
50 رياالً السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1718) 
 10 / رمضان  / 1435هـ - الموافق: 7 / 7/ 2014م  

من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

فريق برئاسة اإلرياني يلتقي الرئيس هادي لمناقشة إعادة بث قناة «اليمن اليوم»

كفى عنفًا وتطرفًا!!

قضايا ومشاكل الــوطــن اليمني ومــا خلقته  
وتخلقه من تحديات وأخطار ال يمكن حل 
االختالفات والخالفات حولها بوسائل العنف والصراعات 
المسلحة واإلرهـــــاب والــتــخــريــب المنبثق مــن فكر 
إيديولوجي إقصائي متطرف مبني على أساس نفي اآلخر 
وتدمير أية إمكانية لحلول تأخذ في االعتبار مصالح كل 
األطراف في إطار مصالح الوطن والشعب العليا وال يحقق 
ذلك إال التفاهم والحوار المبني على قناعة أننا شركاء في 
هذا الوطن وعلينا أن نكون مستعدين لتقديم التنازالت 
لبعضنا البعض انطالقًا من استيعاب واٍع أن في ذلك 
مصلحتنا كيمنيين مواطنين وقوى سياسية وحزبية 
واجتماعية فاعلة.. هذا هو موقف المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وقيادته التاريخية الذي به استطاع أن 
يجنب اليمن الكثير من المنزلقات الخطيرة في مختلف 
المراحل التي تصدت لمهمة تحمل مسؤولية قيادة 
الوطن وآخرها أحداث ٢٠١١م والتي كادت تداعياتها 
أن تؤدي إلى كارثة تجنبناها بتغليبنا للعقل والحكمة 
والدعوة منذ بداية تلك األحداث الي التالقي والحوار، 
وبعد جهود ساعد فيها األشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي واألصدقاء في المجتمع الدولي توجهنا نحو 
تسوية سياسية تجسدت مضامينها بالمبادرة الخليجية 
التي شكلت خارطة طريق أفضت الى جلوس اليمنيين 
على طاولة الحوار ليخلصوا الى توافق واتفاق عبرت 
عنه وثيقة الحوار الوطني والتي ينبغي ان نركز جميعا 
على تنفيذها بدًال من العودة الى خيارات اعتقدنا أننا 
تجاوزناها بالتسوية ونجاح مؤتمر الحوار الوطني، ولم 
نتوقع ان هناك من اليزال يتمسك بها ويصر ويراهن 
عليها من خالل الرجوع إلى العنف واالقتتال واالحتراب 
واإلرهاب والفوضى تحقيقا لمشاريعه الصغيرة المدمرة 
لوحدة الوطن وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل أبنائه.

في هذا السياق نأمل من أولئك ان يراعوا حرمة رمضان 
الفضيل شهر الرحمة والمحبة والتسامح ويجعلوا منه 
مناسبة للتأمل ومراجعة النفس وغسلها من أدرانها 
بالتوبة وطلب المغفرة من الله عما اقترفوه من جرائم 
في حق الوطن الذي لم يعد يحتمل المزيد من العنف 

والصراعات.

كلمة 

نزوح آالف األسر وسقوط قتلى مدنيين في مواجهات عمران

الكشف عن أكبر معسكر 

لتدريب «اإلخوان» على 

األسلحة في مأرب

تدخل «االخوان» في شؤون 
المؤتمر.. إلى أين؟

إهدار تريليون و١٩٤ 
مليارًا من موازنة الدولة!

«الميثاق»:عبده الجندي يكتب عن: رئيس الدائرة االقتصادية في المؤتمر لـ

«الميثاق»: إمام وخطيب جامـع الصالح لـ

رسالة جامع الصالح أعظم 
من أن تخضـع لسياسة 
وزارة أو حزب أو شخص

«لميثاق»: مصادر لـ

اللجنة الرئاسية تحذر: 

مدينة عمران «خط احمر»

تورط اإلخوان وقطر في جريمتي الوديعة والشرورة

«الميثاق»-خاص 
 دخــلــت الــمــواجــهــات العسكرية بين 
الجماعات المسلحة في محافظة- مدينة- عمران 
ــم يسبق ان عرفته  منعطفًا خــطــيــرًا، وعــنــفــًا ل
المحافظة، استخدم فيها طرفا الصراع مختلف 
االسلحة الثقيلة وسقوط مئات القتلى والجرحى من 
الطرفين والمدنيين. فيما لم تعلن اللجنة الرئاسية 
المكلفة بإنهاء التوتر في عمران ومحيطها، صراحة 
عن الطرف المعرقل في تنفيذ بنود االتفاق الذي 

اعلنته اللجنة في الـ١١ من يونيو الماضي.
وعــلــمــت" الميثاق" مــن مــصــادر عسكرية بان 
تعزيزات عسكرية كبيرة ارسلت مساء امس االحد 
من العاصمة صنعاء الى محافظة عمران. في الوقت 
الذي اكدت مصادر ان الطيران الحربي قصف مساء 
امس مواقع للحوثيين في مداخل مدينة عمران 
وفي السجن المركزي الذي يسيطر عليه مسلحون 

حوثيون.
تفاصيل ص٣

اعتبرت مصادر مطلعة اخــتــراق العناصر   
االرهابية للحدود السعودية وتنفيذ أول 
عملية ارهابية داخــل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة تطورًا خطيرًا يكشف عن تحول جديد 
في تنفيذ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعماله 

االرهابية ونقلها الى داخل المملكة.
 وقالت المصادر لصحيفة «الميثاق» إن العملية 
االرهابية التي جرى تنفيذها في مدينة الشرورة والتي 
جاءت عقب االعتداء اإلرهابي الذي تعرض له منفذ 
الوديعة الحدودي الجمعة الماضية تمثل شرارة خطر 
لمخطط تآمري تشترك جماعة االخــوان المسلمين 
وتركيا وقطر وإيــران في تنفيذه، حيث تقوم هذه 
الدول بتمويل العديد من المعسكرات التي تستقطب 
ارهابيين ويجري تدريبهم على مختلف األسلحة داخل 

األراضي اليمنية.
 وأكدت المصادر أن الضربات المتوالية التي يتعرض 
 تجنيد ٢٠٠ ألف متشدد أو عبر 

ُ
لها الجيش واألمن منذ

الهيكلة بعد وصول جماعة االخوان لحكم اليمن، حولت 
الحدود الجنوبية للملكة الى بؤر لألنشطة اإلرهابية وأن 
التطمينات التي يطلقها االخوان لالشقاء في المملكة 

ليست اال مجرد بيع لألوهام.
هذا وتتداول معلومات نقًال عن مصادر دبلوماسية 
الى أن قطر وإيــران هربت األسابيع الماضية كميات 
كبيرة من األسلحة واالموال الى اليمن وليبيا والعراق 
لتسليح الجماعات االرهابية لتنفيذ أجندة خارجية 
تستهدف ضرب أمن واستقرار دول المنطقة، كما 
تتداول األوساط الدبلوماسية الحديث عن سيناريو 
تآمري آخر يستهدف أمن واستقرار مصر حيث أوكلت 

المهمة لدعم ذلك المخطط الى قطر وتركيا ويجري 
تنفيذه عن طريق حماس وجماعة االخوان في ليبيا.

وعلى ذات الصعيد توقعت مصادر سياسية تحركًا 
سعوديًا مصريًا إماراتيًا قويًا ورادعـــًا تجاه الــدول 

المتورطة في هذه المؤامرة.
ولم تستبعد المصادر أن تشهد العالقات السعودية 
القطرية مزيدًا من التداعيات على خلفية األعمال 

اإلرهابية األخيرة التي حدثت الجمعة في الشرورة.

الصوفي: محبة الشعب السالح الفتاك 
الذي يمتلكه الزعيم

سخر األســتــاذ  
أحمد الصوفي 
ــســكــرتــيــر اإلعـــالمـــي  ال
لرئيس المؤتمر الشعبي 
ات  ـــن افــــتــــراء ـــعـــام م ال
إعـــالمـــيـــة (قـــديـــمـــة - 
جديدة) ترددها بعض 
ــل إعــالمــيــة حــول  وســائ
معسكر ريــمــة حميد، 

نــافــيــًا بــشــدة صــحــة تلك 
المعلومات.

وأوضــــح الــصــوفــي أن الــزعــيــم علي 
عبدالله صالح ال يحتاج لسالح إلخفائه.. 
مشيرًا إلى أن التفاف ومحبة الشعب هو 
السالح الوحيد الــذي يمتلكه الزعيم 
علي عبدالله صالح وهو السالح الفتاك 
، والسالح الــذي يحتاج له كل مواطن 
ــوحــدة  ــحــفــاظ عــلــى ال ــد ال ــري يــمــنــي ي

والــجــمــهــوريــة واألمـــن 
واالستقرار.

وفي تعليقه على تلك 
التناوالت لفت الصوفي 
ــجــازات  إلـــى أســلــحــة االن
ــتــي حققها الــزعــيــم  ال
علي عبدالله صالح خالل 
فــتــرة حــكــمــه، وكــذلــك 
رعايته للديمقراطية 
وتجسيد مبدأ الــتــداول 

السلمي للسلطة.
وتطرق الصوفي إلــى حــرص رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــســابــق عــلــى تسيليم 
السلطة سلميًا حقنًا للدماء وحرصًا على 
األمن واالستقرار.. مؤكدًا أن "كل سالح 
ال يستخدم للدفاع عن تطلعات الشعب 
اليمني ومكاسب الثورة والجمهورية 

والوحدة هو سالح خائن".

المؤتمر مع قانوني العدالة االنتقالية واسترداد األموال المنهوبة
المخالفي حاول أن «يكلفت» القانونين لغرض السفر للتنزه

طلبت من رئيس الوزراء مناقشة اتهامات المخالفي فقال له: «أن مثل هذه التصريحات الداعي لها»
كان بإمكان المخالفي معالجة ما اقترفه مرافقيه عبر السلطات المختصة

ب القيادي المؤتمري المهندس هشام شرف وزير التعليم  
ّ
كذ

العالي والبحث العلمي ما تناوله وزير الشئون القانونية محمد 
ات وما اطلقه من اتهامات زعم فيها بأن وزراء المؤتمر  المخالفي من اّدعاء
الشعبي العام يقفون ضد مشروعي قانوني العدالة االنتقالية واسترداد 

األموال المنهوبة.
وقال شرف في تصريح لصحيفة «الميثاق» إن المخالفي وّجه السباب 

والشتائم في صحيفة «المصدر» لوزراء المؤتمر، وأن هذا األمر طرح في 
اجتماع الهيئة الوزارية للمؤتمر، حيث وأن تصريحات الوزير المخالفي 
واتهامه لوزراء المؤتمر بعرقلة مشروعي القانونين من شأنها أن تعطي 
انطباعًا خاطئًا لألمم المتحدة ورعاة المبادرة الخليجية حول موقف 
المؤتمر الشعبي خصوصًا وقد كانت تتردد مثل هذه المزاعم من قبل 

دبلوماسيين.

«الميثاق» إن فريقًا برئاسة   قالت مصادر مطلعة لـ
الدكتور عبدالكريم اإلرياني- النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر، وعضوية د. أحمد عبيد بن دغر- األمين العام 
المساعد، وياسر العواضي - عضو اللجنة العامة.. أوكل إليه 
االلتقاء باألخ عبدربه منصور هادي -رئيس الجمهورية - 
النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين العام، لبحث إعادة بث 

قناة «اليمن اليوم».
وأوضحت المصادر أن اللجنة العامة تنتظر نتائج هذا اللقاء 
الذي من المقرر أن ينعقد مساء اليوم االثنين وما سيتمخض 

عنه من نتائج سيتم عرضها في اجتماع للجنة العامة.
وأكدت المصادر أن هناك حلوًال وتفاهمات سيطرحها 
الفريق إلعادة بث القناة خالل األيام القريبة القادمة من 

الداخل.

وكانت معلومات قد أشارت الى جاهزية اعادة بث القناة 
من الخارج غير أن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
وقيادة المؤتمر ارتأوا تأجيل ذلك وضرورة أن يكون هناك 
توافق مع األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 

النائب األول لرئيس المؤتمر - األمين العام.
وذكــرت المعلومات أن إعــادة بث قناة اليمن اليوم من 
الداخل يأتي في اطــار الحرص على تجاوز األزمــة وسد 
الطريق أمام المتربصين الذين يحاولون ايجاد خالف بين 
قيادة المؤتمر خالفًا لضمان األداء المتميز للقناة ليتسنى 
لها تغطية األحداث والفعاليات السياسية والوطنية على 
مستوى اليمن حيث أنها تمتلك شبكة مراسلين على 

مستوى المحافظات.

مصادر: ارتال وعربات عسكرية تخرج من 
مقر الفرقة المنحلة باتجاه عمران

مصدر باألمانة العامة للمؤتمر

نستغرب تحويل جريمة إلى عمل سياسي إلخفاء االنزالق المريع للوزير ومرافقيه

بيان االشتراكي هروب من المسئولية القانونية 
المترتبة على ما قام به مرافقو المخالفي

استهجن مصدر مسؤول في االمانة العامة  
للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان االمانة 
العامة للحزب االشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر 
الشعبي العام مسؤولية ما تعرض له منزل الوزير محمد 
المخالفي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل 
احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير االشتراكي 
مصنفًا البيان بانه هــروب من المسؤولية القانونية 

المترتبة على مرتكبي الجريمة .
واستغرب المصدر تحويل جريمة جنائية خلقت حالة 
من االستياء الشعبي العارم الى عمل سياسي يرمي الى 
اخفاء هذا االنزالق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل 
من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك 
العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده واعرافه وتعاليم 

ديننا االسالمي الحنيف .
تفاصيل ص٢تفاصيل ص٣

«الميثاق»: الوزير المؤتمري هشام شرف لـ

المخالفي كذاب ويبحث عن بطوالت زائفة


