
العنف والفوضى والتخريب ال��ذي شهدته  
محافظات صعدة والجوف ومأرب وابين وشبوة 
وع��دن وتشهده مدينة تعز يدحض بصورة 
واضحة غير قابلة للتأويل وااللتباس ادعاء أحزاب اللقاء 
المشترك وشركائهم من الحوثيين واالنفصاليين وارهابيي 
تنظيم القاعدة بأن االعتصامات والمظاهرات التي يقومون 
بها سلمية وإال كيف نفسر االعتداء والنهب والتخريب 
واالستيالء على الممتلكات الخاصة والعامة والمقرات 
والمنشآت الحكومية وقطع الطرقات وترويع اآلمنين 
وتعكير صفو السكينة العامة والوئام االجتماعي والسلم 
االهلي وزعزعة أمن واستقرار الوطن وأمان وطمأنينة 

المواطنين..
هذا كله اليمكن فهمه إال انه يأتي في سياق ممنهج 
لتنفيذ اجندة تلك االح��زاب الهادفة الى االنقالب على 
الشرعية الدستورية والديمقراطية والتعددية بغية 
الوصول الى السلطة مغلفة ذلك بطابع جماهيري زائف عبر 
ما تنظمه من اعتصامات ومظاهرات ومخططات تآمرية 
بغية الوصول الى مراميها مظهرًا شعبيًا خادعًا وزائفًا 
يفضحه مايقترفه اعضاء احزابه وانصاره من أعمال بلطجة 
تكذب االدعاء بسلمية تحركاتهم التخريبية والتدميرية 

الساعية إلى تمزيق الوطن.
ان محاولة قيادات المشترك االنقالب على الشرعية 
السيما االخوانيين في حزب التجمع اليمني لالصالح 
أصبحت اليوم مكشوفة للقاصي وال��دان��ي وان كانت 
األغلبية الشعبية التي تتذرع بها حقيقة فلماذا لم تستجب 
لمبادرات فخامة االخ الرئيس علي عبداهلل صالح وتلبي 
ارادات الحوار لبلورة هذه المبادرات الى واقع من ثم 
االحتكام الى صناديق االقتراع للوصول الى السلطة عبر 
الطرق الدستورية والديمقراطية المشروعة.. لكن احزاب 
المشترك تعي وتدرك ان شعبيتها تآكلت وتتآكل كل يوم 
وان ماتملكه اقلية بسيطة وهي بما تقوم به اليوم سوف 
تتالشى وتنتهي نهائيًا، لذا نجدها كما اشار االخ الرئيس 
في استقباله للحشود الهائلة المؤيدة للشرعية الدستورية 
الديمقراطية بان السلطة اليمكن بلوغها بلي الذراع والتآمر 
واالنقالب، بل بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق 

االقتراع.
من هذا كله نخلص الى أن احزاب المشترك اليهمها ماذا 
يمكن ان تؤدي افعاله؟ والتبالي باالضرار الكارثية على 
الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل ابنائه.. 
بقدرما يهمها ان تتربع على كرسي الحكم ولو على الدماء 
واالش��الء والجماجم وعلى اطالل وطن وهذا مااليمكن 
القبول والسماح به في بلد ديمقراطي تعددي وهناك 
سبيل سهل ومشروع دستوري فيه تتجلى االرادة الحقيقية 
للشعب المجسد في انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وشفافة 

يحتكم فيها الجميع لصناديق االقتراع.

أين السلمية..؟!
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رئيس الجمهورية
رئيس املؤتمر الشعبي العام

المتخاذلون والمفرطون 
في مبادئهم ال يشرف 

الوطن والمؤتمر 
انتماؤهم إليه..
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تشكيل قيادة وطنية ملواجهة التحديات يف البالد

أقر اجتماع المجلس األعلى ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي  
في اجتماع له أمس برئاسة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام - اعتبار المجلس قيادة وطنية 

مسئولة عن مواجهة التحديات التي يواجهها الوطن.
وحملت القيادة الوطنية في اجتماعها أحزاب اللقاء المشترك مسئولة كل 
ما يترتب على هذه األزمة من تداعيات انعكست بآثارها السلبية على حياة 

المواطنين ومعيشتهم من خالل ما قامت به تلك العناصر من تصرفات 
هوجاء وغير مسئولة.

واعتبرت القيادة الوطنية ان أي انقالب على الديمقراطية والشرعية 
الدستورية أمر مرفوض واليمكن القبول به وسوف يتصدى له شعبنا 

ومؤسساته الدستورية وكل قواه الخيرة بحزم وقوة.
تفاصيل ص2

دول مجلس التعاون تجدد حرصها 
على وحدة واستقرار اليمن

دعا االجتماع الوزاري االستثنائي لوزراء خارجية دول  
مجلس التعاون لدول الخليج العربية جميع أطراف 
العمل السياسي في الجمهورية اليمنية العودة الى 

طاولة الخوار.
وأكد البيان الصادر في ختام االجتماع الذي عقد مساء أمس االحد في 
مقر االمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض برئاسة 
وزير الخارجية االماراتي الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان، أكد حرص 
دول المجلس على وحدة واستقرار الجمهورية اليمنية وسالمة أراضيه 

وكذا احترامها إلرادة وخيارات الشعب اليمني.
وكشف وزير الخارجية االماراتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان في تصريحات صحفية عقب االجتماع 
عن وجود وساطة خليجية تكاد تكون مقبولة لدى الطرفين في اليمن 

من أجل حل األزمة الراهنة.

المجلس األعلى ألحزاب التحالف يحيي الماليين من جماهير شعبنا العظيم الذين هبوا لتأييد الشرعية
الشعب سوف يتصدى بحزم وقوة ألي انقالب على الديمقراطية والشرعية الدستورية

رفض العنف والفوضى والتخريب وكل أشكال التآمر على وحدة الوطن
قيادات اللقاء المشترك تتحمل مسئولية كل ما يترتب على استخدام االطفال في المظاهرات والمسيرات كدروع بشرية

برئاسة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر

في كلمته أمام الحشود المليونية بجمعة اإلخاء

الرئيس: سأضحي بالغالي والنفيس من أجل الشعب اليمني العظيم

أكد فخامة االخ علي عبداهلل صالح  
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
ان انهاء األزمة السياسية الراهنة 
يتمثل في قيام أحزاب اللقاء المشترك بانهاء 
االعتصامات وقطع الطرق واالغتياالت وانهاء 
حالة التمرد في بعض وحدات القوات المسلحة.
وقال فخامته خالل لقائه أمس بالمشائخ 
واالع��ي��ان والشخصيات االجتماعية ورج��ال 
األعمال وأعضاء المجالس المحلية والقيادات 
الحزبية والشبابية والمرأة ومنظمات المجتمع 
المدني في محافظة تعز، قال انه على استعداد 
لبحث ال��ت��داول السلمي للسلطة في اطار 
الدستور، أما لي األذرع فغير وارد على االطالق.
إلى ذلك التقى بأبناء محافظتي البيضاء 

وإب.. 
تفاصيل ص2

تعهد فخامة االخ علي عبداهلل  
صالح رئيس الجمهورية بأن 
يفدي الشعب اليمني العظيم بالروح 
وال��دم والتضحية بالغالي والنفيس، 
وذلك في كلمة مقتضبة لفخامته في 
ساحة السبعين بصنعاء حيث تجمع حشد 
بشري هائل بالماليين بعد صالة الجمعة 
للمشاركة في المهرجان الجماهيري 
الحاشد الذي يعد األكبر واألضخم من 
نوعه في تاريخ اليمن، وشارك فيه أكثر 
من )3( ماليين من المواطنين الذين 
توافدوا من عموم المحافظات يوم جمعة 

»االخاء«.
وأكدت الحشود الجماهيرية الهائلة 
تأييدها للشرعية الدستورية، ورفض أية 
محاوالت لالنقالب عليها، وكذا مباركتها 
لمبادرات رئيس الجمهورية ودعواته 
المتكررة للحوار الوطني الشامل ورفض 
أية مشاريع تآمرية لالنزالق بالوطن نحو 

الويالت والفتن والشقاق والتشرذم.
تفاصيل ص7-6

ويلتقي بأبناء تعز والبيضاء وإب

االخوان  المسلمون يسعون إلى اغتيال بسمة الحالمة

محافظ تعز: إصابة 8 جنود ومواطنين في مواجهات بين المعتصمين ومواطنين
عارف الشرجبي 

 نفى محافظ تعز حمود خالدالصوفي ما 
تناقلته بعض وسائل االعالم من أنباء زعمت فيها سقوط 
قتيل وإصابة المئات في المواجهات التي حدثت أمس األحد 
في تعز.. وقال في تصريح ل�»الميثاق«: إن عناصر مندسة 
بين الشباب المعتصم قاموا بقطع الطريق العام الرئيسي 

وسط المدينة واحراق االطارات وإجبار أصحاب المحالت على 
إغالق محالتهم فوقعت اشتباكات بينهم أدت الى تدخل 

رجال األمن لفك االشتباك.
وأوض��ح الصوفي أن الذين قاموا برمي رج��ال األمن 
الى  نقلوا  نتج عنها إصابة ثمانية جنود ومواطنين 
المستشفيات.. وقال: إن الشباب الذين قاموا بقطع الطريق 
لم يتجاوز أعدادهم ال�300، فكيف تعلن وسائل االعالم 

عن إصابة 800 شاب لو لم يكن هدفها تأجيج المشكلة 
وإثارة الرأي العام.

وأكد محافظ تعز استعداده إلرسال فريق طبي متخصص 
في الطب الشرعي وآخرين من النيابة للتأكد من االصابات 
المزعومة الفتًا الى أن األمور قد عادت الى طبيعتها بعد 
تدخل قيادة المحافظة واقناع الشباب للعودة الى أماكن 

اعتصامهم.

خالل لقائه الشيخ سلطان البركاني

السفير االمريكي يؤكد على ضرورة حل األزمة بالطرق السلمية

أثناء لقائه بالسفير الصيني

غانم: المؤتمر متمسك بالفترة الدستورية 
للرئيس ومطالب المشترك غير مقبولة

أكد سعادة السفير االمريكي لدى بالدنا جيرالد فاير ستاين  
موقف الواليات المتحدة الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره 
ونهجه الديمقراطي، وضرورة حل األزمة السياسية بالطرق 

السلمية وبما يحافظ على أمن اليمن ووحدته ومكاسبه الديمقراطية.
وقال السفير االمريكي لدى لقائه االربعاء الشيخ سلطان البركاني االمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ان الواليات المتحدة االمريكية تتمنى 
ايجاد حلول سريعة لالزمة السياسية بما يمكنها من العمل مع كل االصدقاء 
الدوليين لمساعدة اليمن واالهتمام بالجانب االقتصادي لليمن بشكل 

كامل. وأشار  فاير ستاين الى ان التحديات االقتصادية التي تواجه اليمن 
التقل أهمية عن التحديات السياسية القائمة. وناقش اللقاء العديد من 
القضايا المتصلة بالعالقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطورات 
األزمة السياسية الراهنة على الساحة اليمنية والسبل الكفيلة بالخروج 
من هذه األزمة بما يخدم مصالح اليمن وشعبه ويحافظ على أمنه ووحدته 
واستقراره. وقد حضر اللقاء االخ عبدالقوي الشميري عضو األمانة العامة 
رئيس دائرة التخطيط والدراسات والبحوث االستراتيجية واالخ عبدالسالم 

الدهبلي عضو مجلس النواب.

التقى االس��ت��اذ ع��ب��داهلل احمد   
غانم رئيس الدائرة السياسية 
عضو اللجنة العامة أمس بمكتبه 
باألمانة العامة بسفير جمهورية الصين 

الشعبية الصديقة لدى بالدنا.
جرى خالل اللقاء بحث أهم التطورات في 
الساحة الوطنية وكذلك األحداث الجارية التي 

تعصف بالمنطقة.
وقد استغرب األخ رئيس الدائرة السياسية 
الموقف السلبي لبعض القنوات الخارجية 
التي التسمع إاّل صوت المعارضة متجاهلين 
ص��وت األغلبية والتأييد الشعبي الكبير 
فخامة  في  ممثلة  الدستورية  للشرعية 
األخ رئيس الجمهورية وكذلك المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام.وأوض��ح االس��ت��اذ عبداهلل 

غانم أن االستجابة لمطالب اللقاء المشترك 
الالمعقولة سوف تؤدي الى فوضى وتهديد 
بتقسيم البالد مؤكدًا بأن بقاء الرئيس حتى 
نهاية فترته هو حق دستوري مشروع حيث 
أنه أنتخب بانتخابات حرة ونزيهة جرى عام 
2006م وقد أشادت بذلك منظمات دولية 
قامت بالرقابة عليها وليس من المعقول 
االنصياع لمطالب األقلية وتغليبها على 
األكثرية وقال: نحن في المؤتمر الشعبي 
العام متمسكين بأن ينهي فخامة األخ رئيس 
الجمهورية فترته الدستورية. وبدوره أكد 
السفير الصيني على أهمية وخصوصية 
العالقة بين البلدين متمنيًا تحقيق االستقرار 
االقتصادي والسياسي واالجتماعي في بالدنا 

في أقرب وقت.

هيئة الرقابة التنظيمية 
تقف أمام الوضع 
التنظيمي الراهن

رأس االخ يحيى  
مي  لشا ا محمد 
للجنة  ا ع��ض��و 
العامة رئيس هيئة الرقابة 
التنظيمية والتفتيش المالي 
عًا  جتما ا ضي  لما ا لسبت  ا

لرئاسة الهيئة.
االجتماع كرس لمناقشة 
الموضوعات  العديد من 
المتصلة بمهام وانشطة 
حلة  لمر ا ل  خ���ال لهيئة  ا
الراهنة والعمل المستقبلي 
على ض��وء خطة التهيئة 
وقف  كما  لي  لحا ا م  للعا
االج��ت��م��اع ام��ام ع��دد من 
التقارير التنظيمية المقدمة 
من دوائر الهيئة والمعنية 
ب��ال��ع��دي��د م���ن ج��وان��ب 
النشاط المتصلة بخطط 
الفروع بالمحافظات واتخذ 
االجتماع عددًا من القرارات 
واالج��راءات الكفيلة برفع 
وتيرة النشاط المؤتمري 
وع��ل��ى م��س��ت��وى ك��اف��ة 

جوانبه.

قبائل عيال سريح يدينون محاوالت 
اغتيال الشيخ مجاهد القهالي

دان مشائخ وشخصيات وأبناء قبائل عيال سريح  
والجبل بمحافظة عمران العمل التآمري الذي أقدمت 
عليه المليشيات المسلحة لحزب االخوان المسلمين 
ومحاولة اغتيال الشيخ مجاهد القهالي عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر اثناء حضوره االسبوع الماضي اجتماعًا عامًا لمديريات 
عيال سريح والجبل وسفيان ومسور والسودة واالهنوم لمناقشة 
تداعيات االزمة وانتشار الدبابات والمدرعات واالسلحة الثقيلة 

في المواقع المطلة على القرى اآلهلة بالسكان.
مشيرين الى ان ذلك العمل العدواني ضد الشيخ مجاهد 
القهالي كان الهدف منه تصفية حسابات من ينافسهم ويخالفهم 
الرأي.. واستنكر بيان صادر عنهم مابثته قناة »سهيل« السبت 
الماضي اثناء اجتماعهم الدانة ذلك العمل المشين الذي كان 
سيودي بحياة الشيخ القهالي والمئات من الحاضرين.. حيث 
وصفته بأنه اجتماع للبالطجة ولتوزيع المال والسالح واجمعوا 
على مقاضاة القناة لوصفها مشائخ وأبناء عيال سريح والجبل 

وقبائل بكيل بالبالطجة.

وساطات قبلية لتأمين نقل 
المشتقات النفطية من مأرب

علي الشعباني 
 أكد االخ محمد رزق الصرمي وكيل أمانة العاصمة 
انه سيتم توفير مادة الغاز المنزلي في كل معارض 

األمانة خالل اليومين القادمين وبكميات مناسبة.
وأوضح الصرمي في تصريح ل��»الميثاق« ان )30000( ألف 
طن من مادة الغاز المنزلي ستصل بالدنا خالل اليومين القادمين 
قادمة من دول شقيقة وصديقة وسيتم توزيعها فور وصولها 

على احياء األمانة بتنسيق الشركة اليمنية للغاز.
مشيرًا الى عدد من االجتماعات واللقاءات المتواصلة بين قيادة 
شركة الغاز واالمانة لمعالجة تداعيات أزمة الغاز التي تسببت بها 
عناصر احزاب اللقاء المشترك في محافظة مأرب وهو ما أدى الى 

شح مادة الغاز باالمانة.
الى ذلك اكدت مصادر مطلعة ل��»الميثاق« ان جهودًا قبلية 
تجرى حتى كتابة هذا الخبر لعدد من مشائخ مأرب لحل مشكلة 
التقطعات التي تقوم بها عناصر احزاب اللقاء المشترك لطرق 

نقل الغاز من المحافظة الى بقية المحافظات.

انفجار مصنع الذخيرة يخلف 115 قتياًل

نجيب علي 
أوضح مصدر أمني بمحافظة أبين ان فريق عسكري 
متخصص بقيادة وزير الدفاع اللواء علي ناصر احمد يعمل حاليًا على 
مالحقة العناصر االرهابية من تنظيم القاعدة والتي تسببت االسبوع 
الماضي في تفجير مصنع 7أكتوبر للذخيرة الواقع في منطقة جعار.

وقال المصدر في تصريح ل�»الميثاق« انه بناء على المعلومات 
المتوافرة -نتحفظ عن ذكرها- انه سيتم خالل االيام القادمة 
القبض على تلك العناصر االرهابية واسترجاع المعدات 
العسكرية التي استولت عليها قبل ان تخلف وراءه��ا كارثة 

انسانية فضيعة..
إلى ذلك اشار االخ احمد محمد الدهبلي وكيل محافظة ابين في 
تصريح ل��»الميثاق« الى ان توجيهات عليا صدرت بضرورة توفير 
كامل الرعاية والدعم للمصابين وأسر الضحايا، وقد تم نقل المصابين 

إلى مستشفى 22مايو والمستشفى الجمهوري بمحافظة عدن.
من جانبه أوضح الدكتور الخضر السعيدي مدير مكتب الصحة 
بأبين ان الحصيلة النهائية لحادثة انفجار مصنع 7أكتوبر للذخيرة 
ارتفعت الى 115حالة وفاة وذلك بعد وفاة 20 مصابًا خالل اليومين 

الماضيين.

العواضي : زمن االنقالبات 
قد ولى لألبد بعد أن اختار 

الشعب الديمقراطية

أكد األخ ياسر العواضي عضو اللجنة  
العامة للمؤتمر ان زم��ن االنقالبات 
وال��ث��ورات قد ولى لألبد بعد ان اختار 
شعبنا اليمني بكل أطيافه السياسية وتكويناته 
االجتماعية طريق الديمقراطية وارتضاها الوسيلة 
والفيصل للتداول السلمي للسلطة. الجدير بالذكر أن 
لقاًء عقد الجمعة برئاسة االخوين عضوي اللجنة العامة 
عارف عوض الزوكا وزير الشباب والرياضة واالخ ياسر 
العواضي  نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر مع 
مشائخ وشباب مديريات ردفاع ودعا فيها العواضي 
اولئك النفر الرافضين للديمقراطية الى التسليم بما 
ارتضاه الشعب والحفاظ على الديمقراطية وادواتها 
الضامنة لتأمين التداول السلمي للسلطة المتمثلة في 
االنتخابات واالبتعاد عن الفوضى والتضليل وتجييش 

تفاصيل ص5الشارع واالحتكام للدستور.


