
الحرب على اإلرهاب ينبغي ان ال تتوقف وتستمر بعد   
االنتصارات الحاسمة والكبيرة التي حققها أبطال القوات 
المسلحة واألمن واللجان الشعبية في محافظة أبين أدت الى 
استعادة المدن والمناطق والمديريات وتطهيرها من رجس 
عصابات الشر االرهابية واالجرامية الدموية التي ولت األدبار 
والذت بالفرار تحت ضربات قوات الحرس الجمهوري والوحدات 
العسكرية للمنطقة الجنوبية والمواطنين في هذه المحافظة 
التي عانت ويالت جرائم تلك العناصر االرهابية من تنظيم 
القاعدة طوال أكثر من عام وهي تعاني قتالً وتنكيالً وخراباً 
ودماراً وتشريداً وسفك الدماء البريئة دون وازع من دين أو 
ضمير أو مبادئ أو قيم تردعها عما تقترفه من جرائم شنيعة 
وبشعة في ابين وعلى امتداد مساحة اليمن، ولعل الجرائم 
التي اقترفها بحق منتسبي األمن المركزي والقوات المسلحة 
بميدان السبعين عشية عيد الوحدة يعطي الصورة القاتمة 
والظالمية التي نتبين منها المدى الذي وصل اليه هوسهم في 
سفك الدماء والذي معه اليمكن التهاون مع من ارتموا في حضن 
الشيطان ليبلغوا هذا الحد من الحقد والكراهية ليوغلوا في 
دماء اليمنيين على هذا النحو الذي معه ينبغي خوض المعركة 
ضد افراد االرهاب حتى يتم القضاء عليهم واستئصال شأفتهم 

من جذورها.
لقد فر أنصار الشر وأوباش القاعدة من جعار وخنفر وزنجبار 
وشقرة يجرون أذيال الهزيمة بعد ان دك أبناء شعبنا وقواته 
المسلحة أوكارهم في محافظة أبين بحثاً عن جحور يختبئون 
فيها وأوكار جديدة ينطلقون منها لمواصلة جرائمهم على 
الوطن وشعبه، ولكن هذا اليجب ان يكون بعد اليوم لهم مستقر 
وأمان في أي مكان من أرض اليمن وهذا يتطلب على الصعيد 
الوطني إنهاء انقسام الجيش وتوحيده ويكون ذلك مستلهماً 
من الــروح التي بها قاتل منتسبو هذه المؤسسة الوطنية 
الكبيرة األبطال الميامين عناصر االرهاب في محافظة أبين 
والتي بفضلها تحققت االنتصارات العظيمة التي بتمثلها على 
المستوى الوطني سنتمكن من قهر كل الصعوبات والتحديات 

واالنتصار على كل األخطار.
واستخالصاً من هذا كله ان القضاء على االرهاب في هذا البلد 
والى األبد، يكون بإنهاء االنقسام في القوات المسلحة وترسيخ 

الوحدة الوطنية وبهما ننال استحقاقات الخروج من األزمة.

هزيمة اإلرهاب
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية
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المؤتمر والتحالف يهنئون رئيس الجمهورية باالنتصار على االرهابيين

اإلصالح يمزق صور «هادي» في 
مسيرات تطالب بإسقاط النظام

«اإلصالح».. من التضليل الفاضح.. إلى الكذب الواضح
حكومة الوفاق.. (فشل + فساد + اقصاء + عنترة على العالوة)

المرأة تتمسك 
بـ 30 ٪ في 

الحوار الوطني

رئيس المؤتمر يهنئ رئيس الجمهورية بانتصارات الجيش في أبين
بعث الزعيم علي عبداهللا  

ــس الــمــؤتــمــر  ــي ــح رئ ــال ص
إلى  لــعــام برقية تهنئة  ا الشعبي 
المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية القائد األعلى للقوات 
ت  را نتصا با فيها  ه  هنأ لمسلحة  ا

الجيش في أبين، جاء فيها:
يطيب لنا باسمي وباسم قيادة 
العام  المؤتمر الشعبي  وأعــضــاء 
نهنئكم  ن  أ ئه  وحلفا ومناصريه 
ونهنئ الوحدات العسكرية في أبين 
ــوات الحرس الجمهوري ونسور  وق
الجو وقــوات األمــن ومعهم الجيش 
الشعبي مــن أبــنــاء محافظة أبين 
الباسلة باالنتصارات التي تحققت ضد 

قوى التطرف واإلرهاب من تنظيم 
القاعدة.

د دعمنا ووقوفنا وجماهير  ونؤكّ
المؤتمر الشعبي العام معكم ومع 
أبناء القوات المسلّحة واألمن وقوات 
الحرس الجمهوري في محاربة اإلرهاب 
والتطرف ونزع بؤر الفتن واستكمال 
تنفيذ المبادرة الخليجية وصوالً إلى 
ما يصبو إليه الشعب من أمن وأمان 

واستكمال مسيرة التنمية والبناء
وفّقكم اهللا وسدد على طريق الخير 

خطاكم..
أخوكم
علي عبداهللا صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي خادم الحرمين 
الشريفين في وفاة ولي عهده

بعث الزعيم علي عبد اهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية  
عزاء ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا 
بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة 
المغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز 

آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة.
وعبر الزعيم باسمه وكافة قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
عن أحر التعازي وعميق المواساة لخادم الحرمين الشريفين وأخوانه أصحاب 
السمو الملكي األمراء أبناء المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود طيب اهللا ثراه.
مشيداً بمناقب الفقيد الذي كان شخصية استراتيجية وأمنية محنكة 
كرس جهده من أجل خدمة وخير المملكة وأمن واستقرار البلدين الشقيقين 

والمنطقة عموماً.
نص البرقية ص٢

حشود جماهيرية غير مسبوقة استقبلت العليمي وبورجي

رئيس المؤتمر: تخلّيت عن السلطة طوعاً وبموجب مبادرة كتبتها بنفسي
رحـــــــــب  

الـــزعـــيـــم 
علي عبداهللا صالح 
ــس الــمــؤتــمــر  ــي رئ
الشعبي العام بعودة 
عـــضـــوي الــلــجــنــة 
للمؤتمر  مــة  ــعــا ل ا
ــام  ــع ــي ال ــب ــع ــش ال
الدكتور رشاد محمد 
العليمي، واألستاذ 
عبده علي بورجي 

إلى أرض الوطن.
د الزعيم علي عبد اهللا صالح لدى استقباله  وأكّ
الدكتور العليمي واألستاذ بورجي في منزله في 
العاصمة صنعاء، أن تفجير مسجد دار الرئاسة 
جريمة إرهابية نفذها سفهاء ضمن مخطط 
متكامل لالنقالب على النظام واالنقضاض 
على السلطة، التي شدد على أن التخلّي عنها 
كان طوعياً، وبموجب مبادرة تسوية سياسية 

كتبها بنفسه، دعت 
النــتــخــابــات رئاسية 
رة، لحقن الدماء  مبكّ
وتجنيب الوطن الفتن 

وويالت االقتتال.
مرحباً بقرار مجلس 
األمن الدولي، ومطالباً 
ـــاء الــمــجــلــس  ـــض أع
بمتابعة تنفيذ اتفاق 
ــة، وكشف  ــســوي ــت ال

الجهات المعرقلة.
وكـــــانـــــت حـــشـــود 
جماهيرية كبيرة وغير مسبوقة استقبلت عضوي 
اللجنة العامة للمؤتمر تقدمهم األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشيخ سلطان البركاني واألمين 
العام المساعد األخ عارف الزوكا، وقيادات المؤتمر، 
وعدد من الــوزراء والمحافظين وومثّلي األحزاب 

والتنظيمات السياسية والشخصيات االجتماعية.
تفاصيل ص ١٠-١١

رفض جرعة الديزل تفجر الخالف بين البرلمان والحكومة

كتلة المؤتمر ترفض زيادة سعر الديزل 
والحكومة تصر على معاقبة الشعب

رفع مجلس النواب أمس جلسته إلى أجل   
غير مسمى بسبب إصرار حكومة باسندوة 
على زيادة سعر مادة الديزل أو حضور اجتماعات 
اللجنة المشتركة لوضع المعالجات لجرعة الديزل، 
وفي الوقت الذي تتمسك كتلة المؤتمر الشعبي 
العام وغيرهم برفض الزيادة في سعر هذه المادة 
المواطنين وخصوصاً  الشديد بحياة  الرتباطها 
النسبة  الذين يشكلون  المزارعين والصيادين 
الكبيرة من سكان الجمهورية، بيد أن الحكومة ووزير 
المالية صخر الوجيه ظال يتهربان من الحضور سواء 
الجتماعات اللجنة البرلمانية أو لمناقشة التقرير 
في البرلمان عدا جلسة السبت والتي أعلن فيها أنه 
لن يستطيع حضور جلسة الحكومة لمناقشة هذه 
القضية بدعوى أنه مسافر الى اإلمارات، األمر الذي 
جعل البرلمان يدعو الحكومة لجلسة أمس األحد غير 
أن الحكومة لم تحضر بالكامل ما فاقم من الخالفات.

هذا وكان قد اقترح الشيخ محمد بن ناجي الشائف 
سحب الثقة عن وزراء المالية والنفط والزراعة.

من جانبه قال الشيخ نبيل الباشا إنه لم يعد لمجلس 
النواب أي اعتبار لدى الحكومة بعد تجاهلها لطلب 

الحضور الى المجلس.
وقال الباشا: إن سياسة الحكومة فاشلة كونها عاجزة 

عن محاربة تهريب الديزل.
بدوره قال رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي 
إن الحكومة ال تحترم مجلس النواب، مؤكداً أن موقفه 
مع ما ستقرره القاعة.. وأشار الى أن اليمن تمر بمرحلة 

حساسة يجب على البرلمان مراعاتها.
من جانبه قال النائب سنان العجي: إن المطالبين 
بخفض أسعار الديزل ليس تباكياً على أحد وأن موقف 
المؤتمر ثابت سواء أكان في السلطة أم في المعارضة.
وأضاف: ان الحكومة تريد قتل ٢٥ مليون مواطن 

مقابل خمسة أشخاص مهربين.

محافظ شبوة لـ«الميثاق»:

الكشف عن جرائم االصالح في أروقة وزارة الداخليةعملية عسكرية واسعة لتطهير «عزان» من اإلرهابيين
تكليف فريق اداري لتعديل أسماء االرهابيين المطلوبين أمنياً في االنتربول

توزيع استمارات تجنيد واستشهاد ومعاقين 
حرب على عناصر االصالح في المحافظات

< أكد الدكتور علي حسن  
األحمدي محافظ شبوة في 
تصريح لـ«الميثاق» أن عملية «السيف 
الذهبي» ستمتد إلى شبوة لقطع 
رؤوس عناصر اإلرهــاب وتمشيط 

المواقع المحتمل وجودهم فيها..
وقال: إن العملية العسكرية المعد 
لتنفيذها خالل ساعات ستنطلق 
في اتجاهين.. من بلحاف ومن عتق 
باتجاه مديرية عزان لبسط نفوذ 
الدولة فيها خصوصاً وقد ظلت لفترة 

طويلة مركزاً لتنظيم القاعدة..
مضيفاً: إن مشائخ وأعيان وكافة 
أبناء محافظة شبوة األبطال يقفون 
إلى جانب أبناء القوات المسلحة 

واألمــن لتنفيذ هذه العملية التي 
ستكون نوعية بتعاون الجميع ضد 

هذا السرطان الخبيث..
وأكد الدكتور األحمدي أن أبناء 
شبوة قطعوا على أنفسهم عهداً بأال 
تكون محافظتهم وكراً لإلرهابيين 

أو مسرحاً لعملياتهم اإلجرامية..
ــوة أن  وأوضــــح مــحــافــظ شــب
المنشآت النفطية والغازية في 
أمان وتحرسها القوات المسلحة 
واألمـــن والمواطنين الشرفاء 
األبطال وأن هناك يقظة عالية 
لمواجهة وإفشال أي عمل إرهابي 
ت  لمنشآ ا ف  يستهد يبي  تخر و

الوطنية.

كشفت مصادر خاصة لــ«الميثاق» عن   
مخطط اصالحي يجري تنفيذه في وزارة 
الداخلية وباشراف الوزير ويسعى النشاء مليشيات 
اصالحية واحاللها بدالً عن قوات األمن المركزي 
حيث قامت جهات داخل الوزارة وبتوجيهات من الوزير 
بصرف استمارات تجنيد واستمارات شهداء وجرحى 

ومعاقين على عناصر ومليشيات حزب االصالح.

وأكدت المصادر ان فريقاً ادارياً يعمل تحت 
اشراف وزير الداخلية مباشرة ويقوم بفرز ملفات 
القيادات االداريــة واالمنية في الــوزارة على 
أساس حزبي بحيث يتم تهديد القوات االمنية 
التي التوافق قرارات وتوجهات االصالح بحرق 
ملفاتهم وكتابة بدل «تالف» من حرب الحصبة.
تفاصيل ص١٧

الزوكا لـ«الميثاق»: 

تمثيل المؤتمر في الحوار مع الشباب %50
بدأت أمس اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع شباب   

الساحات اجتماعها األول الذي عقد بالمركز الثقافي 
بصنعاء وبحضور االستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد 

للمؤتمر لقطاع الشباب والطالب.
وأكــد الزوكا في تصريح لـ«الميثاق» ان شباب المؤتمر 
وأنصاره وحلفائه يشاركون في الحوار بنسبة ٥٠٪ مع عناصر 
المشترك في تجسيد حقيقي لمبدأ الوفاق الذي أكدت عليه 

المبادرة الخليجية..
مشيراً إلى أن مفتعلي الفوضى في الحفل التدشيني للحوار 
لن يوقف الحوار، خصوصاً وان هناك اتفاقاً مع الطرف ا آلخر 

لتجسيد حقيقة الوفاق في الحوار مع الشباب.
الجدير بالذكر أن عناصر إصالحية اقتحمت قاعة حفل 
التدشين واعتدت على رجال األمن وحاولت افشال االجتماع 

في ظل لعب األدوار التي يؤديها شباب المشترك.

أبين منكوبة
تعمد اإلرهابيون تدمير ونهب 
المنازل والمساجد وشبكة المياه
مئات اآلالف يعيشون في 
العراء ومدن أصبحت أطالالً

قائد الحرس يعزي 
بوفاة باشراحيل

أحمد علي   الركن  العميد  بعث 
عبداهللا صالح قائد قوات الحرس 
الجمهوري قائد القوات الخاصة برقية عزاء 
ومواساة الى كافة اسرة باشراحيل بوفاة 
المغفور له -بــإذن اهللا تعالى- األستاذ/ 
هشام محمد علي باشراحيل، رئيس تحرير 
صحيفة األيام، وأحد قيادات االعالم اليمني 

البارزين والتاريخيين.
وقال لقد كان لألستاذ القدير، دور كبير 
على مدى عشرات السنوات، واصل فيها 
بكل اقتدار، ما كان بدأه أحد قامات اليمن 
والعالم العربي المؤسسين لمهنة الصحافة، 
وهو الوالد األستاذ محمد باشراحيل، الذي 

أسس صحيفة األيام في عام ١٩٥٨م.
وبهذا المصاب الجلل ال يسعنا إال أن 
نرفع أحر التعازي والمواساة القلبية إليكم 
، سائلين المولى عز وجلّ أن يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ، 

ويلهمكم و أهله وذويه الصبر والسلوان.

ص٣


