وأكد البركاني ان المتورطين في تلك الجريمة سينالون عقابهم أينما كانوا 

كما لن يهدأ للمؤتمريين بال حتى يثأروا لقيادتهم أو يحكم القضاء في ذلك.

الزوكا: المؤامرات لن تهز من عظمة المؤتمريين أبداً
اعتبر عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر لقطاع الشباب أن  

الحضور الجماهيري الحاشد الستقبال الشيخ صادق أمين أبو راس 
يأتي تعبيراً عن موقف أبناء اليمن والمؤتمريين الشجاع والمبدئي والثابت إلى 
جانب المؤتمر وقياداته والرفض لالرهاب والعنف وجريمة النهدين وغيرها..

مؤكداً ان كافة المؤامرات واألحقاد مهما بلغت لن تهز المؤتمريين ولن تفل 
من عزيمتهم على اإلطالق، مشيراً الى ان الحشود الجماهيرية الغفيرة التي 
توافدت من مختلف المحافظات الستقبال الشيخ صادق أمين ابوراس تعبر 
عن ادانة الشعب لتلك الجريمة البشعة ومطالبة الجهات المختصة بسرعة 

البت في القضية ومحاكمة المتورطين في تلك الجريمة محاكمة عادلة.

العواضي: محكمة دولية للمتورطين في تفجير الرئاسة
قال الشيخ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر إن االستقبال   

الحاشد للشيخ صادق أمين أبو راس يدل على شعبية المؤتمر 
وجماهيريته وشعبية قائد من قيادات المؤتمر، كما يعبر عن اإلدانة الواسعة 
من جماهير شعبنا اليمني سواء في المؤتمر أو غيره للحادث اإلجرامي الذي 

حدث يوم ٣ يونيو ٢٠١١م.
د العواضي أنه في حال عجز القضاء اليمني عن محاكمة منفّذي تلك  وأكّ
الجريمة فإن البدائل األخرى ستكون متاحة بما فيها المطالبة بإنشاء محكمة 

جنائية دولية في اليمن للبت في القضايا اإلرهابية.

وكيل محافظة تعز لــ«الميثاق» :

قرارات المحافظ صائبة والفوضى 
يقوم بها االصالح

ــــال األســـتـــاذ/   ق
عبداهللا أمير- وكيل 
محافظة تعز لـ“الميثاق“: ان 
اجندة سياسية تعبث اليوم 
بمدنية وثقافة محافظة تعز 
التي عرفت الوعي الحضاري 
والــديــمــقــراطــي منذ زمن 

بعيد“.
مشيراً إلــى ان ما يجري 
اليوم في مدينة تعز من 
فوضي ال تتعلق بالقرارات 
ــتــي اتــخــذهــا المحافظ  ال
شوقي احمد هائل، وإنما 
هناك اجندة لبعض القوى 
السياسية تعمل االن على 
تحقيقها بأية وسيلة حتى 

وان كانت غير مشروعة.
ـــال: ان الــقــوى التي   وق
تقف وراء الفوضى وقطع 
ــوارع تــريــد ان يكون  ــش ال
المحافظ شوقي احمد هائل 
محافظا تحت عباءتها وينفذ 

توجيهاتها وأوامرها وإال لن 
يكون محافظاً.

وأكــد ان ابناء المحافظة 
يقفون الى جانب المحافظ 
ــه  ــراءات ويــدعــمــون كــل اج
وقـــراراتـــه مــــادام وتصب 
في خدمة ابناء المحافظة 

والوطن عموماً.
ــد متصل  ــي ــع عــلــى ص
قــال مصدر في ادارة امن 
محافظة تعز لـ“الميثاق“ ان 
القرار الذي اتخذه المحافظ 
شــوقــي بحق مــديــر االمــن 
ــراًء قانونياً  كان صائباً واج
لوقف االنفالت األمني في 
ــد اتــخــد بــنــاء على  تعز وق
االدانة التي أثبتتها تحقيقات 
اللجنة التي شكلها النائب 
للتحقيق  والمحافظ  العام 
في االحداث المأساوية التي 
لمركزي  ا السجن  شهدها 

بتعز.

الحرس الجمهوري يحرر زنجبار ويؤمن منطقة وجود وزير الدفاع

مصدر مسئول بحضرموت لــ«الميثاق» :

ــدر مــســئــول في   ــص ــــد م أكّ
محافظة حضرموت أن األخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
رفض قبول استقالة محافظ حضرموت 
األخ خالد سعيد الديني. وشدد المصدر 
في تصريح لـ «الميثاق» على أن المجلس 
المحلي بحضرموت متمسك بالمحافظ، 
مطالباً الحكومة باإليفاء بالتزاماتها على 

ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.. وقال 
المصدر إن المواطنين في حضرموت 
يعانون في فصل الصيف معاناة ال 
تطاق وتلحق بهم أضراراً كبيرة جراء 
انقطاعات التيار الكهربائي، واستمرار 
وزير المالية بحجز مخصصات المحافظة 
في محاولة لفرض عقوبة على أبناء 
حضرموت، الفتاً إلى أن هناك مؤشرات 

إليفاء الحكومة ببعض االلتزامات المالية 
القائمة وخاصةً فيما يتعلق بمخصصات 

الكهرباء وإعادة اإلعمار.
واستغرب المصدر من استقبال وزير 
المالية ألشخاص ال يمثّلون المحافظة، 
د أن أبناء حضرموت ضاقوا ذرعاً مما  وأكّ
يحدث من استقطاب الحكومة لعنصار 

حزبية على حساب أبناء حضرموت.

تمكنت قوات الحرس الجمهوري من تطهير مناطق  
في مدينة زنجبار وتكبيد عناصر تنظيم القاعدة 
خسائر فادحة خالل المعارك الضارية التى شهدتها مدينة 

زنجبار يوم امس..
وأفادت مصادر محلية لـ«الميثاق» ان قوات الحرس الجمهوري 
قامت بقطع اإلمدادات على القاعدة من الخطوط الخلفية ابتداء 

من لودر وحتى الساحل بمدينة شقرة .
موضحة ان قوات اللواء الثاني مشاة جبلي حرس واللواء ٢٦ 
حرس وبالتعاون مع  اللجان الشعبية تمكنوا من االنتشار الى 
نحو ٢٥ كيلو جنوب لودر، وقاموا وبمساندة اللجان الشعبية 
من أبناء القبائل بتأمين طريق الخبر الساحلي- الوضيع إضافة 
إلى تأمين الطرق والسيطرة على الشعاب الممتدة من أمصره 

الى لودر.
في غضون ذلك لقي ثمانية من عناصر القاعدة  مصرعهم 

امس في زنجبار والكود أثناء محاولتهم التسلل من هذه 
المناطق.

الى ذلك انتشرت قوات الحرس الجمهوري في منطقة شيران 
جنوب غرب مدينة لودر بمحافظة ابين لتأمين, وزير الدفاع 
بحصن السلطان جعبل بن حسين بعد حادثة اطالق النار الذي 

تعرض لها موكبه يوم امس األول في اللواء ١١١ .
وقالت المصادر ان قواتاً من الحرس الجمهوري عززت من 
وجودها في الخطوط االمامية وفي المناطق التي تم تطهيرها 
من االرهابيين وانتشرت في المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة 
لودر ضمن الخطة التي يشرف عليها وزير الدفاع لمواجهة 

تنظيم القاعدة في محور لودر .
واضاف المصدر ان االنتشار الذي نفذه جنود من اللواء الثاني 
مشاة جبلي - حرس جمهوري - جاء بعد وصول تعزيزات كبيرة 

لقوات الحرس الجمهوري الى المنطقة.

تفاصيل ص١٠ ، ١١

الحكومة تفشل أمام قانون العدالة 
وترفعه الى رئيس الجمهورية

لــوفــاق   ا حكومة  فشلت 
الــوطــنــي فــي اجتماعها 
الدوري االسبوع الماضي من التوصل 
الى صيغة توافقيه مقبولة من جميع 
ــراف السياسية حــول مشروع  األط
قانون العدالة االنتقالية الذي تبناه 

وزير الشؤون القانونية ..
وعلمت «الميثاق» من مصادر 
مطلعة ان المشروع قد رفض من 
قبل أغلبية أعضاء مجلس الوزراء في 
جلسة المجلس نظرا لعدم واقعيته 

خالفا الى كونه سيفاقم من االزمة 
في البالد ويفتح ابواب جهنم على 
اليمنيين بحسب تأكيد الدكتور سيف 

العسلي .
هذا وكان مجلس الوزراء قد وقف 
امام نتائج اعمال اللجنة الوزارية 
المكلفة بمراجعة مشروع قانون 
العدالة االنتقالية.. ونظرا لعدم 
التوافق بين اعضاء اللجنة وأقر 
ــوزراء احالته  الى رئيس  مجلس ال

الجمهورية..

استقالة المحافظ رفضت ومعاقبة وزير المالية ألبناء حضرموت لن تمر


