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العيدروس يجدد التأكيد على صمود المؤتمر في وجه المؤامراتالمقدشي : من يحاولون النيل من المؤتمر  يصارعون طواحين الهواء
ت����رأس االس���ت���اذ/ م��ح��م��د حسين 
العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس 
معهد الميثاق للتدريب والدراسات 
وال��ب��ح��وث ص��ب��اح االرب���ع���اء ال��م��اض��ي 
اجتماعًا ض��م إدارة وك���ادر معهد 
ال��م��ي��ث��اق، بحضور األس��ت��اذ/ محمد 
عبدالرحمن خان نائب رئيس المعهد 
لشئون التدريب والتأهيل والدكتور/ 
أحمد عقبات نائب رئيس المعهد 
لشئون الدراسات الميدانية وقياس 
الرأي العام. وفي اللقاء الذي عقد بمقر 
معهد الميثاققّدم االستاذ/ محمد 

حسين العيدروس رئيس المعهد شرحًا مستفيضًا 
عن مستجدات االح��داث على الساحة على المستوى 
الوطني والتنظيمي.. مشيرًا الى أن المؤتمر يتعرض 

لحملة اس��ت��ه��داف ممنهجة طالت 
قياداته وكوادره ومقراته، مؤكدًا بأنه 
ورغم كل ذلك فإن المؤتمر الذي هو 
حزب الشعب وصمام أمان الوطن، لن 
ه كل المؤامرات التي تحاك ضده 

ّ
تهز

وسيظل صامدًا وثابتًا في وجهها، ولن 
تثنيه عن القيام بدوره في الدفاع عن 
الثوابت الوطنية وعن مصلحة الوطن 

العليا.
هذا وقد تحدث في اللقاء عدد من 
كادر وموظفي المعهد، مستعرضين 
الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها 
في أداء مهامهم، وقد خرج اللقاء بجملة من التوصيات 
الهادفة ال��ى تحسين األداء في تنفيذ برنامج نشاط 

المعهد للعام الجاري 2015م. 

ت���رأس ال��ش��ي��خ ع��ل��ي محمد 
المقدشي عضو اللجنة العامة 
وب���ح���ض���ور االس����ت����اذ ح��س��ن 
محمد عبدالرزاق رئيس فرع 
ال��م��ؤت��م��ر ب��م��ح��اف��ظ��ة  ذم��ار 
اجتماعًا تنظيميًا لقيادات 
ف��رع محافظة ذم��ار وقيادة 
ف��رع الجامعة ورؤس���اء فروع 
دوائ������ر ال��م��دي��ن��ة واح�����زاب 
التحالف الوطني  بالمحافظة ..
وف��ي االج��ت��م��اع  استعرض  

ال��ش��ي��خ ع��ل��ي  ال��م��ق��دش��ي  االوض�����اع  التنظيمية  
والمستجدات ف��ي ال��س��اح��ة الوطنية  وخ��ط��ورة  
استمرار االنفالت االمني.. مؤكدًا ان المؤتمر  يواصل 
التحضير لعقد مؤتمره العام  االستثنائي والذي 
سيتخذ  قرارات  مصيرية  وتاريخية.. وقال : ان 

المؤتمر قوي ومتماسك واليخشى 
ع��ل��ي��ه ، وان ال���ذي���ن ي��ح��اول��ون  
النيل م��ن وح��دت��ه  التنظيمية  

يصارعون طواحين الهواء ..
واوض���ح ال��م��ق��دش��ي   خطورة  
فشل ال��دول��ة   وال��ت��ي انعكست  
على ت��وس��ع االع��م��ال االره��اب��ي��ة  
بشكل غير مسبوق  الى العديد 
م��ن المحافظات  وم��ن ذل��ك اب  
وذمار.. وحمل  الدولة  مسؤولية 
استمرار االنفالت  االمني.. مشددًا 
على  اهمية الدور الذي يجب ان يضطلع به اعضاء 
المؤتمر والتحالف في هذه المرحلة وض��رورة ان 
يقفوا الى جانب الشعب وتبني قضاياهم والتخفيف 

من معاناتهم .

قيادات مؤتمر ذمار تطمئن على 
جرحى عبوة دار الضيافة

تفقدت ق��ي��ادة المؤتمر الشعبي ال��ع��ام في 
محافظة ذم���ار ج��رح��ى انفجار دار الضيافة 
،والذين يتلقون العالج في هيئة مستشفى ذمار 
العام..وعبر عضو مجلس الشورى رئيس فرع 
المؤتمر الشعبي العام في المحافظة حسن محمد 
عبدالرزاق ، عن استنكاره للتفجير االجرامي 
وغيرها من االعمال االجرامية التي تتنافى مع 
تعاليم الدين واألخ��الق والقيم ، مترحما على 
أرواح الشهداء. متمنيا للجرحى الشفاء العاجل .

وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى 
ذم��ار الدكتور جمال الشامي أن حالة الجرحى 

في المستشفى مستقرة ، مضيفًا أنه تم نقل 
عدد من الحاالت الى مستشفى 48 النموذجي 

ومستشفى الشرطة والعسكري في العاصمة.
وكانت اللجان الشعبية التابعة لجماعة )انصار 
ال��ل��ه( تلقت بالغًا ب��وج��ود عبوة ناسفة قرب 

مدرسة الوحدة في ذمار .
ليقوم أف��راد اللجان بنقلها الى دار الضيافة 
وتفكيكها إال أن صاعقًا آخر كان موصوال بالعبوة 
أدى الى انفجارها ، ما أدى الى استشهاد ستة 
بينهم مراسل قناة المسيرة في المحافظة 

وجرح 31 آخرين.

بن دغر يواسي أسرة مدير المركز 
الثقافي في إب نبيل عبدالغني

بعث النائب األول لرئيس 
ال��م��ؤت��م��ر ال��ش��ع��ب��ي ال��ع��ام 
ال��دك��ت��ور اح��م��د عبيد بن 
دغر برقية ع��زاء ومواساة 
ألسرة وأقارب مدير المركز 
ال��ث��ق��اف��ي ب��م��ح��اف��ظ��ة إب 
لغني  لفقيد - نبيل عبدا ا
ال���ذي ت��وف��ي بالمستشفى 
العسكري بالعاصمة صنعاء 
متأثرا بجراحه جراء االعتداء 
االره����اب����ي ال����غ����ادر ال���ذي 
استهدف احتفالية بالمولد 
النبوي بقاعة المركز الثقافي 
بمدينة إب يوم االربعاء قبل 
الماضي.وجدد النائب األول 
لشعبي  ا لمؤتمر  ا لرئيس 
العام ادانة المؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام للجريمة االره��اب��ي��ة 
التي ارتفع ع��دد ضحاياها 
ال��ى 27 شهيدا وأكثر من 
47 مصابًا، اصابات بعضهم 

خطيرة .
وطالب الدكتور بن دغر 
األجهزة األمنية والسلطات 
الحكومية المختصة القيام 
ب��وظ��ي��ف��ت��ه��ا ف����ي ت��ع��ق��ب 
وم���الح���ق���ة ال��م��ت��ورط��ي��ن 
ب��ال��وق��وف وراء ال��ج��ري��م��ة 
وض��ب��ط��ه��م وت��ق��دي��م��ه��م 
هم  للمحاكمة لينالوا جزاء
ال��رادع جراء ما اقترفوه في 
هذا االعتداء اإلرهابي الذى ال 
يقره دين او عرف او شرع.

وفيما ترحم بن دغر على 
ارواح الشهداء م��ن ضحايا 
االعتداء االرهابي الغادر ، 
تمنى للجرحى الشفاء العاجل 
، مطالبا األجهزة الحكومية 
المختصة بتقديم الرعاية 

الصحية الالزمة لهم .

يتقدمهم قيادات المؤتمر

تشييع رسمي وشعبي للقيادي الهدار ونجليه
ف��ي م��وك��ب ج��ن��ائ��زي يتقدمه ق��ي��ادات 
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء 
ووس���ط ح��ض��ور رس��م��ي وش��ع��ب��ي مهيب 
شيعت الخميس جثامين القيادي المؤتمري 
الشيخ محمد عبدالقادر الهدار ونجليه 
ووري���ت ال��ث��رى ف��ي قرية ع��زة بمحافظة 

البيضاء..
وكانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام ادان�����ت  ب��ش��دة اغ��ت��ي��ال ال��ق��ي��ادي 
المؤتمري عضو اللجنة ال��دائ��م��ة محمد 
عبدالقادر الهدار وأحد مؤسسي المؤتمر 

الشعبي العام من قبل عناصر إرهابية الثالثاء.
واعتبرت األمانة العامة للمؤتمر أن هذا العمل اإلرهابي 
اإلجرامي الجبان يأتي ضمن مخطط لتصفية القيادات 
والكوادر المؤتمرية من قبل عناصر العنف واإلره��اب 
والتطرف والذي أودى بحياة عدد من قيادات المؤتمر 

خالل السنوات الثالث الماضية.
وأكدت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أن مثل 
هذه األعمال اإلرهابية لن تثني المؤتمر وقيادته عن 
االستمرار في نهجهم في الوقوف ضد الغلو والتطرف 
واإلرهاب والتزام منهج الوسطية واالعتدال والوقوف 
ضد المساس بحياة الناس وأمنهم واستقرارهم من أي 

جهة كانت.
وحملت األم��ان��ة العامة للمؤتمر ال��دول��ة وأجهزتها 

مسئولية استمرار حالة االنفالت 
األمني وم��ا ينتج عنها من أعمال 
إرهابية شبه يومية أخرها اغتيال 
القيادي المؤتمري محمد عبدالقادر 
الهدار مطالبة هذه األجهزة القيام 
بواجباتها الدستورية والقانونية 
ف��ي م��الح��ق��ة القتلة والمجرمين 
وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة 
وتوفير األمن واالستقرار للمجتمع.
وعبرت األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عن تعازيها الحارة 
ومواساتها ألسر الشهداء وتمنياتها للجرحى والمصابين 

بالشفاء العاجل.
وكان خمسة من مرافقي الشيخ الهدار قد استشهدوا 

معه في هذا العمل اإلجرامي الجبان..
ووفق المعلومات فقد اصيب في االعتداء الذي يحمل 

بصمات تنظيم القاعدة 3 اخرين ، 
اسماء الضحايا الشهداء:

1-الشيخ محمد عبدالقادر الهدار
2-عبدالعزيز محمد عبدالقادر

3-هدار محمد عبدالقادر 
4- عبدالقادر هدار علي

5- احمدسالم الوهبي
6- سالم العواضي

الشارع اليمني يطالب هادي.. بقية
 وعلى ذات الصعيد دشن في شبكة التواصل االجتماعي »الفيسبوك« 

حملة تدعو الشعب اليمني الى عصيان مدني حتى رحيل هادي.
ويزداد هذا الغليان في ظل تصدر قيادات حزبية ودينية لهذه الدعوة 
تزامنًا مع ظهور مؤشرات تمديد أو تمطيط المرحلة االنتقالية األمر الذي 

ينذر بدخول اليمن في أزمة قد تعيد البالد الى نقطة الصفر.
وعلى المستوى الخارجي اتهم موقع "ميدل إيست اونالين" الرئيس 
االنتقالي عبدربه منصور هادي، بالتواطؤ مع الميليشيا المسلحة، وإتاحة 

المجال أمامها لبسط سيطرتها الكاملة على اليمن.
وقال الموقع العربي الشهير، في تقرير مطول: إن الرئاسة اليمنية تظهر 

في موقف الضعف والهوان، أمام الجماعات المتحدية لهيبة الدولة.
وتطرق "ميدل ايست" إلى المظاهرات المطالبة برحيل هادي من السلطة، 
في وقت قال إنه - هادي - متواطئ في إيصال اليمن إلى ما وصلت إليه من 

انفالت أمني وانهيار لكل مؤسسات الدولة.
وأضاف التقرير، "أن اليمنيين سئموا من التراخي الواضح الذي تبديه 
السلطة اليمنية في التعامل مع األزمة والسماح للميليشيات بالوصول إلى 

مركز القرار والتحكم في خيوط تسيير البالد".

المجلس التأديبي للمؤتمر يحقق.. بقية

وف��ي الجلسة التي عقدت بحضور نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي واإلداري وبشير العماد رئيس دائرة الرقابة 
التنظيمية ، استمع المجلس إلى صحيفة االتهام المقدمة من هيئة الرقابة 
التنظيمية والتي تضمنت المخالفات المنسوبة لعضوي المؤتمر أحمد 
ات التي تم اتخاذها من قبل  الميسري وعبدالعزيز صالح بن حبتور واإلجراء
هيئة الرقابة المقترحة بحسب نصوص النظام الداخلي والئحة المخالفات 

ات . واإلجراء
ونظرا لعدم حضور األخوين احمد الميسري وعبدالعزيز بن حبتور رغم 
ات التحقيق  البالغات المتتالية لهما بالحضور فقد أقر المجلس السير في إجراء
ات  غيابيا استنادا إلى المادة الرابعة والعشرين من الئحة المخالفات واإلجراء
التنظيمية.وحسب ما اوردته قناة )اليمن اليوم ( فقد استعرض المجلس 
ما تم تقديمه من هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي وناقش الوثائق 

التي تضمنها ملف الدعوى .

الحكومة تحذر.. بقية
الفتة إلى ان أية قضايا او شبهات فساد يتم التعامل معها عبر األطر 
ات الرادعة بحق كل من  الرسمية، وان الحكومة لن تتهاون في اتخاذ االجراء

يثبت ارتكابه او تورطه في قضايا فساد وافساد مهما كان حجمها.
ولفت مجلس الوزراء الى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى واألطراف 
والمكونات السياسية واالجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل 

هذه التصرفات غير المشروعة.

أزمة غاز تشتعل.. بقية

ويصطف أعداد من المواطنين أمام المعارض في انتظار وصول قاطرات الغاز، 
بينما تنتظم السيارات التي تعمل بالغاز في طوابير طويلة أمام المحطات.

وقال المدير العام للشركة اليمنية للغاز أنور سالم إن "أزمة الغاز مفتعلة 
وسببها إضراب سائقي الناقالت في محطة صافر وستنتهي خالل اليومين 

القادمين".
وأوضح أن السبب الرئيسي في إحداث أزمة في الغاز المنزلي بصنعاء وبقية 

المحافظات ال عالقة له بأي زيادة في األسعار.
وأكد مدير شركة الغاز أن االم��دادات من شركة صافر بمحافظة مأرب 
تمضي على ق��دم وس���اق، وب���دأت ف��ي ال��وص��ول للمحطات ف��ي العاصمة 

والمحافظات منتصف ليلة السبت.

»الميثاق« ان األوضاع االمنية في محافظة مأرب  > أكدت مصادر محلية ل��
زادت حدة توتراتها مساء االحد مع استعدادات مكثفة للحوثيين واالصالح 

تنذر بدخول الطرفين في مواجهات مسلحة خالل الساعات القادمة.
يأتي ذلك في وقت وجه رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا 

مأرب والجوف وفقًا للملحق االمني التفاق السلم والشراكة.
وبحسب القرار الرئاسي فان اللجنة المشكلة برئاسة وزير الدفاع وعضوية 
وزيري الداخلية واالدارة المحلية وممثل مكتب الرئاسة باشرت عملها 
فورًا مساء االحد.وفي هذا السياق قال الشيخ سعود سعيد اليوسفي انه 
على الرغم من استشعار ابناء مارب بتشكيل اللجنة إال ان االجواء يشوبها 

الحذر والترقب.

واضاف اليزال انصار الله واالصالح يحشدون ابناءهم وابناء القبائل وقد 
شوهدت مجاميع مسلحة من االصالح تتجه الى معسكري نخال والسحيل، 

فيما وصلت مجاميع من انصار الله الى منطقة الماس بمأرب.
وناشد الشيخ اليوسفي الطرفين الى تحكيم العقل والنأي بمأرب عن اي 
مواجهات والتزام تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية..داعيًا انصار الله 
واالصالح الوقوف الى جانب الجيش واالمن للحفاظ على االمن واالستقرار 
وحماية المنشآت العامة ومحاربة العناصر التخريبية. من جانبه اكد الشيخ 
غالب بن كعالن المدير العام لمديرية مدغل محافظة مارب ان انصار الله 
واالصالح يتسابقون في الوقت الحالي لالستيالء على النقاط التي انسحبت 
منها قوات الشرطة العسكرية في قرار مفاجئ خشية تعرضها لالعتداء 

ونهب معداتها.
واشار الشيخ غالب بن كعالن الى انه ونظرًا لخطورة االوض��اع اضطر 
المشائخ لتوجيه العسكريين من ابناء الجدعان لتغطية الفراغ الذي وجد 
بعد انسحاب أف��راد الشرطة العسكرية من النقاط. وطالب مدير عام 
مديرية مدغل قائدي المنطقة والشرطة العسكرية بارجاع افراد الشرطة 
العسكرية الى مواقعها او توفير االمكانات الالزمة للعسكريين من ابناء 
الجدعان ليقوموا بالمهمة بداًل عنهم. يذكر ان اللجنة الرئاسية السابقة 
فشلت في استعادة المعدات العسكرية المنهوبة في اعتداء نفذ مؤخرًا 
على كتيبة عسكرية تابعة لقوات مكافحة االرهاب من الحرس الجمهوري 

كانت في طريق النخالء بمارب قادمة من شبوة.

الرئيس يشكل لجنة معالجة باشرت عملها فورًا

مأرب تسير باتجاه الحرب

معجزة فرنسية توحد العالم ضد اإلرهاب

سخط واسع في الشارع اليمني لعدم اكتراث الدولة بدماء أبناء الشعب
لماذا تتستر السلطة على من درب منفذ جريمة باريس؟!

> تابع اليمنيون باهتمام كبير المعجزة التي اتخذتها 
القيادة الفرنسية لمواجهة االره��اب وحشد العالم إلى 
جانبها في هذه المعركة عقب تعرضها لعملية ارهابية 

واحدة ذهب ضحيتها 17 قتياًل.
في الوقت الذي أسفرت عملية ارهابية واحدة في اليمن 
عن سقوط أكثر من 43 شهيدًا و80جريحًا ولم تتحرك 
قيادة الدولة اليمنية وتوجه بتنكيس العلم او تعلن 
حتى يومًاِ واحدًا للحداد حزنًا على أبناء هذا الشعب الذين 

يبادون يوميًا جراء األعمال االرهابية.
وعبر ال��ش��ارع اليمني ع��ن سخطه م��ن نظام أصبح 
اليكترث بحياة أب��ن��اء شعبه وغير ج��اد ف��ي مكافحة 
االرهاب، ويسخر كل جهده ووقته من أجل االستمرار 

في الحكم ولو على حساب دماء وأشالء اليمنيين.
واستهجن ال��ش��ارع اليمني ه��ذا الصمت ازاء هذه 
المذابح التي يتعرض لها اليمنيون بشكل يومي بمختلف 
المحافظات، مطالبين بضرورة الوقوف بحزم ازاء أعمال 

االره��اب ومحاربتها من خالل االستفادة من المدرسة 
الفرنسية التي قلبت العالم رأسًا على عقب، بينما يتعرض 
اليمن لعشرات العمليات االرهابية والتثيرها قيادة 
الدولة في المحافل االقليمية والدولية مكتفية بالشجب 

والتنديد وارسال برقيات التعازي.
وأعرب مراقبون عن أسفهم لتقصير رئيس الدولة 
ورئيس الحكومة وعدم توضيحها للرأي العام حقيقة 
ما تتناوله وسائل االعالم حول تلقي أحد منفذي جريمة 

باريس تدريبه في اليمن في العام 2011م.
مطالبين إياهما بكشف الجهة التي قامت بتدريب 
االرهابي سعيد كواشي.. معتبرين السكوت عن هذه 
الحملة االعالمية التي تستهدف بالدنا وشعبنا تسترًا 
على االرهابيين داخل اليمن. من ناحية اخرى  في سابقة 
هي األولى من نوعها، تحولت العاصمة الفرنسية باريس 
»امس« إلى ساحة تضامن عالمية مليئة بالمتظاهرين 
الرافضين للعمليات االرهابية وآخرها التي شهدتها 
العاصمة قبل أيام بالهجوم المسلح على مجلة »شارلي 

ايبدو« سقط على اثرها 17 ضحية.
استقبلت باريس تظاهرة حاشدة ارتدت طابعًا دوليًا 
ضد االرهاب، قادة من جميع دول العالم احزابًا ونقابات 
ومجموعات دينية مسيحية ويهودية ومسلمة لتتحول 
الى مسيرة عالمية تاريخية، بمشاركة رؤوساء وقيادات 
من خمسين دولة بينهم قادة عرب ومسلمون استقبلهم 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قبل انطالقهم في 

المسيرة رافعين شعار »ال لالرهاب«.
وأعلن وزير العدل االمريكي اريك هودلر »امس« في 
باريس ان الواليات المتحدة ستستضيف قمة في 18 

فبراير للبحث في سبل محاربة التطرف في العالم.
ورغم تأكيدات قادة اوروبيون في مقدمتهم الرئيس 
الفرنسي عدم إلصاق تهمة االرهاب باالسالم والمسلمين 
إال أن ازي��اد ح��االت ال��ع��داء ل��دى أوس��اط اوروب��ي��ة تجاه 
المسلمين ينذر بمزيد من التعقيد في فهم االرهاب 

وعالقته بأي دين أو ملة.

وجاءت ردود الفعل االوروبية منددة بالحادث االرهابي، 
تحسبًا لوقوع هجمات ارهابية مشابهة، السيما في دول 
اوروب��ا التي عقدت اجتماعات استخباراتية لمناقشة 

األوضاع األمنية.
ات  وذكرت تقارير المانية تداولت »امس« ان االعتداء
ات  التي وقعت في فرنسا قد تكون مقدمة لموجة اعتداء
على مستوى اوروبي واسع، حسب اتصاالت لقادة تنظيم 
»داعش« تم اعتراضها من قبل اجهزة المخابرات في 

اوروبا وامريكا.
ونقلت الصحف عن التقرير ان وكالة االم��ن القومي 
ات باريس اتصاالت أعلن  االمريكي اعترضت قبل اعتداء

ات مقبلة. فيها قادة »داعش« عن موجة اعتداء
واعتبرت االجهزة االمنية االوروبية ان هذه االتصاالت 
ات تستهدف مدنًا اوروبية  بمثابة اشارة لسلسلة اعتداء
عدة مما يتوجب رفع ح��االت الحذر االمني الى اقصى 

مستوياته في مختلف دول القارة.

الشيخ اليوسفي: استمرار الحشد والتعبئة ووصول مجاميع إلى معسكرات نخال والسحيل والماس
الشيخ كعالن: االصالح وأنصار الله يتسابقون لالستيالء على نقاط الشرطة العسكرية

بقايا الصفحة االولى

مصدر بالتحالف ينفي عالقته 
بالمدعو اللمدى

نفى مصدر مسؤول في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي نفيًا 
قاطعًا أي عالقة لها بالبيان أو لحزب البعث العبي االشتراكي القومي 

تحديدًا بالبيان الذي اصدره المدعو عبدالقادر اللمدي .
واكد المصدر أن ال صله لهذا الشخص بحزب البعث أو احزاب التحالف 
الوطني وان ما صدر عن اللمدي هو محاولة لتشويش مواقف احزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي الثابتة والمبدئية حول مجمل القضايا 
الوطنية وفي مقدمة ذلك موقفهم المتمسك بالمبادرة الخليجية 
والتيها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار وكذلك اتفاق السلم 

والشراكة .
واوضح المصدر ان مواقف احزاب التحالف من هذه القضايا مواقف 

ثابته ال تتزحزح حولها ابدًا .
مشيرًا الى ان ما ذكره للمدي من مواقف هو ومن يقف معه محاولة 

لالصطياد في المياه العكرة . 


