
أحزاب التحالف الوطني تبارك دعوة الرئيس للحوار
الرئيس خاطب الجميع بعقل منفتح ونفس صافية
استهداف الرئيس مؤامرة لجر اليمن إلى أتون الفوضى الشاملة

في بيان مهم لجماهير الشعب

تفاصيل ص18

الشراكة والحوار هما المرتكزان األساسيان لفكر فخامة االخ  
الرئيس علي عبداهلل صالح السياسي طوال الفترة التاريخية 
التي فيها تولى قيادة الوطن اليمني في 17 يوليو 1978م 
محققًا أعظم المكاسب واإلنجازات للثورة اليمنية 26سبتمبر و14اكتوبر 
التي تجسد في األمن واالستقرار والتنمية والبناء باتجاه الوحدة وبناء الدولة 
اليمنية المؤسسية الحديثة على قاعدة الديمقراطية التعددية المعبر عنه 
في حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان 
لتظل الشراكة والحوار مبدًأ راسخًا حتى في أحلك الظروف وأصعب االوضاع 

وأخطر التحديات التي واجهت أبناء هذا الشعب.
 هكذا كان االخ الرئيس عندما فرضت عليه مسؤولية قيادة دفة سفينة 
اليمن في لحظة دقيقة ومعقدة وحساسة تتقاذفها أمواج وعواصف أحداث 
متسارعة وأعاصير تكاد أن تغرقها في أتون أوضاع كارثية ال قرار لها لكنه 
بشجاعته واقدامه ونظرته الثاقبة استوعب حقيقة ان ال خيار أمام اليمنيين 
اال بتجاوز أوضاعهم التي وصلت الى حافة الهاوية اال الحوار المؤدي الى 
شراكة تخرجهم من ما هم فيه من الخالفات والتناقضات والصراعات 
محولة تعدد اتجاهاتهم وأطيافهم السياسية من عوامل هدم الى قوة 
نماء ونهوض وتطور وتقدم.. فكان الحوار لتغليب القواسم المشتركة على 
تقاطعات الخالفات وكان الميثاق الوطني والمؤتمر الشعبي العام هو اإلطار 
الديمقراطي لكل القوى السياسية والمظلة التي تحتها استظلت التيارات 
الحزبية متنقلة من ظروف العمل السري الى العلن منطلقة بزعامة فخامة 
االخ الرئيس علي عبداهلل صالح صوب تحقيق التطلعات الوطنية الكبرى 
لشعبنا وفي صدارتها إعادة وحدة الوطن لتستمر الشراكة والحوار هي 
القاعدة وما عداها هو االستثناء بهما استطاع االخ الرئيس التغلب على 
التحديات واالنتصار على األخطار .. وألنه دائمًا ومازال وسيظل يضع اليمن 
ووحدته وأمنه واستقراره ورقيه وازدهاره قضيته التي نذر حياته لها لم يباِل 
بآالمه ومعاناته الجسدية وهو يتحدث الى شعبه بعد أن حفظه اهلل ورد له 
عافيته مما أصابه بفعل تلك الجريمة البشعة والعمل االرهابي الغادر الجبان 
الذي استهدفه هو وكبار مسؤولي الدولة وهم يؤدون صالة أول جمعة من 
شهر رجب الحرام في مسجد النهدين من تجديد تأكيده ودعوته الى الحوار 
والشراكة بين ابناء اليمن ألنهما الطريق الوحيد الخراج اليمن من  أزمته التي 
تصور البعض واهمًا أنها ستحقق لهم مشروعهم االنقالبي التآمري على 
الشرعية الدستورية وستمكنهم من االنقضاض على الديمقراطية التعددية 
ونعني هنا أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم الذين لم يتعلموا من دروس 
وعبر الماضي ونجدهم مصرين على رهاناتهم الخاسرة التي باتت واضحة 
الى أنها لن تفضي اال الى الصراع واالحتراب والدمار والخراب والفوضى 
التي ستشظي الوطن وتقود أبناءه الى المواجهات وفتن ال نهاية لها، وهذا 
ما اليمكن السماح به أو التهاون معه بعد اآلن وليس أمامهم اال االستجابة 
لدعوة االخ الرئيس الى الحوار والشراكة قبل فوات األوان  أو يتحملون أوزار 
اصرارهم على مشروعهم االنقالبي ويواجهون الشعب اليمني الذي سوف 
يتصدى لهم بحزم منهيًا األزمة التي افتعلها شركاؤهم من الظالميين 
االرهابيين منتصرًا لثورته ووحدته وخياره الديمقراطي التي يتجلى تعبيرها 
المكثف في االنتصار إلرادته المتمثلة بالشرعية الدستورية هو بذلك يكون 
قادرًا على مواصلة مسيرة بناء حاضر وإنجاز استحقاقات تطلعاته المستقبلية 
باألمن واالستقرار لتنعم االجيال القادمة بالخير والرفاهية في ظل راية 

الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.

نهج الحوار والشراكة
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كلمة 

الرئيس يستأنف نشاطه ويلتقي مساعد أوباما
لدى استقباله مساعد الرئيس األمريكي لشؤون مكافحة اإلرهاب

رئيس الجمهورية: التبادل السلمي للسلطة يجب أن يكون 
في اطار الديمقراطية وضمن قواعد الدستور

أوباما: الجريمة استهدفت األمة والشعب اليمني
أمريكا ستقف إلى جانب وحدة وأمن واستقرار اليمن ودعمه االقتصادي والتنموي

استقبل فخامة األخ علي عبداهلل   
رئيس  الجمهورية  رئيس  صالح 
المؤتمر الشعبي العام أمــس في 
الجناح الملكي الخاص بالمستشفى العسكري 
في العاصمة السعودية الــريــاض مساعد 
الرئيس األمريكي لشئون مكافحة اإلرهاب 

واألمن الداخلي جون برينان. 
حيث نقل المسئول األمريكي لفخامة األخ 
رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس باراك 
أوباما رئيس الواليات المتحدة األمريكية 
رئيس  صحة  لتحسن  دتــه  ســعــا تضمنت 
الجمهورية المستمرة ومتمنيًا له موفور الصحة 
والعافية.. ودان أوباما في نفس الوقت ذلك 
الحادث اإلرهابي واإلجرامي البشع والجبان 
الذي استهدف رئيس الجمهورية وعددًا من 
كبار مسئولي الدولة أثناء تأديتهم صالة 
الجمعة بجامع دار الرئاسة الشهر الماضي..

مضيفا إن ذلك الحادث اإلجرامي لم يكن موجهًا 
ضد الرئيس فحسب وإنما ضد األمة والشعب 
اليمني وأن من يقف وراء ذلك الحادث يجب أن 

يحاسبوا ويقدموا للعدالة. 
وأكد الرئيس أوباما وقوف الواليات المتحدة 
األمريكية إلى جانب وحدة وأمن واستقرار 
اليمن واستعداده لمساعدة اليمن في المجاالت 
االقتصادية والتنموية وكــذا في مكافحة 
اإلرهاب متمنيًا لبالدنا تجاوز األزمة الراهنة 

وبما يحافظ على وحدته وأمنه واستقراره. 

من جانبه حمل فخامة األخ علي عبداهلل 
صالح رئيس الجمهورية مساعد الرئيس 
األمريكي نقل رسالة إلى الرئيس باراك أوباما 
رئيس الواليات المتحدة األمريكية وشكره على 
مشاعره الطيبة والصادقة وعلى دعم الواليات 
المتحدة األمريكية لوحدة وأمــن واستقرار 
اليمن..مؤكدًا بأن اليمن بحاجة إلى الدعم 
والمساندة في الجانب االقتصادي والتنموي 
للحد من الفقر والبطالة التي تمثل بيئة خصبة 

لتفشي ظاهرة التطرف واإلرهاب. 

ودعــا فخامة األخ رئيس الجمهورية إلى 
ضــرورة تضافر الجهود الدولية دون العمل 
االنفرادي وذلك لمكافحة اإلرهاب أينما وجد 
ســواًء في منطقة الشرق األوســط أو القرن 
األفريقي أو أفغانستان أو باكستان أو أي مكان 
آخر.. موضحًا بأن اليمن قطع شوطًا كبيرًا في 
مواجهة اإلرهاب وان ذلك توجه ال رجعة عنه 
في كل األوقات والظروف كون اإلرهاب يشكل 

آفة خطيرة على أمننا واقتصادنا الوطني. 
البقية ص18

شفاكم اهلل يا خير رجال اليمن

استعراض أفكار الحوار مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة

نائب الرئيس: األزمة طالت مدتها وتأثيراتها يتضرر منها الجميع
التقى األخ المناضل عبدربه   

منصور هادي نائب رئيس 
األول  لنائب  ا الجمهورية 
لرئيس المؤتمر األمين العام بصنعاء 
أمس سفراء عدد من الدول الشقيقة 

والصديقة لدى الجمهورية اليمنية.
حيث التقى سفير المملكة العربية 
ن  ا لحمد ا محمد  علي  ية  د لسعو ا
وسفير دولة اإلمارات العربية المتحدة 
عبداهلل المزروعي والقائم بأعمال 
سفارة سلطنة عمان هالل بن علي 
الشنفري وسفير الواليات المتحدة 
األمريكية جيرالد فيرستاين والسفير 
البريطاني جون ويلكس وسفير روسيا 
االتحادية سيرجي كوزولوف ورئيس 
بعثة اإلتحاد األوروبي السفير ميكليه 
سيرفونه دورسو والسفير الصيني 
ليودنغ لين والسفيرة الهولندية ليوني 

كوليناس.
البقية ص18

قائد الدفاع الجوي بالفرقة يسعى  
لتفجير الموقف عسكريًا بتعز

علمت »الميثاق« من مصادر مطلعة أن   
العميد صادق سرحان قائد الدفاع الجوي 
ــى مــدرع وأحــد القيادات  بالفرقة األول
المتطرفة في حزب اإلصالح يوجد حاليًا في تعز 
مع مجاميع مسلحة كبيرة لتنفيذ مهمة كلفه بها 
المنشق علي محسن وحميد األحمر واللذان زوداه 
بكمية كبيرة من األسلحة المتوسطة والخفيفة 

والثقيلة مع ذخائرها.
وأوضحت أن من بين تلك األسلحة ثالثة مدافع 
هاون متطورة تم ارسالها على ثالث سيارات تحمل 
عفشًا منزليًا للتمويه وكأنها ألشخاص انتقلوا من 

صنعاء إلى تعز.
وأكدت المصادر أن مهمة المتطرف صادق سرحان 
هو تفجير الموقف عسكريًا واشعال الحرب في 
المدينة الحالمة تحت مبرر تحقيق أهداف ما تسمى 
الثورة الشبابية.. ليتسنى بعد ذلك لقيادة المشترك 
واالنقالبيين إعالن تشكيل المجلس االنتقالي الذي 
تدعو له تلك األحزاب وخصوصًا حزب اإلصالح وعلى 

رأسهم علي محسن وحميد األحمر.

سقوط عدد من قيادات االصالح بين صفوف القاعدة في أبين

قيادي إصالحي يكشف جريمة  تصفية )51( معتصما

قال القيادي في حزب االصــالح عبدالسالم البحري انه قدم للجنة   
المفوضية السامية لحقوق االنسان خالل زيارتها لبالدنا معلومات جديدة 
منها أسماء أشخاص خططوا وشاركوا في تنفيذ جريمة حي النهضة 
التي تم فيها تصفية )51( شابًا من المعتصمين داخل بدروم عمارة حميد االحمر. 
وكان من بين الضحايا الــ)51( ابنه الشهيد مصطفى..وكشف البحري ان المدعو 
حسن محمد اليعري وهو قيادي في االخوان المسلمين خطط للعملية على أساس 
استهداف مجموعة من الشباب وابادتهم ثم دفنهم في مقبرة بمنطقة ارتل حتى 

يثبتوا ما أعلنوه سابقًا أنهم وجدوا مقبرة جماعية للشباب المعتصمين.
وأوضح في حوار مع صحيفة »الجمهور« في عددها األخير ان وفد االمم المتحدة 
سيقوم خالل االيام القادمة بارسال فريق متخصص للتحقيق وعمل دراسات 

شاملة وفحص المكان وفحص عينات في المواد المستخدمة في التفجير.
البقية ص18

لقي عدد من عناصر القاعدة   
جناح حزب االصالح مصرعهم 
االيام الماضية في المواجهات 
العسكرية التي تشهدها مدينة زنجبار 
بين أبطال القوات المسلحة واألمن 
والمواطنين الشرفاء من أبناء محافظة 
أبين وبين عناصر القاعدة االرهابيين.

 وفي تطور خطير يكشف تورط حزب 

االصالح »االخوان« في أعمال االرهاب 
أبانت نتائج المواجهات في زنجبار 
عن مصرع القيادي البارز في تنظيم 
لــقــاعــدة مصعب مبخوت الشريف  ا
والمكنى بأبي القسام وهو نجل مبخوت 
بن عبود الشريف رئيس حزب االصالح 

في مأرب رئيس أحزاب المشترك.
البقية ص18

مصدر إعالمي بالمؤتمر:

نأسف لبيان »المشترك« ونجدد الدعوة لمواصلة الحوار
عبر مصدر إعــالمــي مسئول في   

المؤتمر الشعبي العام عن أسفه 
البالغ لما تضمنه بيان أحزاب اللقاء 
المشترك من رفع لسقف المواجهة والدعوة 
للعصيان المدني وللتصعيد الشامل في الوقت 
الذي كان يفترض فيه االلتزام باتفاق التهدئة 
اإلعالمية واألمنية وعدم إثارة الشارع والبحث 
عن مخارج لألزمة الراهنة في أجــواء هادئة 

يسودها الود والتفاهم.
وأعرب المصدر عن استنكاره الشديد لتلك 
االدعاءات التي تضمنها بيان المشترك المتعلقة 
بقطع الكهرباء والتقطع للحيلولة دون وصول 
المشتقات النفطية.. مشيرًا إلى أن قيادة اللقاء 

المشترك تعلم علم اليقين أن من يقومون 
بقطع الكهرباء ينتمون لبعض أحزابها، وال يعقل 
أن تقوم الدولة باإلساءة إلى نفسها والقيام 
بأعمال التخدم وجودها واستقرارها بقدر ما 

تؤدي إلى نقمة المواطن عليها.
وطالب المصدر أحــزاب اللقاء المشترك 
بالتعقل ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، 
وعدم التخلف عن الحوار استجابة لدعوة الرئيس 
وتقديرًا للجهود التي يبذلها األخ نائب الرئيس 
لتجاوز األزمة الراهنة، مؤكدًا التزام المؤتمر 
الشعبي العام بالمبادرة الخليجية وترحيبه بكافة 
دعوات الحوار الشامل ومنها دعوة مجلس األمن 

الدولي أواخر الشهر الماضي.

في دورتي الدائمة المحلية بالعاصمة وعدن

هادي: الدولة لن تسمح بالمزيد من تدهور األوضاع

قــال األخ المناضل عبدربه   
منصور هــادي نائب رئيس 
لــنــائــب األول  ا الجمهورية 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين 
العام إن اليمن يواجه أزمة غير مسبوقة 
يحتاج التعامل معها الى الحكمة والتبصر 

وعدم االندفاع نحو المعالجة بالنار.
وأشار الى أن عدة لقاءات عقدت مع 
بعض القيادات الحزبية واالجتماعية 
وتــم االتفاق على التهدئة االمنية 
وتنفيذ النقاط األربع، مؤكدًا أن الدولة 
لن تسمح بالمزيد من تدهور االوضاع 

واستمرارها هي فيما هي عليه.
جــاء ذلــك في الكلمة التي ألقاها 
بالنيابة عنه الشيخ سلطان البركاني 
االمين العام المساعد للمؤتمر أثناء 
انعقاد الدورة االعتيادية الرابعة للجنة 
لعاصمة  ا نة  ما بأ لمحلية  ا ئمة  لدا ا

الثالثاء الماضي.
وعلى ذات الصعيد أكد األخ عبدربه 

منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر أن الحوار 
هو الوسيلة المثلى لتجاوز األزمة التي 
تمر بها اليمن ومعالجة آثارها بما يلبي 

طموحات شعبنا وشبابنا.
ــدورة   وألقى كلمته في افتتاح ال
لمحلية  ا ئمة  ا لد ا للجنة  مسة  لخا ا
للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن 
االثنين الماضي الدكتور أحمد عبيد بن 
دغر األمين العام المساعد الذي أكد أن 
ــداء قد سقطت وبقيت  رهانات االع
الشرعية صامدة بفضل دعم الغالبية 

من أبناء اليمن.
ــار الــى أن المؤتمر أثبت أنه   وأش
تنظيم حقيقي وجد ليبقى ويتطور 
حيث قاد عملية الدفاع عن الوطن 
والمواطن إيمانًا منه ومن أعضائه 
وقياداته بعدالة قضيته قضية الشعب 

اليمني بأسره.
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