
50 رياالً السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1711) 
 20 / رجب / 1435هـ - الموافق: 19 / 5/ 2014م  

من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 

والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات 
االنمائية العمالقة وفــي مقدمتها 
ــأرب والمشاريع  إعـــادة بناء ســد م
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األساسية، وأنه رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..

استعدادات كبيرة لالحتفال بالعيد الوطني الـ٢٤ لقيام الجمهورية اليمنية
غضب شعبي عارم وضغط دولي يحاصر إخوان اليمن

انجاز توحيد الوطن اليمني في الثاني والعشرين من مايو األغر  
١٩٩٠م مثل تتويجا عظيما لنضاالت شعبنا وحركته الوطنية 
ووفاًء للتضحيات وقوافل الشهداء الذين روت دماؤهم الطاهرة تربة هذا 
الوطن طوال مسيرة كفاحه الطويل ضد اإلمامة واالستعمار وقوى الفرقة 
والتمزق وانتصارا إلرادة اليمانيين في إعادة اللحمة إلي وطنهم أرضا وإنسانا 

بعد معاناة ويالت ومآسي التشطير وما صاحبها من صراعات وحروب..
 لقد تحول الحلم إلى حقيقة بقيادة موحد اليمن الزعيم المناضل علي 
عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ليحقق أعظم وأنبل هدف 
للثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤اكتوبر وبطريقة سلمية وديمقراطية.. وها 
نحن نحتفل هذا العام بمباهج العيد الوطني ٢٤ لقيام الجمهورية اليمنية 
في ظل ظروف ندرك أنها صعبة ومعقدة وتحديات سياسية واقتصادية 
وأمنية تستوجب من كل أبناء اليمن المخلصين الشرفاء ان يكونوا بمستوى 
استحقاقاتها وهم بذلك يجعلون من أفراحنا بمناسبة الوحدة اليمنية قومية 
عربية  اكثر توهجا وتألقا مستمدًا من انتصارات شعبنا اليمني على كل 
المشاريع التآمرية على وحدته وأمنه واستقراره التي سعى حاملو أجندتها 
عبر ثقافة العنف والتطرف والكراهية واإلرهاب الذين حاولوا الدفع باليمن 
إلى أتــون كارثة ماحقة عبر افتعال األزمــات واالقتتال األهلي والتشظي 
والفوضى لكن كل محاوالتهم تلك قد سقطت وتحطمت على صالبة إيمان 

أبناء هذا الوطن المؤمنين بحقيقة ان الوحدة قدر ومصير هذا الشعب.
انطالقا من هذا اإليمان الذي ال يتزعزع بوحدة وطننا سوف تسقط كل 
ها لغايات ومرامي تلتقي  رهانات االنفصال واإلرهاب والتخريب ومن يقف وراء
عند ضرب ثقافة التسامح والتصالح والتوافق والتعايش والشراكة في بناء 
الوطن وغده المشرق المؤسسة على منجز الوحدة العظيم والديمقراطية 
التعددية وتعبيرها المحوري المجسد في مبدأ التداول السلمي للسلطة 

واحترام حقوق اإلنسان.
وهذا هو الجوهر الحقيقي للعيد الوطني الذي تحقق في يوم الـ٢٢ من 
مايو ١٩٩٠م والقوة الكامنة التي تعطي لشعبنا اإلرادة والقوة والقدرة على 
مواجهة كل التحديات واألخطار وهزيمتها وتجاوز كل األزمات المفتعلة 
مهما تكاثفت غيومها السوداء.. فالفرقة شر والوحدة هي الخير والبد في 
النهاية ان ينتصر الخير على الشر وستبقى جذوة شعلة الوحدة متوهجة 

تنير طريق أجيال اليمن القادمة.

بالوحدة ننتصر «اإلخوان» يمارسون االطفاءات وقطع الطرقات وافتعال أزمة المشتقات لوقف الحرب ضد اإلرهابكلمة 

آن األوان لرحيل الحكومة

طوابير إذالل الشعب

رئيس المؤتمر يدشن مرحلة االستقطاب الجديدة لعضوية المؤتمر
الرئيس: أفراح شعبنا بالعيد 
الوطني ستتضاعف هذا العام

دشــن الزعيم علي عبدالله صالح  
ــعــام  ــمــؤتــمــر الــشــعــبــي ال ــس ال ــي رئ
الخميس مرحلة جديدة في تاريخ المؤتمر 
بــدعــوتــه جميع أنــصــار ومــؤيــدي المؤتمر 
الشعبي من مختلف شرائح المجتمع الى سرعة 
االنضمام الى المؤتمر وقطع بطاقات االنتساب 

الجديدة.
وخالل تدشين بطائق العضوية أشاد الزعيم 
علي عبدالله صالح بالدور النضالي الذي أبداه 
اعضاء وانصار وحلفاء المؤتمر الشعبي العام 
اثناء المراحل السابقة والحالية من خالل انتهاج 
الوسطية واالعــتــدال والحفاظ على الوطن 

ومنجزاته..
وكذا ما قدمه المؤتمر الشعبي وحلفاؤه 
في األزمة األخيرة من تنازالت أكدت حرصه 
ــه وأمــنــه  فــي الــحــفــاظ عــلــى الــيــمــن ووحــدت

واستقراره.
تفاصيل ص٢

تـــــتـــــواصـــــل  
االستعدادات 
ـــــروع  ـــع ف ـــي فـــــي جـــم
ــشــعــبــي  ـــمـــؤتـــمـــر ال ال
العام وأحــزاب التحالف 
ــال  ــف ــالحــت ـــي ل ـــوطـــن ال
بالعيد الوطني الـــ ٢٤ 
ــجــمــهــوريــة  لــقــيــام ال
اليمنية في الـــ٢٢ من 

مايو ١٩٩٠م..
وعــلــمــت "الــمــيــثــاق" 
أن االحــتــفــاالت بهذه 
ــة الــوطــنــيــة  ــاســب ــمــن ال
العظيمة ستقام على 
مــســتــوى المحافظات 
والــمــديــريــات فــي ظل 
تــفــاعــل شعبي كبير، 
خـــصـــوصـــًا وأن هـــذه 
المناسبة تأتي في ظل 

نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما خرج به من 
قرارات تؤكد الحفاظ على الوحدة اليمنية، إضافة 
إلى االنتصارات التي يحققها الجيش واألمن على 

تنظيم القاعدة اإلرهابي.
ــمــر فـــي الــعــاصــمــة  ــمــؤت وأكــــــدت قــــيــــادات ال
والمحافظات في اجتماعاتها المتواصلة على أهمية 
ــراز اإلنــجــازات الوطنية العظيمة في مختلف  إب
المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، 
ــاده الزعيم علي  والــتــي مثلت تــحــوًال تاريخيًا ق

عبدالله صــالــح موحد 
اليمن رئيس المؤتمر 

الشعبي العام.
ـــــد األخ 

ّ
إلــــى ذلــــك أك

الـــمـــنـــاضـــل عــبــدربــه 
منصور هـــادي رئيس 
الجمهورية في تعميم 
ـــى الــجــهــات  أصـــــدره إل
ــادات  ــي الــحــكــومــيــة وق
ــطــات الــمــحــلــيــة  ــســل ال
بالمحافظات بأهمية 
االســتــعــداد لالحتفال 
بالعيد الوطني الـ ٢٤ 
ليمنية  ا ية  ر للجمهو
"ذكرى تحقيق الوحدة 
٢٢ مايو".. مؤكدًا أن 
أفــــراح شعبنا اليمني 
بالعيد الوطني المجيد، 
ستتضاعف هذا العام 
لتزامنها مع ابتهاجاته بمخرجات مؤتمر الحوار 

الوطني الشامل.
وأشار إلى أن ما تضمنته مخرجات الحوار من 
صيغة اتحادية بأقاليمها الستة إنما تستهدف 
تجذير الوحدة اليمينة والوطنية وليس العكس.

وقال: إن مخرجات الحوار الوطني "بمثابة صياغة 
معاصرة لمشروع الــوحــدة اليمنية على أساس 
اتــحــادي ديمقراطي يضمن العدالة والمساواة 

واإلنصاف، لكل أبناء اليمن..

األمم المتحدة: الفساد في اليمن 
ازداد سوءًا منذ عام ٢٠١١

أظهرت دراسة استقصائية أجراها  
مركز االقــتــراع اليمني أن ٤٢٪ 
ممن شملهم االستطالع قالوا إنهم شعروا 

بأن الفساد ازداد سوءًا منذ عام ٢٠١١.
وكان اليمن قد حصل في عام ٢٠١٣ على 
أدنى درجاته في مؤشر مدركات الفساد خالل 
الـــ ١١ عامًا التي استخدمت فيها منظمة 
الشفافية الدولية "TI" هذا المؤشر، واحتل 

بالتالي المرتبة الحادية عشرة ألكثر الدول 
فسادًا في العالم.

وفي حين قال من شملهم االستطالع أنهم 
شعروا بتراجع أكبر في الوظائف واالقتصاد 
والخدمات العامة، كان الفساد بالنسبة لهم 
مصدر قلق أكبر من الوضع األمني وحقوق 

اإلنسان وحقوق المرأة والوضع السياسي.
تفاصيل ص٩

يشهد الشارع اليمني مقدمات موضوعية   
وذاتية لثورة شعبية ضد اخوان اليمن 
بعد أن ضاق الشعب ذرعًا من سياسة العقاب 
الجماعي التي يفرضها وزراء االخوان على الشعب، 
ويواصلون بعنجهية الحرب على المواطن من 
خالل استغالل مناصبهم لتوظيف المشتقات 
النفطية والكهرباء واألمن وغيرها لتعذيب أبناء 
الشعب دون استشعار أية مسؤولية دينية أو 

وطنية أو إنسانية.
وفي الوقت الــذي تشهد البالد أوضاعًا يعاد 
فيها سيناريو بداية أزمة ٢٠١١م والتي وظفها 
االخــوان لصالحهم.. بيد أن أوضــاع اليوم تنذر 
بثورة شعبية حقيقية ضد االخــوان، خصوصًا 
وأن هناك حقائق واضحة تؤكد تورط االخوان 

في افتعال هذه األزمة.
وأوضحت مصادر «الميثاق» الخاصة أن أزمة 
المشتقات النفطية مفتعلة من قبل وزيــري 
المالية والتخطيط، حيث إن قيمة المشتقات 
النفطية مقرة في الموازنة العامة وأن رفض 
لــتــي تقل المشتقات  تسديد قيمة السفن ا

النفطية غير مبرر.
وأكدت المصادر أن الحكومة غير مكترثة بما 
يعانيه أبناء الشعب وما يتكبده القطاع الزراعي 
مــن خسائر فــادحــة وكــذلــك بقية القطاعات 
واألكثر تضررًا هو المواطن، حيث إن الحكومة 

لم تقدم أية حلول للمشكلة التي تزداد خطورة، 
األمــر الــذي يكشف إصــرار وزراء االخــوان على 
تنفيذ جرعة سعرية قاتلة للشعب، وهي مجازفة 
خطرة قد تقود البالد الى أعمال عنف وفوضى 

واسعة.
وحذرت المصادر من استغالل االخوان أزمة 
المشتقات النفطية وقــطــع الــطــرق وضــرب 
الكهرباء وأنابيب النفط بهدف الضغط على 
الرئيس هــادي لوقف الحرب على القاعدة أو 
السير لتفجير فوضى واسعة في البالد إلجباره 

على ذلك.
ــوع الماضي   ومـــن جــهــة أخـــرى شــهــد االســب
تطورات خطيرة فيما يتعلق باألزمة اليمنية، 
سواء بالقرار األمريكي القاضي بتمديد الطوارئ 
في اليمن واالتهامات الخطيرة التي أطلقها 
الرئيس أوباما لوزراء حكومة الوفاق، إضافة الى 
خطورة القضايا التي ناقشتها لجنة العقوبات 
األممية ومنها أنها تدرس خطابات من االنتربول 
حول القاعدة وحلفائه في اليمن والتهديد باتخاذ 

ات ضدهم. إجراء
وطالبت المصادر حــزب االصـــالح بسرعة 
وقف سياساته االجرامية والتوقف عن افتعال 
ــــات، وضــــرورة استيعاب المتغيرات  األزم
الداخلية والخارجية التي لم تعد في صالحهم 

أبدًا.

لجنة عقوبات مجلس األمن تناقش تدابير تجميد أموال 
وحظر سفر المعرقلين للتسوية في اليمن

استمع مجلس األمن الدولي في اجتماع  
له الخميس إلــى أول تقرير من اللجنة 
المعنية بالعقوبات التي شكلها في فبراير الماضي 
لدعم مسار االنتقال السلمي والمنظم والشامل 

للسلطة السياسية في اليمن.

وترأست سفيرة ليتوانيا ريموندا ميرموكيتيا 
الجلسة بصفتها الرئيس المنتخب للجنة، في 
حين اختير المندوب الدائم للمملكة األردنية 

نائبًا لرئيس اللجنة.
تفاصيل ص٣

قيادات اخوانية تجتمع مع قيادة القاعدة 
بحزم العدين ووصاب السافل

كشفت مصادر «الميثاق» الخاصة في مديرية حزم العدين -محافظة إب- أن قيادة القاعدة   
واالخوان في المديرية في حالة استنفار ويقومون بتكديس االسلحة واألغذية وغيرها استعدادًا 
لمواجهات مسلحة ضد الدولة.  وأوضحت المصادر أن خطباء المساجد في مديرية الحزم من حزب االصالح 
كرسوا خطبتي الجمعة للمناشدة للتبرع باألموال لما أسموه دعم أعمال الخير وإطعام المساكين والفقراء 
وإصالح المدارس وغيرها.. بينما يتم جمع تلك التبرعات وتسليمها لقيادات تنظيم القاعدة الذين فروا 
من الحرب الطاحنة في محافظتي شبوة وأبين إلى محافظة إب واتخذوا في مديرية حزم العدين أوكارًا 

الستعادة وترتيب صفوفهم..
تفاصيل ص١٠

اللجنة تقف أمام خطابات األنتربول حول القاعدة وحلفائها باليمن


