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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..

النظام يخلي
كلمة  الساحة لإلرهاب!

انحدار األوضاع األمنية غير المسبوق والمتجلية مظاهره الشنيعة والبشعة  
في العمليات اإلرهابية الدامية والتي تطورت كًما في وسائلها وعدد ما تخلفه 
من الضحايا األبرياء الذين ال يمثلون بأي حال من األحوال خطرًا على العناصر اإلرهابية وال 
يحققون أية غاية ألولئك المجرمين سوى اشباع أرواحهم الشيطانية المتعطشة لسفك 
الدماء وممارسة القتل للقتل وال يهم عندهم إن كان الضحايا أطفاًال أو نساًء أو شيوخًا كما 
حدث في باص تلميذات رداع أو في التفجير اإلرهابي في المركز الثقافي بإب أو يوم أمس في 
مدينة ذمار.. وتزداد المخاوف من تمدد نشاط اإلرهابيين في بعض المحافظات الجنوبية 
التي تتعرض للعمليات اإلرهابية بشكل يومي وخاصة في ساحل ووادي وصحراء حضرموت 
وفي شبوة وأبين وعدن ولحج وتركز االستهداف فيها على منتسبي القوات المسلحة واألمن 

لمجرد أنهم ينتسبون إلى هذه المؤسسة الوطنية.
كل هذا ما كان له أن يكون لوال التغييب المتعمد لوجود الدولة وإضعاف الجيش واألمن 
واألجهزة االستخباراتية وشل دورها وفعاليتها بصورة مقصودة والحيلولة دون القيام 
بواجباتها في حفظ وحدة الوطن وأمنه واستقراره بتلك الصورة التي كانت عليها قبل عام 
٢٠١١م - والتي لم تقتصر على التصدي للعناصر اإلرهابية وإنما كانت تعتمد في مكافحة 
ظاهرة اإلرهاب على العمليات الوقائية االستباقية والتي أفشل فيها الكثير من مخططات 
اإلرهابيين مانعة جرائمهم قبل أن تقع - أما اليوم فإن المؤسسة العسكرية واألمنية لم 
تعد قادرة على القيام بمهامها االعتيادية الروتينية اليومية وتتعاطى القيادة السياسية 
والحكومة مع هذا كله وكأن األمر ال يعنيها وال فرق بين حكومة التوافق الباسندوية وحكومة 
ات البحاحية وفي الحالتين كنا نسمع جعجعة وال نرى طحينًا على صعيد وقف التردي  الكفاء

االقتصادي واألمني بشكل عام وعلى صعيد مكافحة اإلرهاب بصفة خاصة.
وهنا نأتي على السؤال الذي يفرض نفسه على كل يمني.. ماذا تريد السلطة من وراء هذا 
االنفالت والتسيب األمني.. وإلى أين تقود الوطن والشعب مع كل هذا اإلرهاب والفوضى 

والفساد؟!

الزوكا: ٢٠١٥م سيكون استثنائيًا في أداء المؤتمر
األمانة العامة تناقش تحضيرات انعقاد المؤتمر العام االستثنائي

ذر حرب في مأرب.. والحكومة تهدر أكثر من نصف مليار في زيارة لعدن
ُ
ن

مراقبون يطالبون الرئيس بالدعوة النتخابات مبكرة
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الجــوع 
يتمـدد في اليمن

«الميثاق»: البروفيسور سيف العسلي لـ

الرئيس هادي يمتلك صالحيات مطلقة 
ال يتمتع بها إّال رئيس كوريا الشمالية

حكومة «بحاح» ال تعكس شراكة وال كفاءات ولكنها حكومة«جالل» و«بن مبارك»

في رسالة محرجة للرئيس هادي

الرئيس السبسي يستقيل 
مبادرة وطنية لمناهضة اإلقصاء من حزب نداء تونس 

وترحيل الفاسدين

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا  
االجتماع الدوري لألمانة العامة صباح الخميس بمقر اللجنة الدائمة .

ة الفاتحة على أرواح شهداء الحادث  وبدأ االجتماع بالوقوف دقيقة حداد لقراء
االرهابي الذي وقع صباح االربعاء بالمركز الثقافي بمحافظة إب وجميع شهداء 
الوطن العسكريين والمدنيين ،حيث جددت االمانة العامة للمؤتمر ادانتها لكافة 
االعمال االرهابية، وطالبت االجهزة االمنية بتحمل مسؤولياتها في توفير االمن 

واالستقرار للمجتمع.
وقد افتتح االمين العام للمؤتمر االستاذ عارف الزوكا االجتماع بتهنئة قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 

واعضاء االمانة العامة ومن خاللهم الى جميع قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي 
العام بالمحافظات بالسنة الجديدة ،وبذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه 

افضل الصالة والتسليم.
مؤكدًا ان هذا االجتماع الذي يأتي في أول ايام العام الجديد سيكون بداية 
النطالقة جديدة في مسار العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام باعتباره 
تنظيمًا سياسيًا رائدًا يعبر عن آمال وطموحات الجماهير العريضة في مختلف 
ارجاء اليمن ،مشددًاعلى ان المؤتمر الشعبي العام كان وال يزال وسيظل هو حامل 

المشروع الوطني الذي يهدف للحفاظ على اليمن وأمنه واستقراره ووحدته.
تفاصيل ص٢

على البرلمان والشورى تحمل مسؤوليتهم الوطنية 
وعدم ترك مصير الشعب والوطن بيد أشخاص

استقبل اليمنيون الــعــام الجديد   
٢٠١٥ بــمــآتــم حــزيــنــة وجــنــائــز 
متواصلة ونزيف دمــاء ال تتوقف، في ظل 
شحن وتحريض على العنف بصورة تقشعر 
لها األبدان.. فخالل األيام األولى من هذا العام 
سقط أكثر من خمسين شخصًا قتيًال وأكثر 
من مائتي جريح في مختلف مناطق اليمن بين 

عسكريين ومدنيين..
 وال تبدو في األفق بوادر النفراج األزمة أو 
توجه للتهدئة على اإلطالق، ما ينذر بخطر 

محدق يهدد اليمن بحرب مجنونة ال حدود 
ألرض معركتها وقد تطال المساجد والمنازل 
بعد أن أصبحت تستهدف المراكز الثقافية 
واالحتفاالت الدينية والمساكن، وحافالت 

نقل طالب المدارس.
مراقبون سياسيون اعتبروا في تصريحات 
«الميثاق» ما شهدته األيام األولى من عام  لـ
٢٠١٥ نــذر شــؤم لعام داٍم وكــارثــي على 

اليمن واليمنيين.
تفاصيل ص٢

المؤتمر يدين بشدة الجرائم اإلرهابية
استمرار العمليات اإلرهابية انعكاس لإلنفالت األمني

لعة أن  
ّ
علمت "الميثاق" من مصادر حكومية مط

ل وغيرها من 
ّ
نفقات اإلقامة والمواصالت والتنق

النثريات لرئيس الــوزراء خالد بّحاح ووزراء حكومته خالل 
زيارتهم لمحافظة عدن األسبوع الماضي بلغت أكثر من 
٥٠٠ مليون ريال. واستغرب خبراء اقتصاديون من قيام 
الحكومة بإنفاق هذا المبلغ الكبير الذي يدخل في إطار بدل 
سفر والمواصالت والنثريات، في الوقت الذي وّجه فيه رئيس 
الجمهورية األخ عبد ربه منصور هادي الحكومة ومسئولي 
ف في النفقات 

ّ
الدولة بالحد من اإلنفاق غير المبّرر والتقش

ات اإلصالحات االقتصادية والمالية واإلدارية. في إطار إجراء
ر الخبراء أن الموازنة العامة للدولة تحّملت أعباء إضافية 

ّ
وذك

ــوزراء وعددهم ٣٤ وزيــرًا ومرافقيهم إلى  بسبب سفر ال
عدن، فضًال عن تكاليف اإلقامة في الفنادق الراقية والتغذية 
ل في الزيارات الميدانية، في الوقت الذي يعيش فيه 

ّ
والتنق

أكثر من نصف سكان اليمن تحت خط الفقر، وتطال البطالة 
حوالي ٦٠٪ من الشباب.

وأشــاروا إلى التناقض في تصّرفات وسلوكيات الحكومة 
ووزرائها، ففي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن ارتفاع عجز 
رات االقتصادية، نرى 

ّ
الموازنة العامة للدولة وتدهور المؤش

استمرار العبث بالمال العام واإلنفاق الباذخ في سفريات 
جماعة لالستعراض دون أي مراعاة للمصلحة الوطنية وفي 

ظل غياب أي رقيب أو حسيب على أداء الحكومة.

اإلرهاب يفتك باليمن

«الميثاق»: مدير البحث الجنائي في إب لـ

توصلنا إلى المشتبهين في جريمة المركز الثقافي

«الميثاق»: الشيخ حمد بن جالل لـ

أسلحة الكتيبة العسكرية بمأرب 
نقلت إلى منازل المعتدين

كشف مصدر قبلي   
في محافظة مأرب 
عن نقل العتاد العسكري 
الــذي تــم االستيالء عليه 
ــخــمــيــس الـــمـــاضـــي من  ال
الكتيبة الــعــســكــريــة في 
منطقة نخال والسحيل الى 
منازل بعض المتورطين 

في االعتداء.
وقـــال الشيخ حمد بن 
علي بن جالل في تصريح 
«الميثاق» : ان القوى  لــ
التي تورطت في االعتداء 

على الكتيبة العسكرية 
تماطل اللجنة العسكرية 
المكلفة بالتحقيق حول 

تداعيات نهب األسلحة.
واضــاف : ان المسلحين 
طلبوا من اللجنة العسكرية 
التي يرأسها رئيس القوى 
البشرية في وزارة الدفاع 
ــعــقــيــد شـــعـــالن مهلة  ال
لمدة يومين لبحث مسألة 
اعــادة اآلليات والمعدات 

العسكرية المنهوبة.
تفاصيل ص٢

الحكومة تماطل 
في تقديم الموازنة 

العامة للدولة 
فــــي مـــخـــالـــفـــة دســـتـــوريـــة  

واضحة وغير مسبوقة، بدأ 
العام الجديد "٢٠١٥" دون أن تقّدم 
الحكومة حتى اآلن مشروع الموازنة 
العامة للدولة إلى مجلس النّواب، أو تقّره 

في إطار مجلس الوزراء.
ومن شأن عدم االنتهاء من مشروع 
ات  ـــة واســـتـــكـــمـــال اإلجـــــــراء ـــمـــوازن ال
الدستورية إلقــراره، أن ينعكس سلبًا 
على األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

المتدهورة أصًال.
وشــّدد المصدر على ضــرورة "تنفيذ 
القوانين والــســيــاســات المتخذة والتي 
ستّتخذ بغرض تحسين مستوى وآلية 
التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة 
الضريبية وزيادة معدل االمتثال الضريبي 
ــف  ــتــهــّرب الــضــريــبــي ووق ومــكــافــحــة ال

ات الضريبية غير القانونية". اإلعفاء

مصدر حكومي:

ال مشاريع تنموية في ٢٠١٥

لــم يــفــق الــيــمــنــيــون مــن صدمة  
الجريمة االرهابية التي تعرض لها 
المركز الثقافي بإب االربعاء وسقط ضحيتها 
عشرات الشهداء والجرحى، حتى تفاجأوا 
ظهر يوم أمس األحد باعتداء ارهابي مروع 
ات ارهابية  في ذمار التي لم تشهد اعتداء

من قبل..
وعلمت «الميثاق» من مصادر مطلعة ان 
االرهابيين نجحوا في اختراق الطوق األمني 

واستطاعوا ان يفجروا داخل دار الضيافة 
عقب خروج المحافظ مباشرة بعد أن قدموا 
لالجهزة األمنية عبوة ناسفة كانت بمثابة 
طعم طمأنتهم للذهاب لتفكيكها في منزل 
جباري ليرتكبوا جريمتهم البشعة بتفجير 
عبوة ناسفة أخرى.وتفيد المصادر األولية إلى 
سقوط أكثر من ستة شهداء في الوقت الذي 

تجاوز عدد الجرحى عن الثالثين شخصًا..
وبحسب مراقبين فإن عدم تمكن أجهزة 

األمن واالستخبارات من احكام السيطرة على 
تحركات العناصر االرهابية ينذر بتوسع 
دائــرة العنف بشكل غير مسبوق، بعد أن 
فشلت األجهزة األمنية فشًال ذريعًا لوقف 
تحركات االرهابيين، والــذيــن يبدو انهم 
استطاعوا ان يربكوا المشهد بعملياتهم 
التي تمتد من ذمار إلى إب إلى رداع وشبوة 

ولحج وغيرها، 
تفاصيل ص ٣-١٠-١١

الوزراء في عدن.. تفاصيل بدل السفر
«الميثاق»: حازب لـ

المؤتمر العام االستثنائي محكمة لحسم كل القضايا
د. عادل الشجاع: هناك من يسقط األسلحة الثقيلة بأيدي الجماعات المتطرفة

أكد القياديان المؤتمريان الشيخ حسين حازب والدكتور  
عادل شجاع الدين ان المؤتمر قادر على عقد مؤتمره العام 
االستثنائي دون صعوبات، وانه يمضي لتنفيذ أنشطة حيوية على مختلف 
المستويات ومواجهة التحديات بفضل تماسك قيادته ممثلة باالمانة 
العامة. وأشــارا ان المؤتمر العام االستثنائي الذي يجري التحضير له 
سيكون محكمة لحسم كل القضايا.. وأكدا ان هناك من يسعى ألسقاط 
األسلحة الثقيلة بأيدي جماعات التطرف لتفجير معركة دامية وجعل 

األوضاع غير مستقرة في اليمن.
تفاصيل ص٥


