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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز 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..

 قوى الشر..
 المعرقلون الحقيقيون 

من أعاقوا وعرقلوا شعبا ووطنا عن تحقيق متطلباته وبلوغ تطلعاته والخروج   
من أزمته معروفون لدى كل اليمنيين ويشار إليهم بالبنان ويعلنون عن 
أنفسهم بعنجهية وصلف وتعالي يعكس غرورا آن له ان ينتهي.. معروفون بتحالفاتهم 
مع كل من يريد تخريب وتدمير اليمن من قوى التطرف واإلرهاب ..معرفون بتجييش 
مليشياتهم الحزبية والقبلية إلشعال الفتن وخوض صراعات مذهبية ومناطقية لالبقاء 
على مصالحهم -غير المشروعة- التي ما كان لها ان تكون اال عبر نفوذ وهيمنة طالما 
رفضها كافة أبناء شعبنا اليمني الشرفاء الحريصين على وحدة الوطن وأمنه واستقراره 

وتقدمه وازدهاره.
هؤالء هم المعرقلون الحقيقيون إلخراج اليمن من النفق المظلم الذي أوصلوه إليه 
بمؤامراتهم وإرهابهم وأزماتهم المفتعلة التي ما زالوا رغم التسوية السياسية عبر 

المبادرة الخليجية وصوًال إلى مؤتمر الحوار الوطني.
واليوم وبعد ان توافق الجميع على وثيقة الحلول والمعالجات لكل قضايا اليمن 
ومشاكله نجدهم مصرين في سعيهم للحيلولة دون االنتقال الي مرحلة تنفيذ وتطبيق 
مخرجات الحوار الوطني والعمل بحماقة ورعونة للدفع صوب الكارثة التي عمل المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه بما قاموا به من جهود ومساعي وما قدموه من تنازالت لتجاوز 

األزمة التي افتعلوها عام ٢٠١١م.
لقد سخر المؤتمر كل طاقاته لتجنيب الوطن ما يريدون ان يحيقوا به من مآٍس وويالت 
الصراعات واالحتراب الداخلي والفوضى والفرقة والتمزق استجابة ألهوائهم ونزواتهم 
التي رأيناها بحروب صعدة وابين وأخيرًا بعمران وأرحب والتي يحشدون مليشياتهم 
وعناصرهم اإلرهابية تارة تحت يافطات ثورية ال وجود لها اال في أذهانهم المريضة 
وتفكيرهم البائس تخرج مليشياتهم لتسفك دماء اليمنيين الذين ضاقوا بهم ذرعا 
بطغيانهم وظلمهم وفسادهم ورفضوا ان يستمروا في ذلك الخضوع الذي فرض 

عليهم وجاءت لحظة الخالص منهم.
لم يعد هناك التباس او تأويل او ضبابية فمن يعرقلون ويعيقون التسوية وعملية 
التطور التي ينشدها شعبنا باتوا واضحين وضوح الشمس في رابعة النهار وحان وقت 
حساب كل من يريد الشر لليمن بعد أن أصبح الحق بين والباطل بين وال يجب أن يستمر 
الوطن وأبناؤه مرتهنين لنزوات ونزعات من عاثوا باألرض فسادا وما زالوا في غيهم 

سادرين..فشعبنا اكبر من صانعي األزمات وتجار الحروب ومليشياتهم.
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الواليات (المحافظات):
 المهرة- حضرموت - شبوة - سقطرى 

اسم اإلقليم : حضرموت
1عاصمة اإلقليم : مدينة المكال

رماه- ثمود- القف- زمنخ ومنوخ- حجر الصيعر- العبر- القطن- 
شبام- ساه- سيئون- تريم- السوم- الريده وقصيعر- الديس- 
الشحر- غيل بن يمين- غيل باوزير- دوعن- وادي العين- رخية- 
عمد- الضليعة- يبعث- حجر- بروم ميفع- حديبو(جزيرة 
سقطرى)- قلنسيه وعبد الكوري (جزيرة سقطرى)- حريضه- 
مدينة المكال- المكال- شحن- حات- حوف- الغيظه- منعر- 
المسيله- سيحوت- قشن- حصوين- دهر- الطلح- جردان- عرماء- 
عسيالن- عين- بيحان- مرخه العليا- مرخه السفلى- نصاب- 
حطيب- الصعيد- عتق- حبان- الروضه- ميفعه- رضوم- 

الواليات (المحافظات):
 الجوف - مأرب - البيضاء

اسم اإلقليم : سبأ
عاصمة اإلقليم : مدينة مأرب

مجزر- رغوان- مدغل الجدعان- حريب القرامش- بدبده- 
صرواح- الجوبة- رحبه- حريب- ماهليه- العبدية- مدينة 
مأرب- مأرب- جبل مراد- خب والشعف- الحميدات- المطمه- 
الزاهر- الحزم- المتون- المصلوب- الغيل- الخلق- برط العنان- 
رجوزه- خراب المراشى..نعمان- ناطع- مسوره- الصومعه- 
الزاهر- ذي ناعم- الطفه-مكيراس- مدينة البيضاء- البيضاء- 
السواديه- ردمان- رداع- القريشيه- ولدربيع- العرش- صباح- 

الرياشيه- الشرية- المالجم. 

الواليات (المحافظات):
عدن - أبين - لحج - الضالع
اسم اإلقليم :عدن
عاصمة اإلقليم :مدينة عدن

الواليات (المحافظات):
تعز- إب

اسم اإلقليم :الجند
عاصمة اإلقليم :مدينة تعز

الواليات (المحافظات):
صعدة - عمران- صنعاء -ذمار

اسم اإلقليم :آزال
عاصمة اإلقليم :صنعاء

الواليات (المحافظات) :
الحديدة- ريمة - المحويت- حجة

اسم اإلقليم :تهامة
عاصمة اإلقليم :مدينة الحديدة

دار سعد- الشيخ عثمان- المنصوره- البريقه- التواهي- 
المعال- صيره(كريتر)- خور مكسر- المحفد- موديه- 
جيشان- لودر- سباح- رصد- سرار- الوضيع- احور- 
زنجبار- خنفر.- جبن- دمت- قعطبه- الشعيب- 
الحصين- الضالع- جحاف- االزارق- الحشاء- الحد- يافع- 
المفلحي- يهر- حبيل جبر- حالمين- ردفان- المالح- 
المسيمير- القبيطه- طور الباحه- المقاطرة- المضاربه 
و العاره- الحوطه- تبن- 

ماويه- شرعب السالم- شرعب الرونه- مقبنه- المخاء- 
باب المندب- موزع- جبل حبشي- مشرعه وحدنان- 
صبر الموادم- المسراخ- خدير- الصلو- الشمايتين- 

الوازعيه- حيفان- المظفر- القاهرة- صاله- التعزية- 
المعافر- المواسط- سامع.. القفر- يريم- الرضمه- 

النادره- الشعر- السده- المخادر- حبيش- حزم 
العدين- فرع العدين- العدين- جبله- بعدان- السبره- 

السياني- ذي السفال- مذيخره- المشنه- الظهار- اب.

صنعاء القديمة- شعوب- آزال- الصافية- السبعين- الوحدة- التحرير- 
معين- الثورة- بني الحارث- همدان- أرحب- نهم- بنى حشيش- سنحان وبني 
بهلول- بالد الروس- بنى مطر- الحيمه الداخليه- الحيمه الخارجيه- مناخة- 
صعفان- خوالن- الطيال- بني ضبيان- الحصن- جحانه- حرف سفيان- حوث- 
العشـــــه- قفلة عذر- شهاره- المــدان- صـويــــر- ظليمة حبور- ذيبين- 
خارف- ريده- جبل عيال يزيد- السوده- السود- عمران- مسور- ثالء- عيال 
سريح- خمر- بني صريم- باقم- قطابر- منبه- غمر- رازح- شداء- الظاهر- 
حيدان- ساقين- مجز- سحار- الصفراء- الحشوه- كتاف والبقع- صعده- 
الحـداء- جهران- جبل الشرق- مغرب عنس- عتمه- وصاب العالي- وصاب 
السافل- مدينة ذمار- ميفعة عنس- عنس- ضوران انس- المنار- 

الزهره- اللحية- كمران- الصليف- المنيره- القناوص- الزيدية- المغالف- 
الضحى- باجل- الحجيلـــه- برع- المراوعه- الدريهمي- السخنه- المنصورية- 
بيت الفقيه- جبــل راس- حيس- الخوخه- الحوك- الميناء- الحالي- زبيد- 
الجراحي- التحيتا.- شبام كوكبان- الطويلة- الرجم- الخبت- ملحان- حفاش- 
بنى سعد- مدينة المحويت- المحويت- بكيل المير- حرض- ميدي- عبس- 
حيران- مستباء- كشـــــر- الجميمه- كحالن الشرف- افلح الشام- خيران 
المحرق- اسلــــم- قفل شـمـــر- افلح اليمن- المحابشـه- المفتــاح- المغربـــه- 
كحالن عفار- شـــرس- مبين- الشـاهــل- كعيدنه- وضـــره- بني قيس 
الطور- الشغادره- نـجـــرة- بني العوام- مدينة حجة- حجة- وشحه- قاره- 
بالد الطعام- السلفيه- الجبين- مزهر- كسمه- الجعفريه-
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بن عمر.. 
وابن العلقمي

عبده الجندي يكتب:

«قرانع» اإلصالح 
يهددون 

بإسقاط السماء

شركة 
الغاز تفكك 
«ألغاز» 
اإلخوان

في تقرير للبنك الدولي:

اليمن تسجل أعلى معدالت البطالة 
والفقر بمنطقة الشرق األوسط

٪٦٠

٪٥٠

٪٧٥

نسبة البطالة 
بين الشباب

من السكان بحاجة 
ماسة إلى مساعدات

من ميزانية الحكومة 
مازال دون مستويات 
ماقبل أحداث ٢٠١١م

 تنفرد بنشر معلومات كاملة عن أقاليم جمهورية اليمن اإلتحادية

مايروج له إعالم اإلخوان عن قرار عقابي من مجلس األمن أضغاث أحالم

الرئيس هادي: أداء األجهزة األمنية دون المستوى المطلوب

محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام حول تورط اإلخوان في تهريب عناصر القاعدة
الدكتور اإلرياني لم يشارك في أي اجتماع لمجلس األمن

أكد مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام ان ماتروج له وسائل االعالم التابعة لجماعة االخوان   
المسلمين عن مشروع قرار لمجلس األمن حول اليمن ال صحة له البتة.

«الميثاق» نستغرب ان تنجر بعض وسائل االعالم لنشر أخبار ال أساس لها من  وقال في تصريح لــ
الصحة عن قرار لمجلس األمن وتمارس الكذب في محاولة مفضوحة لتضليل الرأي العام وابعاده عن  

التركيز على قضايا تورط االخوان في فضيحة تهريبهم الرهابيين من السجن المركزي.

واوضح المصدر: ان ما تم نشره خالل األيام الماضية بهذا الخصوص كالم فارغ..
مؤكدًا انه حتى لحظة كتابة هذا الخبر التوجد مسودة لمشروع قرار لمجلس االمن، تم توزيعها على 

اعضاء المجلس كما ال يوجد تأكيد عن وجود مشروع لمثل هذا القرار المزعوم على االطالق.
وفي رده على سؤال للصحيفة حول مانشرته بعض الوسائل االعالمية االخوانية من مشروع قرار 
قال المصدر : كل ما تم نشره والترويج له على انه مشروع قرار لمجلس االمن هو اضغاث أحالم وما 

نحن بتأويل األحالم بعالمين.. وفي ذات السياق استغرب المصدر ماتم تداوله من اخبار حول مشاركة 
الدكتور عبدالكريم االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر في اجتماع لمجلس االمن مؤكدًا ان االرياني 
لم يحضر اجتماع مجلس االمن. واوضح المصدر ان مشروع القرار الذي نشرته وسائل االعالم االخوانية 
بتلك الصيغة التوجد فيه عقوبات مباشرة على اشخاص او جماعات وانما تحدث عن تشكيل لجنة 

تحدد القضايا التي يجب على االطراف اليمنية تجنبها إلنجاح التسوية السياسية.

«الميثاق»:  مصدر مؤتمري لـ

ـــــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة   وجَّ
المشير عبدربه منصور هادي 
توبيخا شديدًا لقيادات وزارة الداخلية 
على خلفية االنفالت االمني الذي وصل 
ذروته باقتحام وتهريب ٢٩ إرهابيًا 
من عناصر تنظيم القاعدة من السجن 
المركزي بالعاصمة صنعاء المجاور لمقر 

وزارة الداخلية مساء الخميس .
وجاء التوبيخ الرئاسي في ظل انفالت 

امني لم تشهده البالد من قبل.
وخــالل تفقد الرئيس هــادي للسجن 
المركزي ووزارة الداخلية نوه إلى ان 
العمليات اإلرهابية لم تكن على هذا 
النحو اال الن أداء األجهزة األمنية ليس 
ــدا  ــؤك عــلــى الــمــســتــوى الــمــطــلــوب ..م
ضرورة رفع الجاهزية وتوزيع المهام 
على النحو المطلوب وبصفة خاصة في 

العاصمة صنعاء.

فرار ٢٩ إرهابيًا من السجن المركزي بتواطؤ إخواني
تهريب متورطين بمحاولة اغتيال الرئيس هادي

المؤتمر يستعد لالستحقاقات الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار
الراعي والزوكا يرأسان اجتماعًا لقيادات مؤتمر صعدة
اللقاًء التشاوري لمؤتمر أمانة العاصمة يؤكد أن المؤتمر أصبح أكثر قوة

كتب/ يحيى نوري

بــدأت قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة باألمناء   
العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة بتنفيذ 
توجيهات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام التي شــدد فيها على تفعيل العملية التنظيمية في 
جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز التواصل بين قيادات 
وقواعد المؤتمر استعدادًا لالستحقاقات الوطنية القادمة وفي 

مقدمتها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبهذا الخصوص ترأس االمينان العامان المساعدان للمؤتمر 
الشعبي العام يحيى علي الراعي وعــارف عوض الزوكا أمس 
اجتماعًا لقيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة 
بحضور صالح األعجم عضو اللجنة العامة وأحمد بخاش رئيس 
فرع المؤتمر بالمحافظة، ورؤساء فروع المؤتمر بمديريات 

ودوائر صعدة.

وأطلع األمينان العامان المساعدان للمؤتمر قيادات المؤتمر 
بمحافظة صعدة على آخر المستجدات السياسية على الساحة 
الوطنية ومواقف المؤتمر الشعبي العام منها..  «تفاصيل ص٢»

هذا وكان األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام األستاذ 
عارف الزوكا قد أكد في اللقاء التشاوري مع قيادات المؤتمر 
بأمانة العاصمة -السبت- أن المؤتمر الشعبي أصبح بتفاعل 
وصمود قواعده اليوم أكثر قوة وصالبة وقدرة على مواجهة 

التحديات الكبرى بعزيمة وثبات منقطع النظير.
وأشــاد الزوكا بحيوية أعضاء وأنصار المؤتمر في التعامل 
المسئول إزاء مختلف التحديات التي تم مواجهتها بروح وطنية 
عالية لتجنيب اليمن من االنجرار إلى االقتتال الداخلي، وعمل 
على تهيئة كافة المناخات التي من شأنها إنجاح الحوار والخروج 

بوثيقة تاريخية.
نفاصيل ص٣

مصادر سياسية:

اإلخوان انقلبوا على أوالد األحمر وخالفات تعصف بالمشترك
كتب/ علي الشعباني

علمت «الميثاق» من مصادر سياسية أن   
دبلوماسيين عربًا أبلغوا أوالد األحمر قبل 
عام بمخطط تم إقراره من قبل قيادات االخوان في 
اليمن مع قيادات التنظيم الدولي قضى بالتخلص 
منهم وعلي محسن  مقابل توطيد عالقة االخوان 
مع إيران. وكشفت المصادر أن الدبلوماسيين طلبوا 
من حميد األحمر  إعادة النظر في عالقاته معهم 
وأن يتخلى عن الثقة المفرطة التي يبديها تجاههم، 
ه  اال أنه لم يستجب لتلك التحذيرات وأنهى لقاء

بالدبلوماسيين فورًا.
وفي ذات السياق أكدت المصادر أن هناك خالفات 
حادة داخل التجمع اليمني لإلصالح «االخوان» بين 
جناح حميد األحمر وقيادة التنظيم الدولي بسبب 
رفض اإلصــالح مساعدة أوالد األحمر في حربهم 

ضد الحوثيين.

حيث أعلن رئيس حزب االصالح محمد اليدومي أن 
حزبه لن يكون أداة بيد أحد ولن يكون كعالج «أبو 
فاس»، فيما أعلن القيادي في حزب االصالح عبدالله 
صعتر أن العيب في أوالد األحمر وليس في قبيلة 
حاشد في إشــارة واضحة الى تخلي حزب االصالح 

عن أوالد األحمر.
إلى ذلك علمت «الميثاق» أن قيادات أحزاب اللقاء 
المشترك عقدت اجتماعًا االسبوع الماضي شهد 
خالفات حــادة بسبب تدخالت حميد األحمر في 
مواقف وقــرارات احــزاب اللقاء المشترك ووزرائــه 

وأدائهم في الحكومة.
وفــي االجتماع الــذي استمر لعدة ساعات وســاده 
نقاشات حادة على عدم مناقشة ترشيحات أحزابهم 
للوزراء في التشكيل الحكومي القادم بقائمة واحدة وعلى 
ان يرفع كل حزب أسماء مرشحيه الى رئيس الجمهورية 

بشكل منفرد رفضًاِ لتدخالت حميد االحمر.

االتحاد األوروبي يطالب اليمن بصياغة دستور جديد
 يجب المضي في تنفيذ مخرجات الحوار وإجراء االنتخابات العامة

 االستقرار السياسي امر جوهري لمعالجة التحديات التي تواجه اليمن
 نعبر عن قلقنا من التدهور األمني وندين بشدة موجة العنف وأعمال اإلرهاب

 نطالب الحكومة اليمنية بسن تشريعات تحديد سن الزواج وإنهاء تجنيد األطفال

«وثيقة  قراءة تحليلية لـ
حل القضية الجنوبية» 

وقرار لجنة األقاليم

د. حسن الكحالني


