
العسلي لـ "الميثاق": 

أتحدى الحكومة أن تبرهن فساد النظام السابق
صنعاء- "الميثاق" 

قال وزير المالية األسبق الدكتور سيف 
العسلي إنه تم الخروج عن المبادرة الخليجية في 
كثير من البنود ومــن ضمنها التمديد للحوار ثم 
التمديد للفترة االنتقالية التي حددتها المبادرة 
بسنتين، واآلن يتم تجاوز هذا الموعد من غير ذكر 
أي إطار قانوني في تجاوز هذه المواعيد 

الواضحة..
تفاصيل ص٥

برئاسة الزعيم

المؤتمر والتحالف يهيبون بجميع القوى البدء بتنفيذ مخرجات الحوار

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعًا 
لها االربعاء برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ، وقفت خالله أمــام االوضــاع 

السياسية وآخر المستجدات على الساحة الوطنية .

وأعربـــــت مجــــــددًا عن دعمهـــــــا للجهود التي 
تبذلها السلطة والقوى السياسية للخروج من االزمة 
التي تــزداد تعقيدًا في بالدنا إلى أجــواء المصالحــــة 

والبنــــاء .
وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي تأكيد دعمها لمخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني التي تأتي في إطار الحفاظ على 
الوحدة والثورة والجمهورية .وفقًا لما نصت عليه 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
تفاصيل ص٢
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز 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..

استلهام مواقف الزعيم
يحتفل الشعب اليمني ومعه كل القوى في العالم المدافعة عن الديمقراطية والتعددية واحترام   

إرادة الشعوب، بالذكرى الثانية إلجراء أول عملية تبادل سلمي للسلطة على مستوى دول المنطقة 
شهدتها اليمن في فبراير ٢٠١٢م والذي تجلى بذلك المشهد التاريخي العظيم الذي جسده الزعيم 
علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام عندما سلم رئاسة الجمهورية للرئيس عبدربه منصور 
هادي وغادر دار الرئاسة عائدًا الى منزله دون إراقة قطرة دم.. وتأتي هذه المناسبة التي حرص الزعيم 
علي عبدالله صالح أن يتوج بها انتصاراته الوطنية والتاريخية بهذا االنتصار العظيم الذي يؤكد أنه قائد 
استثنائي ومدافع أمين ومخلص عن قضايا الشعب والشورى والديمقراطية.. منهيًا بذلك تاريخًا طويًال 

من الصراع الدامي على السلطة.
وقــاد أكبر عملية تغيير في وعي االنسان على مستوى اليمن والمنطقة بترسيخ ذلك االسلوب 

الديمقراطي والحضاري لعملية التبادل السلمي للسلطة.
العالم اليوم وبعد مرور عامين من التبادل السلمي للسلطة أصبح ينظر للزعيم علي عبدالله صالح كقائد 
تاريخي جنب اليمن االقتتال األهلي والخراب وفي ذات الوقت دافع كفدائي مخلص عن الديمقراطية 
والتعددية وإرادة الشعب اليمني والتبادل السلمي للسلطة بشجاعة األبطال، وتتجلى عبقريته القيادية 

الفذة بالنظر إلى دول صارت شعوبها ومدنها خرائب وأطالًال.
إن شعبية الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر تتعاظم يومًا بعد يوم في الداخل والخارج وعلى 
كافة المستويات.. فقد أظهر شجاعة وعبقرية وحكمة في تعامله مع ما تسمى بثورة الربيع بمواقف 
سيدونها التاريخ في أنصع صفحاته عندما دافــع بشراسة وشجاعة بطولية فريدة عن الشرعية 
الدستورية والتبادل السلمي للسلطة ولم يفرط بهذه المكاسب الوطنية رغم الضغوطات والتآمرات 

التي تعرض لها.
وما نتمناه في هذه المناسبة من كل القوى السياسية هو استلهام الدروس من مواقف الزعيم علي 
عبدالله صالح مواصلة االنتصارات الديمقراطية باحترام إرادة الشعب والسير الستكمال النهج الحضاري 
الذي أرسى أسسه الزعيم صالح عبر تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واالنتقال الى الحكم الرشيد وتشكيل 
لجنة صياغة الدستور واالستعداد لالنتخابات النيابية والرئاسية، فال بد لليمن أن ينطلق الى المستقبل 

عبر ذلك الدرب المضيئ بالمنجزات الوطنية التي تحققت بقيادة الزعيم الصالح.

كلمة 

عبده الجندي يكتب:

كشفت احصائيات رسمية عن ان اجمالي   
ــوال العامة الـــواردة الى  عــدد قضايا األم
نيابات األموال «٢٢٨٧» قضية منها «١٠٣٣» 
قضية جسيمة و«١٠١٣» غير جسيمة و«٧٩» 
قضية شكاوى وثالث مخالفات و«٥٩» تحصيل 
وحــجــز.. وتشمل قضايا األمـــوال العامة كافة 
جرائم االستيالء على المال العام من تزوير عملة 
ونهب اراضي الدولة والمخالفات في المناقصات 

وغيرها.
وبلغ عدد قضايا المال العام في العام ٢٠١٢م 
«٢٣٤٠» قضية منها «١٠٤٣» قضية جسيمة 
و«١٠٧٧» غير جسيمة و«٤٤» شكوى ادارية 

و«٧٦» قضية تحصيل أموال عامة.

١٥ مليون يمني بحاجة إلى مساعدات انسانية

مليون يعانون من 
انعدام األمن الغذائي

مليون طفل يعانون 
سوء التغذية

مليون ال يحصلون على 
المياه الصحية

مليون ال يحصلون على 
الخدمات الصحية  ٨٫٦ ١٠٫٥١١٣٫١

البيض وناصر وباعوم 
وسيناريو المشاريع المدمرة

حاشد: سنصّعد حتى 
إسقاط الحكومة

الجماعات اإلرهابية.. قنبلة موقوتة تهدد الشرق والغرب

رفض ٤٠  عضوًا  من  اجمالي ٤٩  يشكلون   
ــوام اعــضــاء اللجنة العليا للتعداد العام  ق
للمساكن والسكان والمنشآت  مــارس ٠١٤ ٢م، 
ات  التي اتبعها  مرحلة الترقيم والحصر ، االجـــراء
رئيس جهاز االحــصــاء حسن ثابت فــرحــان ومنها 
حصر المهام الميدانية على اعضاء حزب االصالح 
فقط بعدد ٧٦٠٠ مشتغل  وحرمان الشباب وابناء 

المحافظات من المشاركة في هذا العمل الوطني ..

وعلمت «الميثاق» من مصادر مطلعة في اللجنة 
العليا للتعداد ان  ثلثي اعضاء اللجنة العليا ٤٠ عضوًا 
رفضوا  في اجتماع  الثالثاء رفضًا تامًا آلية اختيار 
المشتغلين وعددهم يفوق ٨٠٠٠ عضو لتنفيذ 
مرحلة العد للمنشآت التي تقدم بها رئيس الجهاز 
المركزي لالحصاء.. ووقعوا في المحضر تحفظهم  

ات الحزبية . على تلك االجراء
تفاصيل ص١٠

» تنشر توقيعات ٤٠ عضوًا في اللجنة العليا للتعداد أعلنوا تحفظهم »

(٨٠٠٠) إخواني في مهمة عد المساكن تحرم الشباب من المشاركة في التعداد

التصعيد حركة «إخوانية» مجنونة

نجدد دعمنا لجهود السلطة للخروج من األزمة التي تزداد تعقيدًا

 الكشف عن ٢٢٨٧ قضية فساد حكومي ونهب للمال العام
الكحالني يكذب مانشرته بعض المواقع اإلخبارية

سخر األستاذ احمد الكحالني -عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام - رئيس دائرة العالقات  
الخارجية- مما نشرته بعض المواقع االعالمية من اخبار مفبركة عند زيارته منتصف الشهر الجاري 
«الميثاق» أن تلك األخبار مختلقة وال أساس لها من  لمحافظتي عدن وأرخبيل سقطرى. وأكد في تصريح لـ
الصحة وهي محض افتراء واكذيب مضللة.. واستغرب الكحالني من استمرار محاوالت استهدافه من قبل 
بعض المواقع االخبارية المعروف انتماؤها الى طرف سياسي معين والتي تتعمد اختالق اخبار عارية من 

الصحة، تحاول من خاللها استهدافه شخصيًا وتشويه صورته وسمعته بأساليب رخيصة.
وقال االستاذ احمد الكحالني: إن الزعيم علي عبدالله صالح حكم اليمن من خالل انتخابات ديمقراطية 

شاركت فيها كل القوى السياسية واعترفت بنتائجها.
مؤكدًا أنه سيحتفظ بحقه في مقاضاة تلك المواقع وفقًا للنظام والقانون.. 

السفير أحمد علي عبدالله صالح يلتقي 
نائب رئيس الوزراء اإلماراتي

التقى سعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح,  
سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة, أمس في قصر الرئاسة بالعاصمة 
اإلماراتية أبو ظبي بالشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات األخوية المتميزة 
بين البلدين الشقيقين ومجاالت التعاون المشترك 

وسبل تعزيزها وتطويرها.

الحراك يختطف ٢٠ جنديًا بالضالع
تواصل عناصر الحراك المسلح في محافظة الضالع   

عمليات االختطاف والقتل لمنتسبي اللواء ٣٣ 
مــدرع.. وعلمت صحيفة «الميثاق» ان عناصر الحراك 
المسلح اختطفت ٢٠ شخصًا من منتسبي اللواء ١٨ بعد 
اختطافها يوم األحد جنديين اثناء عودتهما الى اللواء، 
فيما رفضت من قبل االفراج عن ١٨ جنديًا وضابطًا تم 

اختطافهم تحت تهديد السالح خالل األيام الماضية.
هذا وكان اجتماع استثنائي، عقد السبت بصنعاء برئاسة 

وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ورئيس جهاز 
األمن القومي الدكتور علي حسن األحمدي وقف أمام ما 
تشهده محافظة الضالع من تدهور في األوضاع األمنية 
وناقش انطالقًا من الشعور بمسؤولية تلك التداعيات 
بهدف حقن للدماء وتفويت الفرصة على أعــداء الوطن 
المتربصين باإلنجازات والمكاسب المحققة على صعيد 
تنفيذ مهام المرحلة االنتقالية وخروج الوطن إلى بر األمان 

من أزمته الحالية.

تفاصيل ص١١

تفاصيل ص٢


