
بين العميد واللواء
إذا ما نظرنا إلى هذه المقارنة وتعمقنا فيها وصدقنا في حكمنا سنجد أن من االنصاف والضرورة أال نخضع القرارات لرغبات هذا أو ذاك وأال نفرط في الكفاءات والمهارات لخاطر عيون  

فالن أو عالن وأال نربط مصير شخص ما بمصير آخر..
فمهما تكن األزمة ومهما تكن األسباب اليجوز التفريط بالقادرين على العطاء.. بالمحترفين الوطنيين المتفانين في خدمة وطنهم وشعبهم..

اليجوز اخضاع أي قرار للشائعات أو لالحقاد أو إلرضاء زيد أو عمرو..
هناك فوارق مهنية وخدمية ملموسة على الواقع- كما هو الحال في المقارنة التالية- بين كثير ممن يسعى المأزومون إلقصائهم أو شن حملة شائعات ضدهم لتشويه سمعتهم..

على الشعب أن يعي ويتنبه للمؤامرة التي تستهدف الكفاءات والقدرات وأن يتمسك بالقيادات التي لم تلطخ سمعتها أياً كانت..

١- شاب مؤدب ومخلق بشهادة من يعرفه ومن سمع عنه
٢- ضابط محترف يحب العسكرية ويخلص لمهنته

٣- أضفى للعسكرية هيبة ومكانة
٤- يعمل كثيراً ويتكلم قليالً

٥- اليحب األضواء وال يستسيغ نفاق اإلعالم
٦- يتمتع بحيوية وقدرة على العطاء والخدمة

٧- هادئ.. متفائل
٨- واسع الثقافة

٩- لم يستغل قرابته من الرئيس السابق لمصالح 
شخصية أو للتدخل في شئون الدولة

١٠- بنى جيشاً قوياً للوطن على أعلى مستويات العتاد والتدريب والبأس
١١- يضفي الجمال على مقرات جيشه «متنزهات وحدائق واستراحات»

١٢- قواته تواجه اإلرهابيين وترابط في مواقع الطهر 
والشرف لحماية المواطنين

١٣- بنى مستشفيات تعد األرقى داخل البالد
١٤- يرعى قوافل طبية ميدانية مجانية للمواطنين والنازحين 

في مناطق مختلفة
١٥- قريب من الفقراء والمرضى واأليتام والعجزة واألرامل من خالل 

مؤسسة الصالح الخيرية التي يديرها
١٦- لم يمنح وسائل اإلعالم فرصة االقتراب منه أو تلميع صورته

١٧- اسقط مخططات الحرب األهلية
١٨- لم يمسك عنه خصومه عمالً مشيناً أو لفظاً خشناً

١٩- لم يعتد على أحد أو أخذ حق أحد

٢٠- يبتعد عن السياسة وال يتورط بالحزبية
٢١- محبوب في األوساط الشعبية

٢٢- يحافظ على جنوده ويجنبهم المخاطرة

٢٣- ليس له تجارة
٢٤- ينفق على جيشه

٢٥- يترك ترقيات جنوده لالستحقاق 
والكفاءات وال يجامل فيها

ــار الضباط  ٢٦- يــتــصــدر كــب
المحترفين لقيادة الجيوش

٢٧- ليس متورطاً بخيانة أو عمل 
إرهابي

٢٨- استثمر أراضي للدولة في 
بناء منشآت خدمية ومصالح عامة

٢٩- إذا صادق أوفى وإذا خاصم عفا
٣٠- عدو لدود لإلرهابيين

١- كهل مأزوم نفسياً
٢- قائد عسكري استغل منصبه لالثراء

٣- أفرغ العسكرية من كل القيم واألخالقيات
٤- ال يعمل كثيراً وال يتكلم كثيراً

٥- يحب االطراء والمديح ويدمن نفاق اإلعالم
٦- متقاعد خارج عن الخدمة

٧- خائف وحذر ومضطرب
٨- غير مثقف ويحيط نفسه بالمثقفين

٩- أدعى قرابة وهمية من الرئيس السابق واستغلها لمصالح شخصية وتدخل 
فيما ال يعنيه من شئون الدولة

١٠- أهمل فرقته إالّ من كيفية ارتداء البزة العسكرية
١١- لم يكلف نفسه خالل عقود من الزمن بناء سور لمقر قيادته

١٢- قواته تقطع الشوارع وتفتش العوائل وتختطف المواطنين وتعين 
اإلرهابيين

١٣- ليس له فعل خير وال عمل يشكره المواطنون عليه
١٤- يرعى مليشيات ميدانية القالق السكينة وبث الفوضى في مناطق 

مختلفة
١٥- عدو للفقراء واأليتام واألرامل من خالل عمله على تزايد أعدادهم..

١٦- خصص له فريقاً إعالمياً مقرباً لتحسين صورته وسمعته
١٧- يحاول انجاح مخطط االنقالب على الشرعية الدستورية

١٨- ملفاته السوداء مثخنة بأعماله المشينة
١٩- صرخات المظلومين من اعتداءاته والبسط على 

ممتلكاتهم تقض مضاجعه
٢٠- سخر العسكرية لخدمة الحزبية

٢١- تالحقه لعنات الجنوبيين وأبناء صعدة والمناطق 
الوسطى وغيرهم

٢٢- دفع بجنوده إلى محرقة الموت في أكثر من 
صراع وحرب عبثية

٢٣- يمتلك شركات ووكاالت بالهبل يديرها أوالده
٢٤- ينفق على الوجاهات

٢٥- صرف الرتب والترقيات لمن هب ودب 
ووزعها بالمجامالت والوساطات.

٢٦- يتصدر كبار تجار السالح ومافيا التهريب

٢٧- متورط بدعم تنظيم القاعدة ومساندتها

٢٨- بسط على أراضٍ شاسعة للدولة وللمواطنين وصرفها 
في شراء الذمم والوالءات له.

.رج ٢٩- إذا صادق خان وإذا خاصم فَ
٣٠- صديق ودود لإلرهابيين

اللواء الركن علي محسن العميد الركن أحمد علي

رئيس التحرير

chief@almethaq.net
benanaam@gmail.com تأسست عام ١٩٨٢م
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تتطاول رقبتي حتى تثير غيرة الزرافة كلما سمعت دبلوماسياً   
أو محلالً سياسياً خارجياً ينصح السوريين باالستفادة من 
التجربة اليمنية في إسكات دوي الصراع باالتفاق على حلول 

المبادرة الخليجية.
۹ هذا في المنظور الكلي الذي ينتصر للحكمة اليمانية.. لكن 
شيطان التفاصيل سرعان ما يجعل الزرافة تخرج لسان السخرية 
مكتفية بإيماءة الى منابر إعالمية يمنية وقد تحولت الى فضاء 
للقصف والعصف المستند على شطحات سياسيين دأبوا على تعكير 

كل بادرة صفاء  وكل ساعة توافق..
وليس مهماً اآلن من الذي يسحب اآلخر من أذنيه السياسي أم 
االعالمي، لكن ما هو ثابت أننا نعيش حالة سلبية من صراع 
االرادات بعضها على  صفيح ساخن واآلخر تحت رماد الغرف المغلقة 

وتربيطات أروقة المكر السيء.
هذا الصراع ينال من الحكمة ويغتال االفتخار بمقصلة االنتحار.

۹ ومن موقع التحرر من أي إرادة جهوية ضيقة يجدر التذكير بأن 
التاريخ ال يتغير بالتحريض وال يتغير بالمواجهات أو المؤامرات 

خاصة في بلد تلتقي فيه كل توازنات الخوف.
۹ حقائق الكرة األرضية تقول إن حل القضية اليمنية ثابت في 

نصوص المبادرة الخليجية وقرار مجلس االمن.
وذات الحقائق تقول بأن في اليمن رئيساً منتخباً ومسنوداً بإجماع 
الشعب واألحزاب واألشقاء واألغراب فما الذي يدعو الى  التسويف 

في تنفيذ ما اجتمع الكل عليه حرفياً.
۹ أمام هذه البالد فرصة ألن تغادر مفردات تعطيل الحياة 
ومعوقات األمن والعيش وتوحيد الجيش، فما لنا نجتر حماقات 

أهل «بيزنطة»؟
ما لنا ال نحيط المبادرة الخليجية بالنوايا الصادقة.

۹ أخشى أن يكون نجاحنا في التوافق على الرئيس وعلى الحكومة 
أشبه باتفاق المنتخب على لعب الخمس الدقائق االولى ثم يعلن 

االنهيار.
۹ الواحد منا أيها الرجال ال يتخلى عن أصدقائه وأحياناً عن حزبه، 
فما لنا نتخلى عن الوطن متجاهلين أن التأريخ سيعلن براءة الشعب 

وكوارث القيادات والنخب!!

انتبهوا.. التاريخ ال يتغير..!

عبداهللا الصعفاني

شمسان.. واإلقصاء

محرقة «بن سالم»

بات واضحاً أن أمام المؤتمريين محرقة أشبه بمحرقة الفاشست، وال مفر أمامهم   
منها أبداً.. فمن سينجو من محرقة «بن سالم» لن ينجو من العمراني.. وإذا تجاوز 
ذلك فأمامه أخدود التدوير الوظيفي الذي تسعى الخدمة المدنية إلى التعميم به الجتثاث 

كل أعضاء المؤتمر والكوادر الوطنية المؤهلة.
إن قانون الغاب يجب أن يسقط إلى األبد.. وعلى المتضررين ان يدركوا أن أمامهم خصماً 
مجرداً من الضمير والعواطف.. فال يراهنون على دموعهم.. فذلك 

غير مجد أبداً.

وزير الخدمة المدنية   
نبيل شمسان يشعر 
بنشوة وغفوة كبيرة وهو 
يجد مئات الكوادر الوطنية 
بمن فيهم أعضاء المؤتمر 
وأحزاب التحالف يقصون من 
وظائفهم بطريقة حزبية 

مقيتة.
شمسان.. يقال إنه يتستر 
ــن ذكـــر عـــدد الضحايا  ع
الذين يجري التعامل معهم 

وكأنهم هنود حمر..

ـــاذ.. إنهم  ـــت ال.. يــا أس
يــمــنــيــون.. واغــلــبــهــم من 
 الضعفاء اىضــاً.. فال تخف
أرقــام الضحايا حرصاً على 
عــدم إغــضــاب المشترك.. 
لــســت وحـــدك الــصــامــت.. 
بل اصبح معك الكثير من 
المؤتمريين الذين ال يخجلون 
السياسة  تلك  يا  من ضحا
خــصــوصــاً بــعــد أن تــجــاوز 
عددهم أعضاء كل منتسبي 

أحزاب المشترك..

«الميثاق».. بحجم جديد
يصدر عدد صحيفة «الميثاق» للمرة األولى بهذا القطع   

الجديد مساحة ٣٧*٥٥ســم وذلك في إطار التطوير 
والتحديث الذي تسعى إليه هيئة تحرير الصحيفة لالرتقاء 
برسالتها الصحفية وإيجاد عالقة أكثر قرباً بينها وبين جمهور 

القراء األعزاء.

50 رياالً
20 صفحة
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 

الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

والمستقبل..وسيظل رقماً في الحاضر رقم يفوق كل المعادالت وبناء الهياكل األساسية، وأنه االقتصادية واالستراتيجية بناء سد مأرب والمشاريع العمالقة وفي مقدمتها إعادة ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 

من قلب الذاكرة الحية

  

ندرك أن المرحلة التي نمر بها صعبة ومعقدة وبالغة 

الدقة والحساسية وان الخروج منها يستوجب توافق 

كل أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية 

ألن األهم هو تطبيق المبادرة وفقاً ألولويات آليتها التنفيذية 

المزمنة بعيداً عن االنتقائية والتجيير لطرف دون آخر وتكون 

النظرة في اتخاذ أية مواقف أو قرارات منطلقة من مصلحة 

اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل أجياله، وهذا 

يتطلب التهدئة والتأني في التعاطي مع التحديات واألخطار 

التي تفترض استيعاباً واقعياً وموضوعياً لمجمل استحقاقات 

المعالجات والحلول للقضايا الشائكة والملتبسة التي قد تحمل 

تفسيرات او تأويالت متعارضة ومتناقضة تؤدي الى فهم انها 

في صالح طرف وضد طرف آخر من أطراف األزمة بحيث التخلق 

اشكاالت نحن في غنى عنها، نتمنى أن نتجاوز الظروف واألوضاع 

التي نمر بها بكل مخاوفها وأخطارها وهو ما يستدعي اتخاذ أية 

قرارات بعد التشاور مع القوى السياسية حتى تكتسب الطابع 

المبادرة الخليجية.التوافقي الذي به تتحقق التسوية السياسية المتمثلة في 

في هذا السياق يجب فهم موقف المؤتمر الشعبي العام 

تجاه القرارات التي اتخذها االخ عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية وعبر عنه في بيانه، والتي ينبغي في اطار معانيها 

ومضامينها ودالالتها التي التخرج عن هذا المنحى والمسار 

الحريص المسئول عن اليمن وشعبه بعد ان تحمل الكثير من 

المعاناة والتي اليجب ان تستمر بل تستدعي تعزيز الوفاق 

واالتفاق ال التباين واالختالف.. فالمرحلة التاريحية تستدعي 

مثل هذا النهج حتى تحقق تسوية تاريخية تنقل الوطن من 

الماضي الى المستقبل بصورة سليمة وسلمية وهذا لن يكون إالًَّ 

نتيجة لقرارات حكيمة مدروسة ومنسجمة مع توجهات وضرورات 

المصالح الوطنية العليا لشعبنا وليس ألحزاب أو تيارات سياسية 

بعينها أو قد تفهم انها كذلك من هذا الطرف أو ذاك أو هذا 

االتجاه أو ذاك فيتحول في أهدافها وغاياتها من عامل انفراج 

يسهم في تحقيق الحل الى المزيد من التوتر والتأزيم الذي يبعد 

واليقرب من عملية الخروج من األزمة ووضع اليمن في الطريق 

الصحيح لمواصلة مسيرته التنموية وبنائه وتطوره وتقدمه 

وتبعده من حافة الكارثة الى منطقة االمن واألمان الذي على 

الجميع ان يعمل من أجله وهذا يحتاج الى تفكير ووعي ال مكان 

فيه ألنانية الحسابات السياسية الضيقة األفق أو التي تنبع من 

نزعات مريضة أوصلتنا الى ما وصلنا اليه وربما تذهب بنا الى 

آألسوأ إذا ما عدنا الى المربع األول وبالتالي الخطر سوف يكون 

أكبر على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم الذي يدرك ان 

االنزالق الى الفوضى ستكون نتائجها ماحقة ويجب تجنبها عبر 

حتى نصل الى بر األمان.التوافق واالتفاق وعلينا أن نعمل ونبذل جهودنا في هذا االتجاه 

التوافق المطلوب
كلمة 
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بحث الزعيم علي عبداهللا صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام مع 
قيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
المهام والتحديات الماثلة أمام التحالف في 
وآليتها التنفيذية المزمنة.تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية 

وأكــد اجتماع عقد األربعاء على أهمية 
اضطالع القوى السياسية واالجتماعية 
المنضوية في إطار التحالف بمهامها في 
المرحلة الثانية من اتفاق التسوية، مشدداً 
بمهامها في انجاح مؤتمر الحوار الوطني 
ــزاب  ــذي رأى وجـــوب  تــركــزه على األح ال
الموقعة على المبادرة الخليجية بتحالفاتها 

السياسية واالجتماعية والمدنية..
وشدد االجتماع على رفض مشاركة أي من 

العناصر المتورطة في سفك الدماء خصوصاً 

تنظيم القاعدة ومن يقفون وراءهم.
من جانبها عبرت قيادات أحزاب التحالف 
الوطني عن تقديرها لدور وحكمة الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر والقيادة 
السياسية في منع انزالق اليمن إلى حرب 
لسلمي  ا ل  النتقا با وتمسكهم  هلية  أ
والسلس للسلطة وما قدموه من أنموذج 
متميز وتاريخي على مستوى المنطقة، 
واستطاع الزعيم علي عبداهللا صالح ان 
يحبط مشروعاً انقالبياً على الديمقراطية 
والشرعية في اليمن من خالل توقيعه 
على المبادرة الخليجية وتسليمه للسلطة 
مبكرة  رئاسية  بات  نتخا ا عبر  سلمياً 
الديمقراطي  النهج  ومباشرة رسخت 
في البالد.وجسدت معالم التداول السلمي للسلطة 

المؤتمر ينتصر للفقراء ويسقط جرعة الحكومة القاتلة

مصدر مسئول في المؤتمر:
نجدد حرصنا على تنفيذ المبادرة دون انتقاء
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المبادرة وآليتها اعتمدت التوافق كآلية التخاذ القرارات

 
أوضح مصدر مسئول في المؤتمر 
الشعبي العام وأحــزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي بأنه ال يوجد أي 
اعتراض على القرارات التي تتخذ وفقاً 
للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
التخاذ القرارات.المزمنة التي اعتمدت التوافق كآلية 

داً بأنه لم يتم التشاور مع المؤتمر  مؤكّ

وأحزاب التحالف كطرف أساسي في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية، أو التوافق حول 
أي من تلك القرارات وليس هناك تفويض 

بأنها تلبي رغبات طرف واحد.ألحد. واصفاً القرارات التي صدرت حتى اآلن 
درة  لمبا ا من  ذ  ينفّ لم  نه  بأ مبيناً 
وآليتها التنفيذية ســوى وقــف إطالق 
النار وتشكيل حكومة الوفاق وإجــراء 

رة وتشكيل  االنتخابات الرئاسية المبكّ
اللجنة العسكرية، أما بقية البنود فلم 
التنفيذية  المزمنة.يتم تنفيذها وفــق اآللية 

وجدد المصدر حرص المؤتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني على تنفيذ 
انتقاء.المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون 

العتيقي وشمح والقميشيرئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
  

ــس المؤتمر بعث الزعيم علي عبداهللا  ــي ــح رئ ــال الشعبي العام برقية عزاء ومواساة ص
إلى األخ علي صالح لبتر العتيقي في 
وفاة أخيه أحمد صالح لبتر العتيقي 
قيادات وكوادر المؤتمر.باسمه شخصياً ونيابةً عن كافة 

كما بعث الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ علي سالم شمح 
واخوانه في وفاة الشيخ سالم شمح 
قيادات وكوادر المؤتمر.باسمه شخصياً ونيابةً عن كافة 

كما بعث الزعيم علي عبداهللا 

صالح رئيس المؤتمر برقية عزاء 
ومواساة إلى األخوين أحمد محمد 
محمد  علي  حــمــد  أ و لقميشي  ا
القميشي في وفــاة الشيخ علي 
سمه  با لقميشي  ا لح  صا محمد 
وكوادر المؤتمر.شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات 

ــى عــز وجـــل أن  ــمــول ســائــالً ال
يتغمدهم بواسع الرحمة وعظيم 
فسيح  يسكنهم  ن  أ و ة  لمغفر ا
جناته مع الشهداء والصديقين وأن 
والسلوان.يلهم أهلهم وذويهم عظيم الصبر 
نص البرقيات ص٢
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البركاني: المؤتمر يحترم قرارات رئيس الجمهورية

األطراف الساعية للوقيعة بين الرئيس والمؤتمر فشلت

سفير االتحاد األوروبي: المؤتمر قوة فاعلة ال يمكن تجاوزهافي لقاء قيادة المؤتمر بسفراء االتحاد األوروبي
 

د الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر  أكّ

الشعبي العام أن المؤتمر يحترم قرارات رئيس الجمهورية 

المشير عبدربه منصور هادي على الرغم من أن المؤتمر ليس له علم 
بها من قبل وتخدم طرفاً واحداً فقط.

وجدد البركاني في اجتماع مع سفراء دول اإلتحاد األوروبي أمس 

بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر حرص المؤتمر وحلفائه على تنفيذ 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة دون انتقاء أو نقصان.

د بأنه لم يتم التشاور مع المؤتمر وأحــزاب التحالف كطرف  وأكّ

 من تلك القرارات.أساسي في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أو التوافق حول أي

وأشار إلى وجود أطراف تحاول أن توجد الوقيعة بين الرئيس عبد 

ربه منصور هادي، والمؤتمر الشعبي العام ولكنها لن تنجح في ذلك 

ألن الرئيس هادي هو من قيادات المؤتمر البارزة والرجل الثاني فيه 

ربه منصور هادي.وأمينه العام. منوهاً إلى أن المؤتمر ال يقف ضد قرارات الرئيس عبد 

ودعا سفراء االتحاد األوروبــي إلى العمل على تنفيذ اآللية في 

مرحلتها األولى كون ما تبقّى من المرحلة األولى هو أهم ما تضمنته 

تلك المرحلة وهو يتعلّق بأمن الناس واستقرارهم وعودة األوضاع 

إلى طبيعتها ويعمل على التئام القوات المسلحة.

تفاصيل ص٣

 
الجمهوري عن أسفه الستمرار الحملة فــي مكتب قــائــد الحرس عـــبـــر مـــصـــدر مــســئــول 

االعالمية الحاقدة التي تستهدف 
وحــدات الحرس الجمهوري مع كل 
الــقــوات المسلحة واألمـــن، ضمن 
مخطط االنقالبيين الذين حاولوا 

االستيالء علي الدولة ومؤسساتها.
وقال في تصريح لـ«الميثاق»: إن 

ما يؤسف له أن تشارك بعض وسائل 
االعالم الرسمية سواًء التي تنطق 
باسم القوات المسلحة أو غيرها في 
نشر االدعاءات واالكاذيب ألغراض 

معروفة دون التزام واحترام للقانون.. 
وتمنى على حكومة الوفاق الوطني 

مراجعة أداء اعالمها ليواكب المرحلة 
ويستشعر خطورتها وبحيث يسهم 

في تعزيز روح الوفاق الوطني.
وحــول ما يتعلق بالقرارات التي 
يتخذها الــقــائــد األعــلــى للقوات 
المسلحة أكد مكتب قائد الحرس 
الجمهوري أن الحرس ومنذ تأسيسه 

يناقش القضايا مع قيادات الدولة 
بالطرق القانونية وال يخوض معها 
نقاشاً عبر االعالم بدوافع حزبية أو 

سياسية, بل يحكمنا في موقفنا شرف 
والقانون والشرعية الوطنية.القانون العسكري والوالء للدستور 

مؤكداً أن قوات الحرس الجمهوري 
مثلما كانت سنداً للشرعية برئاسة 

المشير علي عبداهللا صالح مؤسس 
الدولة اليمنية الحديثة، فإنها تتعهد 

بأنها ستظل سنداً للشرعية في عهد 
فخامة األخ المشير عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية في تطبيق 
المبادرة  التي أسست للوفاق الوطني، 

كما ستعمل ضمن القوات المسلحة 
واألمــن التي كانت ومازالت حامية 

لليمن أرضــاً وانساناً، بغض النظر 
عن تلك القلة التي استغلت مناصبها 

العسكرية ضمن التزامها السياسي 
وااليــديــولــوجــي مخالفة لألهداف 

الجيش  ء  أدا التي تحكم  اليمني.الوطنية 

رسمية في الحملة ضد الجيش وقوات الحرسقيادة الحرس الجمهوري تأسف لتورط وسائل إعالم 
خبراء اقتصاديون لـ«الميثاق»:

تأجيل مؤتمر أصدقاء اليمن يؤكد فشل حكومة باسندوة

قرار إقالة المتمرد علي محسن قريباً

 
أن تأجيل عقد المؤتمر الــوزاري  اعتبر خبراء اقتصاديون «الميثاق»- خاص

ليمن عن  ا ء  ــا ــدق أص لمجموعة 
موعده المقرر في الرياض الـ٢٣ 
من أبريل الجاري، إلى الـــ٢٣ من 
مايو القادم، فشالً جديداً لحكومة 
الوفاق الوطني التي ترأسها أحزاب 
سالم باسندوة.اللقاء المشترك ممثلة في محمد 

ــال الخبراء لـ«الميثاق»: إن  وق

تأجيل مؤتمر أصدقاء اليمن جاء 
نتيجة إخفاق الحكومة في اقناع 

الدول والمنظمات الدولية واالقليمية 
المانحة بجديتها في حشد الموارد 
الالزمة النعاش االقتصاد وتوفير 
االستثمارات.الــخــدمــات األســاســيــة واستقطاب 

وأشاروا إلى عدم استيفاء الحكومة 
وغياب  المؤتمر،  عقد  لمتطلبات 
توفير األمن واالستقرار الالزم لسير 
عملية التنمية، وعدم قيام الحكومة 

إلــى اآلن بإعداد الوثائق الالزمة 
للعرض على المؤتمر وأهمها خطة 
االنعاش االقتصادي لمدة عامين، 
وقائمة مشاريع التنمية االقتصادية 
واالجتماعية ذات األولوية ودراسات 
الجدوى لهذه المشاريع، وكذا عدم 
االقتصادية  تنفيذ اإلصــالحــات 
ـــة التي تعهدت الحكومة  واإلداري
العام أمام مجلس النواب.بانجازها لدى تقديمها برنامجها 

تفاصيل ص١٢

  
يصدر المشير عبدربه منصور هــادي رئيس 

الجمهورية قراراً بإقالة المتمرد علي محسن من 
منصبه..

ووفقاً لصحيفة «الشرق األوسط» الصادرة في لندن التي 

نسبت إلى مصدر يمني رفيع أن هناك سلسلة من القرارات 

الجديدة ستصدر من ضمنها إقالة المتمرد علي محسن.

كما كشف المصدر الرفيع عن اجراءات وقرارات تتعلق 

بحالة التمرد التي أعلنها عدد من القادة العسكريين، وقال 

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه -حسب المصدر اآلنف 

الذكر- ان الرئيس عبدربه منصور هادي سيتصرف بحزم 

الستكمال القرارات التي تصب في خانة اعادة الهيكلة 
حتى تصل هذه القرارات إلى حلقتها األخيرة.

الجدير بالذكر أن استمرار المتمرد علي محسن داخل 

البالد مخالف لكل االتفاقات المبرمة.. كما أنه أبرز مسببي 
األزمة ومشعلي الفتن في البالد.

وكان السفير االمريكي قد وجه لمحسن وفقاً لمعلومات 

موثوقة تهديدات شديدة اللهجة إذا لم يقبل بقرار احالته 

للتقاعد والخروج من البالد، غير أن الحوثة وغيرهم 

يطالبون بمحاكمته على ذمة حروب صعدة، وقضايا ثأر 
وأراضي مع قبائل همدان وسنحان وغيرهم.

في أبين(100) إرهابي مقتل أكثر من 
 

 
تلقتها العناصر اإلرهــابــيــة من الضربات الموجعة التي قالت األجهزة األمنية إن 

أبين  بمحافظة  لقاعدة  ا تنظيم 
مؤخراً والتي أودت بحياة ما يزيد 

على ١٠٠ إرهابي، أوجدت حالة من 
اإلرباك في صفوف التنظيم الذي 

فقد زمام المبادرة بمحافظة أبين، 
حيث أصبحت عناصره محاصرة من 

الجو والبر ومن قبل أبناء المحافظة 
اإلرهاب الدموية.الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بجرائم 

وكشفت المعلومات عن وجود 
تحركات ولقاءات مكثّفة لعناصر 

تنظيم القاعدة في مديريات لودر، 
والوضيع، ومودية بقيادة اإلرهابي 

المدعو الخضر حسن الجعدني.
كما رصدت األجهزة األمنية تحرك 

مجاميع إرهابية تابعة للتنظيم 
نفسه باتجاه البحر المقابل لسواحل 

البحر ولمسافات طويلة.شقرة للقيام بتدريبات على ركوب 

«السلطة المحلية»«المحليات» تحذر من تعطيل قانون 

  
ــن خــطــورة المحلية بالمحافظات حذر أعضاء المجالس  ــمــديــريــات م ــرار انــتــهــاك قــانــون وال ــم ــت لتدخل اس وا لمحلية  ا لسلطة  التي كفلها لهم ا ــي تصريحات القانون..بشؤونهم  ـــوا أن رفضهم الشمولية أبداً..قبل سنوات ولن يعودوا إلى بقرارات مركزية تم تجاوزها لـ«الميثاق» أنهم لن يقبلوا وأكـــــدوا ف ـــح المطلق لما يسمى بالتوافق وأوض

ماً مشيرين إلى أن المبادرة في مراكز صنع القرار.صنع القرار واختيار من يمثله الشعب والهيئة الناخبة في مؤامرة تستهدف مصادرة حق أو التدوير الوظيفي المزعوم  تما ضــحــة  ا و لخليجية  المحلية فقط.. ولم تتطرق من قريب وأشارت إلى تقاسم الوزارات ا للسلطات  بعيد  و  ــك أ ــمــحــافــظــات ألن ذل ــال إلى ذلك طالب مختصون االنتخابات..محكوم بقانون واضح وعبر ب

المجالس  «المحليات»  السماح الــمــحــلــيــة بــالــمــحــافــظــات في  ــد عليها القانون، بإلغاء مهامهم واختصاصاتهم والمديريات بعدم  لتمرير مخطط المشترك.لما يسمى بالتدوير الوظيفي وخصوصاً وهناك من بدأ يروج ذلك سيجر البالد إلى الفوضى قانون السلطة المحلية ألن خــطــورة الــســمــاح بتعطيل ونبهوا قيادة المؤتمر من بموافقة المجالس المحلية.واليتم قبول أية تعيينات إالّ الــتــي أك

قرارات الترضيةبن عزيز يستنكر 
  

أكــد الشيخ صغير بن عزيز- عضو 
مجلس النواب- أن استهداف الحرس 
الجمهوري من قبل القوى االنقالبية ينطلق 
من قناعة تلك القوى الحاقدة بــأن قوات 
الــحــرس تمثل حجر عثرة أمــام مشاريع 
االنقالبيين ومحاولة إقامة دولــة الخالفة 
اإلسالمية المزعومة، وظلت قــوة ضاربة 

متماسكة عصية على أعداء الوطن.
ــرب بن عزيز عن استنكاره الشديد  وأع
للصمت الذي تبديه اللجنة العسكرية إزاء 
استهداف وحــدات الجيش في أرحــب ونهم 
ورداع وأبين وغيرها، مطالباً اللجنة ببذل 

جهود أكبر والحفاظ على استقالليتها..
تفاصيل الحوار ص٥

مواطنون يسخرون من لعب اللجنة العسكرية
  

ــــون مــن ســـخـــر مـــواطـــنـــون  ــــب ــــراق اللجنة العسكرية وم التي تواصل عرضها من خالل مسرحية 
اللعب بالتراب في شارع هائل 
لـ«الميثاق»: لقد سبق للجنة وقـــالـــوا فــي تصريحات وغيرها..والقبة الخضراء وجولة عصر 

أن  اشــهــر  قبل  العسكرية 
شاشة التلفزيون.. وانسحبت عرضت تلك األتــربــة على 

قوات األمن المركزي وغيرها من القوات المدافعة عن الشرعية فيما رفضت المليشيات 

المتمردة الخروج من متاريسها، بل تزداد توسعاً وانتشاراً..

وأوضحوا أن اللجنة العسكرية عاجزة عن تنفيذ مهامها وفقاً للمبادرة وآليتها.. وكذلك عن 

تسمية الطرف المعرقل لعملها.. كما تهدد بين الحين واآلخر..

والتقطع بين المحافظات..وطالبوا رئيس الجمهورية بالتدخل لوقف االنفالت األمني وانتشار المظاهر المسلحة 

النائب الكحالني لـ«الميثاق»

الشيخ نعمان دويد لـ«الميثاق»
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إقالة وشيكة للمتمرد علي محسن.. وباسندوة يفشل مؤتمر أصدقاء اليمن


