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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

تقرير بن عمر غير حيادي ويخدم طرفًا معينًا
المؤتمر والتحالف يبحثون تطويرالشراكة المستقبلية

برئاسة الزعيم:

فضائح موثقة
 عن أخونة وزارة

 التربية والتعليم

70
96
115

موظفا تم نقلهم من الداخلية 
الى التربية والتعليم

باحثًا تم استبدالهم في مركز 
البحوث بنشطاء إصالحيين

إصالحيًا تم تعيينهم 
مدراء مدارس

تجديد دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني
ندد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف  

الوطني بما تضمنه تقرير جمال بن عمر 
المقدم ال��ى مجلس األم��ن من معلومات مغلوطة عن 
االوضاع في اليمن. مشيرين الى أن التقرير كان بعيدًا 
عن الموضوعية والحيادية التي تفترض في مندوب 

األمين العام.
وقال المؤتمر وأح��زاب التحالف في االجتماع الموسع 

لألمانة العامة للمؤتمر وقادة أحزاب التحالف الذي ترأسه 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر: إن المغالطات 
التي تضمنها تقرير بن عمر تعكس الرغبة المسبقة 
لعرقلة التسوية وخلط األوراق لصالح طرف معين وال 
تمت بصلة لروح الوفاق الذي تضمنته الوثيقة الوطنية 

المجمع عليها.
تفاصيل ص�2

هروب مبكر من االنتخابات
»االخوان« و»االشتراكي« في معارك كاذبة جديدة

أرقام مهولة لألموال المنهوبة
تكشفها »الميثاق«..

أحزاب المشترك تشعل الحروب وتتمرد على لجنة األقاليم إلجهاض مخرجات الحوار

 المحرر السياسي :

تشهد الساحة اليمنية تداعيات خطيرة تمثل تهديدًا حقيقيًا   
للنجاحات التي تحققت في اطار التسوية السياسية وفي مقدمتها 

نجاح أعمال مؤتمر الحوار الوطني.
وفي الوقت الذي تنفس اليمنيون الصعداء باختتام مؤتمر الحوار بعد ان 
أقدمت أطراف سياسية على محاولة تفخيخه باغتيال عضو مؤتمر الحوار 
الدكتور احمد شرف الدين، غير ان رئيس الجمهورية استطاع بشجاعته 
ان يفشل تلك المؤامرات وينقذ اليمن من مآالت خطيرة، بيد ان استمرار 
أطراف سياسية تمارس القوة والعنف في الميدان وتتقمص دور الواعظين 
والمتمسكين بالحوار ومخرجاته لتحقيق أهدافهم الشريرة يعد خطرًا حقيقيًا 

يواجه اليمن والتسوية السياسية ومخرجات الحوار بشكل عام.
ان استعار المعارك في أرحب وعمران والضالع والقتل الجماعي للجنود 
في حضرموت واستهداف المنشآت االقتصادية االستراتيجية كميناء بلحاف 
لتصدير الغاز، كلها أعمال تؤكد حقيقة االنقالب على مخرجات مؤتمر الحوار 
جهرًا، والعودة لالحتكام لسالح القوة وسفك الدماء تحت أي مسمى خروجًا 
عن االجماع الوطني ورفضًا لكل الجهود واالجماع العربي والدولي الداعم 
للتسوية في اليمن، وهذه التطورات الخطيرة تحمل نذر حرب أهلية طاحنة 
ستمتد الى كل مناطق اليمن، وإذا لم يتم تدارك هذه التداعيات بشكل عاجل 
وتثبت الدولة حضورها بقوة اآلن فستذهب مخرجات مؤتمر  الحوار الوطني 
أدراج الرياح، سيما وان ام��ام القيادة السياسية فرصة تاريخية إلل��زام كل 

القوى السياسية بعدم الخروج عن االتفاق التاريخي واالجماع الوطني المتمثل 
بمخرجات مؤتمر الحوار التي توافقت واتفقت ووقعت عليه كل المكونات 

السياسية في البالد.
ولعل ما يثير المخاوف أكثر هو تمجيد وتقديس الحرب التي تزهق أرواح أبناء 
شعبنا بصورة جنونية وتتسع رقعة المشردين بعشرات اآلالف يومًا بعد يوم، 
منذ اختتام أعمال مؤتمر الحوار، فيما تقف الحكومة عاجزة واالحزاب تمارس 
أدوارًا انتهازية ومصلحية والتستشعر مسئوليتها الوطنية والدينية تجاه ما 

يتعرض له أبناء الوطن من حرب عبثية وما يهدد اليمن بكارثة مستقبلية..
ونجد نفس هذه االحزاب تفتعل معارك جانبية الخفاء بشاعة ماترتكبه من 
جرائم بحق الشعب والوطن.. ومن ذلك مزاعم استرداد األموال المنهوبة أو 
رفض المشترك لقرار رئيس الجمهورية حول لجنة تحديد االقاليم، كما جاء 

في بيانهم مؤخرًا.
ونجزم ان اث��ارة فرض عقوبات على النظام السابق ليس بعيدًا عن هذا 
المخطط التآمري بهدف إلهاء االشقاء واالصدقاء ولفت أنظارهم بعيدًا عن 
المعرقل الحقيقي للتسوية السياسية في البالد، وكان من األولى بمبعوث االمم 
المتحدة أال يتجاهل هذا االقتتال في تقريره اآلخير المقدم إلى مجلس األمن.

ان الرئيس هادي مطالب ليس بتشكيل لجان رئاسية فقط إلطفاء تلك الحرائق 
وإنما بدعوة قيادات االحزاب والتنظيمات السياسية الى اجتماع وطني عام 
يقف أمام هذه التطورات الخطيرة واتخاد قرارات مسئولة تدافع عن االتفاق 
الوطني الذي وقع عليه ابناء الوطن ولم يجف حبره بعد، وفرض هيبة الدولة 

ات المناسبة ضد من يخرج عن االجماع الوطني. واتخاذ االجراء

 العودة للعنف واالحتراب انقالب على مخرجات الحوار وخروج عن اإلجماع الوطني
 القيادة السياسية مطالبة بردع التمرد على وثيقة الحوار

مصادر دبلوماسية:

تحذيرات دولية من خطورة اخوان اليمن على أمن مصر

القاهرة قد تلجأ إلجراءات 
عقابية ضد حكومة الوفاق

اتهام »إخوان« اليمن بدعم وتدريب وإرسال إرهابيين الى مصر
قالت مصادر دبلوماسية  

في العاصمة المصرية 
القاهرة ، إن الحكومة المصرية 
ات  تدرس اتخاذ عدد من اإلجراء
األمنية والسياسية تجاه اليمن، 
خالل األيام القادمة ومنها قطع 
العالقات التجارية والدبلوماسية 

بين البلدين. 
وكشف مصدر دبلوماسي عربي 
رفيع -رفض الكشف عن اسمه -، 
أن مصادر سياسية ودبلوماسية 
في الخارجية المصرية حذرت 
ات سياسية  م��ن ات��خ��اذ إج�����راء
كبيرة بشأن اليمن، اذا استمرت 
)جماعة إخ��وان اليمن( بتهديد 
أمن وسيادة البالد ، ومساعدة 
الجماعات المحظورة واإلرهابيين 
ف��ي مصر ،وم��ن خ��الل استقبال 
ع����دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��م��ص��ري��ي��ن 

للتدريب في معسكرات تخضع 
ل��إخ��وان ف��ي اليمن ،وأن مصر 
ع��ب��رت ع���ن ق��ل��ق��ه��ا ال��م��ت��زاي��د 
للرئيس وال��ح��ك��وم��ة ف��ي اليمن 
ووزارة الخارجية اليمنية ، مؤكدا 
أن ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ص��ري��ة سلمت 
اليمن, بشكل غير معلن, قبل 
اش��ه��ر, رس��ال��ة احتجاجية عن 
"دور جماعة اإلخوان المسلمين 
في اليمن في دعم جماعة اإلخوان 
المصرية اإلرهابية ،من خالل إيواء 
قيادات وعناصر منها, وتدريب 
إرهابيين وإرس��ال��ه��م إل��ى مصر 
للقيام بأعمال إرهابية ضد الجيش 
واألمن المصري ". ولكن لآلسف 
إخوان اليمن هم من يسيطرون 

على القرار الحالي في اليمن .. 
تفاصيل ص11

في تقرير لمنظمة »هيومن رايتس«

الحكومة االنتقالية أخفقت 
في حماية حقوق اإلنسان

منظمة العفو ترصد جرائم »اإلصالح« بحق معارضيه

رأس ال��رئ��ي��س عبدربه   
م��ن��ص��ور ه����ادي رئ��ي��س 
ال��ج��م��ه��وري��ة أم����س اج��ت��م��اع��ًا 
للجنة ت��ح��دي��د األق��ال��ي��م، حيث 
ج��رى مناقشة الخيارات المتاحة 
وال���ت���داول ف��ي مختلف ال��ج��وان��ب 
ووفقا لمهام اللجنة لتحديد عدد 
األقاليم والواليات )المحافظات( 
ال��ت��ي سيتشكل منها ك��ل إقليم 
مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور 
ال��ج��غ��راف��ي وع����وام����ل ال��ت��اري��خ 

والثقافة.
وأكد الرئيس على أهمية اإلنجاز 
وبصورة تهيئ للخطوات الالحقة 
من مخرجات الحوار الوطني الشامل 
الذي توج بنجاحات تاريخية غير 
مسبوقة ،منوها إلى أن الخيار الذي 

سيتم سيكون من بنود الدستور 
بعد تشكيل اللجنة الدستورية 

الذي سيتم قريبا.
وأكد الرئيس انه البد من تسارع 
الخطوات باتجاه استكمال المهام 
المناطة حتى إج���راء االنتخابات 

البرلمانية والرئاسية..
وأشاد الرئيس عبد ربه منصور 
ه���ادي رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة بكل 
ال��ج��ه��ود ال���ت���ي ت���ب���ذل م���ن اج��ل 
تعزيز الخطوات نحو المستقبل 
المأمول، وأكد أن على جميع القوى 
ال��س��ي��اس��ي��ة االس��ت��ع��داد لخوض 
معترك المستقبل الجديد بجدية 
وإخ�����الص م���ن اج���ل ط���ي صفحة 
الماضي وفتح صفحة جديدة في 

تاريخ اليمن المعاصر.

»الميثاق«: الدكتور قاسم سالم لـ

ننتظر تشكيل لجنة صياغة الدستور وإنجاز مهامها في أبريل القادم

الوقوف إلى جانب الرئيس 
هادي ضرورة وطنية

الحديث عن األموال المنهوبة كالم للمزايدة وتلغيم الوفاق

دع���ا ال��دك��ت��ور ق��اس��م س��الم   
رئيس المجلس األعلى ألحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي كافة 
األح��زاب والتنظيمات السياسية الى 
التحلي ب���روح ال��وف��اق 
ال��وط��ن��ي وال��ع��م��ل 
ع�����ل�����ى إن�����ج�����اح 
وتنفيذ مخرجات 
ال��ح��وار الوطني 

والدخول في مرحلة جديدة مرتكزة 
على روح الوفاق والتصالح والتسامح.

 وقال في  حوار أجرته معه صحيفة 
»الميثاق« إن استمرار خالفات الماضي 
وروح المكايدة من أهم معوقات تنفيذ 
مخرجات ال��ح��وار التي تؤسس اليمن 
الحديث.. مشددًا على كافة األح��زاب 
مساندة الرئيس عبدربه منصور هادي 
ليتمكن من إخراج البلد من هذه األزمة 
ال��ت��ي ك���ادت أن تعصف باليمن خالل 
االع���وام الماضية، وانتقد في معرض 
حديثه تصرفات المبعوث األممي جمال 
بن عمر التي وصفها بالمنحازة الى بعض 
االطراف السياسية ضد البعض اآلخر.. 
معتبرًا ذلك محاولة يائسة لاللتفاف على 
المبادرة الخليجية وقراري مجلس األمن 

والعودة باألزمة الى نقطة الصفر.. 
تفاصيل الحوار ص7-6

رئيس الجمهورية يرأس اجتماعًا 
للجنة تحديد األقاليم

قنبلة موقوتة تنفجرجوار منزل الزعيم

هزت انفجارات عنيفة بعد منتصف الليل العاصمة  
صنعاء أدت الى إثارة الهلع والخوف لدى السكان 

الذين استيقظوا من شدة االنفجارات..
وعلمت »الميثاق« من مصادر أمنية موثوقة أن إنفجارًا حدث 
أمام مطعم الشيباني جوار مركز الكميم بالقرب من منزل 

الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام.
كما انفجرت حسب المعلومات األولية سيارة مفخخة بالقرب 
من السفارة الفرنسية، إضافة الى إنفجار جوار البنك المركزي 
وآخر جوار األمن المركزي وعدة إنفجارات في محيط مجمع 
العرضي وبالقرب من إدارة أمن أمانة العاصمة.. كما سمعت 
أص��وات تبادل إلط��الق ن��ار كثيف في أكثر من منطقة من 

العاصمة.
ال��ى ذل��ك أك��د شهود عيان أن سيارات االسعاف والدفاع 
المدني هرعت الى أماكن االنفجارات.. كما أفاد أطباء مناوبون 
في مستشفى الثورة وصول جرحى من مجمع الدفاع تعرضوا 

إلصابات مختلفة.
وكان مصدر مقرب من الزعيم علي عبدالله صالح طمأن في 
اتصال مع صحيفة »الميثاق« كل اعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر 
وجماهير الشعب اليمني على صحة الزعيم مؤكدًا أن االنفجار 

لم يتسبب بأية خسائر.
و انتشرت قوات أمنية جوار مجمع الدفاع والبنك المركزي 

وإغالق كافة الشوارع المؤدية إليهما.

مصدر مقرب من الزعيم يطمئن أعضاء المؤتمر والشعب اليمني في اتصال مع 
:» «

عدة انفجارات في محيط العرضي 
وقرب السفارة الفرنسية


