
أبو راس : قيادات المؤتمر ستواصل نضالها رغم 
تعرضها للقتل ونراهن على الشباب

هددوا بأعمال عنف في ٢٧ إبريل

دون في حضرموت االخوان يصعِّ
أكــد الشيخ صــادق أمين ابــوراس ان قيادات المؤتمر   

ستظل تناضل في سبيل مصلحة الوطن والشعب اليمني 
العظيم رغم ماتعرضت له من جرائم قتل وسفك للدماء.

وقال االمين العام المساعد ان الشباب هم الذين يعول 
عليهم ان ينهضوا بالمؤتمر ويحققوا مالم يتم تحقيقه 

خالل الفترة الماضية.
جاء ذلك في كلمة القيادات السياسية والشبابية في حفل 
تكريمي للشيخ صادق أبو راس من قبل قيادات سياسية 

ومنظمات مدنية..
تفاصيل ص ٤

يواصل حــزب اإلصــالح «فــرع االخــوان في اليمن» إشعال  
الحرائق في البالد بهدف عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار، ففي 
الوقت الذي نجح في إشعال الحرائق في عمران وصنعاء وإب، فقد وسع 
حزب االصالح جبهة المواجهة ضد األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، ليفتح يوم أمس األول جبهة مواجهات جديدة 
بإعالن مشترك حضرموت في بيان لهم السبت دخولهم الى جانب حلف 
قبائل حضرموت في محاولة لجر الحلف لتنفيذ أجندتهم بالضغط 
على الرئيس هادي، حيث أعلنوا موقفًا واضحًا بأنهم سيصعدون مع 

االحتجاجات في يوم الـ٢٧ من ابريل الجاري.

ماليين مقابل تنفيذ ٢٧ مشروعًا ٨١٠
ماتزال قيد االعداد والدراسة

ذعن
ُ
قطر ت

«الميثاق»: رئيس المؤتمر بلحج لـ

مواقف «اإلخوان» ضد
 األشقاء ستضر باليمن

أنهت مرحلة «االخوان» وطردت قادتهم مقابل عودتها للبيت الخليجي

المؤتمر.. رهان شعب إلنقاذ وطن

مكافحة الفساد تناقش فضيحة إصدار ٥٥٣ قرارًا إقصائيًا

التعليم الفني.. فساد بالمليارات
مليار تم صرفها لـ ٣٠ مشروعًا 
بالتجاوز لما رصد في الميزانية ١٫٣

ت لـ ٥٠ 
َ

مليار ُصِرف
مشروعًا متعثرًا ٢١٫٥

الجرعة مرفوضة.. والشعب سيثور إلسقاط حكومة التجويع
نقابيون ومثقفون لـ «الميثاق»:
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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..

الحملة اإلعالمية الهستيرية الموجهة التي تستهدف االخ المناضل   
الوحدوي الجسور عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام- االمين العام ومواقفه الوطنية التي تجسد حرصه 
على معالجة القضايا والمشكالت الناشئة بطرق حكيمة وعقالنية وسلمية بعيدًا 
عن القوة والعنف والحروب العبثية التي سئمها شعبنا، هذه الحملة تثير استياء 
الشعب اليمني كافة ألنها تتطاول على رمز وطني عظيم بحجم الرئيس هادي، 
فهؤالء الذين يسعون لتأجيج الحروب والتي يدفع شعبنا أثمانًا باهظة بسببها 
حتى اليوم، يفترض أن يكونوا بممارستهم اليومية عامًال داعمًا ومساندًا لألمن 
واالستقرار، وأكثر إخالصًا للنوايا في ترجمة مخرجات الحوار الوطني، لكننا نجدهم 
يغردون بأفعالهم خارج مسار التغيير المنشود، ويعملون على تأجيج الصراعات 
هنا وهناك، وهو األمــر الــذي يدل على أن ما يروجونه في وسائلهم االعالمية 
وخطابهم السياسي حول بناء اليمن الجديد ما هو اال تضليل وزور وبهتان وذر 
رماد على العيون، أما ما يضمرون ويعملون من أجله يتجلى في حقيقة ممارستهم 
على الواقع.. إنهم ال يخجلون وهم يكشفون عبر أبواقهم الناعقة مدى تعطشهم 
للحروب وسفك الدماء والخراب والدمار في سبيل اشباع رغباتهم في الثأر واالنتقام 
من خصومهم.. معتبرين أن الحلول والمعالجات السلمية وجهود اللجان الرئاسية 
من أجل ترسيخ دعائم السلم األهلي في المجتمع، ما هي اال ضعف واستسالم من 
قبل الدولة التي ترفض استخدام القوة العسكرية ضد هذا الطرف لصالح طرف 
آخر.. إنهم بمثل هكذا تفكير عقيم ال ينسجم وال يتماشى مع التسوية.. كما أشار 
الى ذلك االخ الرئيس المناضل عبدربه منصور هادي حول اهمية انتهاج اسلوب 
اللجان الرئاسية لتجنب أية مواجهات وإراقة الدماء في حل المشكالت، مع تأكيده 
بأن الدولة في النهاية لن تتخلى عن دورها في إرساء األمن واالستقرار والسالم 
باالسلوب المناسب.. كما دعا االخ الرئيس في هذا السياق االطراف التي تملك السالح 

انها ال يمكن أن تكون أقوى من الدولة مهما تصورت أن الدولة في حالة ضعف!!
ومثل هكذا تأكيد يحمل دالالت ومعاٍن واضحة تتضمن فحواها بأن اسلوب حل 
المشكالت بالقوة فاشل، وبالتالي فإن األخ الرئيس كان صريحًا بتحذيره جماعات 

العنف بقوله: «أن تحذر من غضب الحليم».. 
إن محاوالت زج الجيش في صراعات سياسية في هذه المرحلة الدقيقة والمعقدة 
انما هدفه ضرب الجيش كمؤسسة وطنية من قبل القوى المتطرفة التي تسعى إلى 
 
ً
شقه وتوظيف هذا االنقسام في صراعاتها الكارثية التي تسعى اليها اليوم محاولة
اجهاض التسوية السياسية من خالل عدم تنفيذ وثيقة التوافق التي خرج بها 
مؤتمر الحوار الوطني كونها تتعارض مع مصالحها، لذلك كله تبقى دعوات البعض 

تهدف الى جر الجيش الى خندق الصراعات الحزبية ضربًا من الوهم.
ومن هذا المنظور ينبغي على هؤالء إعادة حساباتهم الخاطئة ليدركوا بأن منطق 
القوة والعنف واإلرهاب وسفك دماء اليمنيين جريمة عظمى أمام الله والوطن 
والشعب وستطارد لعنات التاريخ من يريدون القيام بذلك.. كما يتوجب على 
الغربان الناعقة وافتعالهم لألزمات واشعالهم للصراعات والحروب إعالميًا ضد 
رئيس الجمهورية ومواقفه الوطنية الحريصة على دماء اليمنيين أن يعودوا الى 
رشدهم وان يحتكموا الى ما اتفق وتوافق عليه اليمنيون من اجل بناء هذا الوطن 

الذي انهكوه بإرهابهم..

الرئيس والمغردون 
خارج مسار التغيير!! كلمة 

تحذيرات من استقبال اليمن لقيادات إخوانية مطرودة من قطر
الرئيس يوجه بإنجاز السجل االنتخابي الجديد وتشكيل لجان االنتخابات من القضاة

محمد الحاج سالمفيصل الصوفي عبده الجندي

إال التحالف مع اإلخوان غباء شيوخ السياسة على الطريقة «اإلخوانية»المأزومون  ثقافيًا ال يمتلكون القدرة على التغيير

ه االخ عبدربه منصور هادي    وجَّ
رئيس الجمهورية بجعل الرقم 
الوطني الناتج عن السجل االنتخابي 
الجديد هو االساس للرقم الوطني الذي 
سيتم انجازه من قبل مصلحة االحوال 

المدنية.. 
كما وجــه اللجنة العليا لالنتخابات 
بتشكيل اللجان االشرافية واالساسية 
ــقــضــاة إلدارة عــمــلــيــة القيد  مـــن ال
والتسجيل واالستفتاء على مشروع 

الدستور الجديد.
تفاصيل ص٤

كشف الرئيس / علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام  
اعتزامه نشر مذكراته الخاصة حول عالقاته بالواليات المتحدة 
االمريكية وبالذات ما يخص مجال مكافحة االرهــاب منذ حادثة المدمرة 
االمريكية " إس . إس . كول ".. وبين رئيس الجمهورية السابق انه ومن خالل 

مذكراته سيعلن الحقائق للتاريخ وألبناء الشعب اليمني وابناء االمة العربية 
واالسالمية عن اهم القضايا الشائكة - ليس في العالقات اليمنية االمريكية 

فقط ، ولكن في العالقات العربية االمريكية..
تفاصيل ص٢

في مذكراته التي أوشك على انجازها:

الزعيم يكشف عن أخطر القضايا الشائكة في العالقات اليمنية األمريكية
سأطرح للتاريخ وألبناء األمة ماذا طلبت أمريكا وما هي تحفظاتي

وزير الداخلية أوجد لألخوان مخرجًا لحفظ ماء الوجه

صمود أعضاء المؤتمر يعيد لمحافظة إب حياتها الطبيعية
أثمر الصمود الوطني لقيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر   

الشعبي وحلفائه وأغــلــب أبــنــاء محافظة إب بقيادة 
المناضل الوطني الجسور القاضي أحمد عبدالله الحجري عضو 
اللجنة العامة محافظ المحافظة في احباط مساعي حزب االصالح 
الدخال المحافظة في أتون الصراعات والفوضى والعنف وبعد 
أكثر من اسبوعين من وقوفها في خندق العداء بكل ماتملك 
اضطرت مليشيات االخــوان إلزالــة خيامها ومغادرة تجمعهم 
أمام مبنى محافظة إب والذي كانوا أغلقوه تحت تهديد السالح، 
وكان ابناء محافظة إب اعلنوا في ملتقى جماهيري واسع شهدته 
المحافظة االسبوع قبل الماضي انهم لن يرضخوا لمطالب االخوان 

وتعاهدوا على كشف جرائمهم ومحاسبتهم ما أدى إلى مطالبة 
االصالح  بسحب عناصره االرهابية سلميًا. وكان وزير الداخلية 
اللواء عبده حسين الترب اشرف شخصيًا االحد على ازالة الخيام 
ومغادرة العناصر المتطرفة بعد أن وجد لهم مخرجًا يحفظ ماء 
وجههم.. وخاطب اللواء الترب عناصر االصالح بالقول : ان العمل 
الحزبي ماهو إال وسيلة للتنافس في تقديم أفضل الرؤى واألفكار 
لخدمة الوطن وادارة شئون البالد ومكافحة مظاهر الفساد وخلق 
أجواء مالئمة للتنمية والسياحة واالزدهار االقتصادي والذي لن 
يتأتى في جو من الفوضى والصراعات المدمرة لكل جميل في 

هذا الوطن.

سقوط قيادات من القاعدة بينهم أجانب في الضربة الجوية بالمحفد
خططوا لضرب منشآت حيوية مدنية وعسكرية

«الميثاق» - خاص 
 أخـــــذت الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة ضد 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب منحى جديدًا 
لمواجهات ضارية تخوضها اليمن ضد االرهاب 
واالرهابيين في تأكيد قوي أن اليمن ال يمكن أن 

تكون مالذًا آمنًا لالرهابيين.
ووفقًا لمصادر محلية فقد لقي ٤٠ شخصًا من 
تنظيم القاعدة االرهابي بينهم قيادات اجنبية 
مصرعهم في غارتين جويتين منفصلتين يومي 

األحــد والسبت في اقــوى هجمات جوية نوعية 
تستهدف االرهابيين في معاقلهم بمحافظتي 
أبين والبيضاء في تطور نوعي لهجمات سالح 
الجو  والطائرات بدون طيار  بهدف القضاء على 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من 
اليمن مقرا له. وبالمقابل صعد تنظيم االخوان 
من حملته ضد الرئيس وتسخير كل وسائله لنشر 

معلومات تزعم أن القتلى مواطنون.
تفاصيل ص٣

مصرع ٤٠ إرهابيًا في ضربات جوية نوعية

دول الخليج تمهل قطر شهرين 
لتقييم مدى التزامها باالتفاق

أمهلت دول خليجية    
ــرة  ــت ــــــة قـــطـــر ف دول
ـــدى  ـــن لــتــقــيــيــم م شـــهـــري
تعاونها واستجابتها لتنفيذ 
شروطها وفي مقدمتها انهاء 
كافة أشكال دعمها لجماعة 
االخــوان المسلمين وطردهم 
من دولة قطر لتحدد بعدها 
كل من السعودية واالمــارات 
والبحرين مستوى العالقات 
معها وتقرير عودة سفرائها 

الى الدوحة من عدمه.
وكـــانـــت قــطــر قـــد وافــقــت 
ـــمـــاضـــي عــلــى  «الــــســــبــــت» ال
بــنــود خليجية ووقــعــت على 
آلــيــة تنفيذ وثيقة الــريــاض 
والتي تلتزم بموجبها بانهاء 
عالقاتها مع جماعة االخوان 
ووقف كافة أشكال الدعم لها 
وطــرد قيادييها وعناصرها 

المقيمين بــأراضــيــهــا وكــذا 
ايقاف هجوم «قناة الجزيرة» 
وكل حمالت التحريض والعداء 
التي يقودها يوسف القرضاوي 
وغيره من القيادات االخوانية 
فــــي وســـائـــلـــهـــا االعـــالمـــيـــة 
االخــرى ووقــف هجومها على 

السعودية واالمارات ومصر.
وذكــرت «العربية نت» عن 
مصادرها ان الجانب القطري 
تعهد لــدول مجلس التعاون 
الخليجي بــعــدم تجنيس أي 
مـــواطـــن مـــن دول المجلس 
ــن او  ــمــعــارضــي ســـــواء مـــن ال
الــمــواطــنــيــن الــعــاديــيــن، كما 
تــعــهــدت بــتــرحــيــل االجــانــب 
ــذيــن ينتمون الـــى تنظيم  ال
االخوان المسلمين من االراضي 

القطرية.
تفاصيل ص٣

المؤتمر: العمليات االرهابية لن تثنينا عن مواقفنا الوطنية

دان المؤتمر الشعبي العام  
ــتــحــالــف الــوطــنــي  واحــــــزاب ال
واستنكروا بشدة جريمة اغتيال القيادي 
المؤتمري ووكيل محافظة البيضاء حسين 
قحطان ديان الذي استشهد اثناء خروجه 

من منزله متجها لعمله في المحافظة 
ــاصــر ارهـــابـــيـــة ظــالمــيــة  ـــرصـــاص عــن ب
مــتــطــرفــة. واعــتــبــر الــمــؤتــمــر الشعبي 
العام واحــزاب التحالف الوطني اغتيال 
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية حسين 

ديــان يعكس سعي بعض األطــراف إلى 
استهداف اللحمة الوطنية ومحاولة إثارة 
التطرف والــثــارات السياسية بين أبناء 

الوطن الواحد..
تفاصيل ص٤

١١ مليونًا فدية إلطالق 
الطبيب األوزبكي

أقـــدمـــت قــــيــــادات اإلخـــــــوان في   
محافظة مــأرب أمــس األول على 
دفـــع مــبــلــغ ١١ مــلــيــون ريــــال عــبــر احــد 
القياديين فــي حــزب اإلصـــالح العاملين 
فـــي هــيــئــة مــســتــشــفــى مـــــأرب لــخــاطــفــي 
الدكتور األوزبكي. وقالت مصادر محلية 
«الميثاق»: إن اقدام قيادة اإلخوان على  لـ
دفع فدية تصل إلى ١١ مليون يعد من 
األساليب المشجعة لعمليات االختطاف، 
خصوصًا وان المختطفين يتبعون تنظيم 

اإلخوان المسلمين.
هذا وكان قد أعلن مساء السبت عن اطالق 
الطبيب األوزبكي الذي يعمل طبيب تخدير 
بمستشفى مــأرب وتعرض للخطف قبل 
اسبوع.. وتم نقله إلى وادي ذنة قرب سد 

مأرب بعد اصابته بجروح في رأسه.
ولم يستغرب المصدر المحلي من تشجيع 
قيادة اإلخــوان على دفع الفدية، حيث إن 
هذه األساليب تستخدم لتمويل أنشطتهم 

التخريبية واإلرهابية.


