
تشافي فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس  
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
وخروجه من المستشفى الذي كان يعالج فيه بعاصمة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة الرياض من جراء 
االعتداء االرهابي الغادر الذي تعرض له وكبار مسئولي 
الدولة وهم بين يدي ربهم يؤدون صالة أول جمعة من 
شهر رجب الحرام في جامع النهدين خبر حمل لشعبنا 
اليمني بشائر النصر االلهي بقرب عودة زعيمه وربان 
سفينته الذي بشجاعته وحكمته اوصلها الى شواطئ 
األمان متحديًا أنواء عواصف وأعاصير وأخطار المحن 
التي واجهها في مراحل سابقة ويواجهها اليوم لترسو 
مجددًا عند بلوغ الوطن شواطئ االمن واالستقرار 

والتنمية والبناء الشامل.
إن تعافي االخ الرئيس ومن معه مما أصابهم بسبب 
تلك الجريمة هو تأكيد ان اهلل سبحانه وتعالى كان 
يحفهم برعايته وأعاد كيد المتآمرين الى نحورهم 
ليأتي اعالن شفائه في غرة الشهر الكريم بمثابة 
تعبير عن هذه المعاني والدالالت تتجلى فيها بركات 
رمضان على أبناء اليمن وتبشر بانفراج كربتهم وحل 
أزمتهم وتجاوز محنتهم وفي هذا استجابة لتضرعهم 
ودعائهم الى المولى عز وجل في هذا الشهر المبارك 
وبإذنه ستنزاح الغمة عنهم بفشل تدبير االنقالبيين 
المتآمرين الذين يعيشون حالة من الهستيريا بعد 
سقوط رهاناتهم وهذا مانراه في األعمال والممارسات 
التي من خاللها يسعون الى زعزعة االمن واالستقرار 
واقالق السكينة العامة وتعكير صفو السلم االهلي 
والوئام االجتماعي محاولين أن ينالوا من شعبنا ووحدته 
الوطنية ولكن محاوالتهم ستُمنى بالفشل الذريع 
والخسران المبين وسينتهي الحال الى حقيقة انهم 
كانوا يلهثون وراء سراب.. وهذا واضح فيما يقومون به 
من أفتعال للحوادث االمنية في أكثر من مكان ومنطقة 
ومحافظة وآخرها ما جرى في الحصبة ومن خالل هذا 
كله يريد االنقالبيون خلط األوراق والدفع بالوطن الى 
الصراع واالقتتال والحرب االهلية اعتقادًا منهم كما 

يتوهمون أن ذلك سيحقق لهم بغيتهم.
غير مستوعبين ان كل ما يقومون به يقود الى 
نهاية مخططات مشروعهم االنقالبي والحوادث التي 
يفتعلونها باتت مفضوحة االهداف مكشوفة المرامي 
لكل أبناء شعبنا وأبطال مؤسسته الوطنية الكبرى 
القوات المسلحة واألمن وسوف تصبح نتوءات سيتم 
مواجهتها والتعامل معها والقضاء عليها ليعود الوطن 
بزعامة فخامة االخ الرئيس علي عبداهلل صالح الى 
مسيرة تنميته وتطوره على قاعدة راسخة من االستقرار 
والديمقراطية والتعددية والشرعية الدستورية المنبثقة 
من ارادة الشعب المجسدة لمبدأ التداول السلمي 
للسلطة الذي تحققه انتخابات تنافسية شفافة وحرة 
ونزيهة ويكون الحكم لصناديق االقتراع من خالله 
يتحقق التغيير السياسي واالقتصادي المنشود الذي 
يتطلع اليه كافة أبناء اليمن الشرفاء وهكذا يُصنع 

المستقبل األفضل لليمن وأجياله القادمة.

بشائر الشهر الكريم
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كلمة 

شفاكم اهلل يا خير رجال اليمن

األفراح تعم الوطن بمناسبة مغادرة الرئيس مستشفى الرياض
الرئيس: نشكر امللك عبداهلل والشعب 

السعودي على الرعاية الكريمة
غــادر فخامة األخ علي عبداهلل صالح   

لمؤتمر  ا رئيس  لجمهورية  ا رئيس 
الشعبي العام أمس المستشفى العسكري 
بالرياض إلى مقر الضيافة الملكية السعودية 
بعد أن منَّ اهلل سبحانه وتعالى على فخامته 
بالشفاء وسمح له األطباء بمغادرة المستشفى 
للنقاهة على أن يعود إلى المستشفى بين 
الحين واآلخــر للمراجعة والمتابعة وإجــراء 

الفحوصات الطبية الالزمة.
وقد عبر فخامة األخ رئيس الجمهورية عن 
جزيل الشكر والتقدير ألخيه خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل 
العربية  المملكة  سعود ولحكومة وشعب 
السعودية الشقيقة على كرم الضيافة وحسن 
الرعاية وعلى االهتمام الكبير الذي حظي به 
فخامته والمسئولون اليمنيون الذين يتلقون 

المملكة.. مشيدًا  العالج في مستشفيات 
بالمستوى المتقدم للخدمات الطبية العسكرية 
بالمملكة واعتزازه بالكفاءات والكوادر الطبية 
العلمية السعودية والعربية العاملين في 
المجال الطبي في المملكة التي تعتبر فخرًا 

للمملكة ولألمة العربية.
كــان في وداع فخامة األخ الرئيس أثناء 
مغادرته للمستشفى الدكتور كتاب العتيبي 
العسكرية ومدير  الطبية  الخدمات  مدير 
المستشفى العسكري بالرياض والعاملون 
فيه الذين قدم لهم فخامة األخ الرئيس الشكر 
والتقدير على الرعاية الطبية الرائعة وعلى ما 
قاموا به من جهود مشكورة أثناء تلقي فخامته 
وكبار المسئولين في الدولة والحكومة للعالج 
في المستشفى.. متمنيًا لهم التوفيق والنجاح 

في مهامهم اإلنسانية.

ـــــاط الشعبية    ــرت األوس ــب ع
ــي مختلف  والــجــمــاهــيــريــة ف
المحافظات والمديريات عن فرحتها 
الغامرة بمغادرة فخامة األخ علي 
عــبــداهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئىس المؤتمر الشعبي العام أمس 
صمة  لعا با ي  لعسكر ا لمستشفى  ا
السعودية الرياض بعد أن منَّ اهلل 
عليه بالشفاء.. وتزينت سماء أمانة 
ية  ر لجمهو ا ت  فظا محا و صمة  لعا ا
باأللعاب النارية وخــرج المواطنون 

لالحتفال فور سماعهم الخبر..
وقد ابتهلت الجماهير إلى اهلل العلي 
العظيم حــمــدًا وشــكــرًا على شفاء 
فخامته والدعاء له بالمزيد من الصحة 
والعافية والــعــودة قريبًا إلــى أرض 
الوطن.. معبرة في الوقت ذاته عن 
شكرها لألشقاء في المملكة العربية 
السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ملك المملكة العربية السعودية على 
الرعاية األخوية والجهود العظيمة التي 
بذلها لتلقي فخامة األخ الرئيس وكبار 

مسؤولي الدولة العالج.
هذا وقد اضــاءت سماء العديد من 
المحافظات باأللعاب النارية وارتفعت 
األهازيج المعبرة عن سعادة الجمهور 

الغامرة بهذه المناسبة.

رأس اجتماعًا للجان األمنية العليا

نائب رئيس الجمهورية: اليمن يواجه مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية
أكد األخ المناضل عبدربه منصور   

هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين 
العام أن اليمن يواجه مخاطر سياسية وأمنية 
واقتصادية نتيجة هذه الظروف الصعبة التي 

يمر بها.
وشــدد نائب الرئيس خــالل ترؤسه 
السبت اجتماعًا للجنة األمنية العليا 
ولجنة وقف إطالق النار واللجنة الميدانية 
الى محافظة تعز، شدد على أن الجميع 
يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه أي 
انزالقات خطيرة وأن العواقب ستكون 

وخيمة.
وأشــاد نائب الرئيس بصمود وتماسك 
الشعب اليمني األبي رغم تجاوز هذه األزمة 
كل الخطوط وذلك ما يدل على أن شعبنا 
ـــزالق إلــى الحرب  يرفض الفوضى واإلن

االهلية.
وجــرى خالل االجتماع مناقشة ما 
توصلت اليه تلك اللجان وما أحرزته 

في طريق تثبيت األمن واالستقرار 
والسكينة العامة للمجتمع، وأهمية ما 
تم االتفاق عليه على مختلف الصعد 

وهي الخطة المتفق عليها من جميع 
االطراف.

تفاصيل ص2

مجور يغادر المستشفى للنقاهة
ذكـــــــرت   

ـــادر  ـــص م
مطلعة أن األطباء 
بــالــمــســتــشــفــى 
ــري في  ــك ــس ــع ال
ــاض سمحوا  ــري ال
ــور علي  ــت ــدك ــل ل
محمد مجور رئيس 
ــــوزراء  مــجــلــس ال
ــجــنــة  ــل عـــضـــو ال
الــعــامــة بمغادرة 
بعد  لمستشفى  ا
أن تحسنت حالته 
الصحية جراء إصابته في الحادث اإلرهابي الغادر 
الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية وكبار قادة 
الدولة وهم يؤدون صالة أول جمعة من شهر رجب 

الحرام بمسجد النهدين بدار الرئاسة. 
وأكدت المصادر أن األطباء سمحوا للدكتور مجور 
بالخروج من المستشفى للنقاهة على أن يراجع 
المستشفى بين الحين واآلخــر للمتابعة وإجراء 
بعض الفحوصات الروتينية، وأن بقية المسؤولين 
الذين أصيبوا في ذلك االعتداء اإلرهابي يتماثلون 

للشفاء بحمد وفضل من اهلل. 

في أول تصريح له بعد اصابته في جريمة النهدين

أبوراس: لسنا متمسكين بالمناصب 
ونريد التعبير بأسلوب حضاري

سنتحمل كل شيء من أجل سعادة الشعب اليمني
عهد الوصاية انتهى ونرفض تجاوز ارادة الشعب
سيظل المؤتمر عصيًا على تطاول األقزام 

قــال الشيخ صادق  
ـــن أبــــــوراس  ـــي أم
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام نائب رئيس 
الوزراء للشؤون الداخلية أنه 
وزمالءه من مصابي االعتداء 
على مسجد النهدين في صحة 
جيدة ويتماثلون للشفاء من 
إصابات االعتداء الغادر الذي 
الرئيس  له فخامة  تعرض 
ــادات الــدولــة  ــي وعـــدد مــن ق
ـــ)3(  في أول جمعة رجــب ال
من يونيو الماضي بمسجد 
النهدين وهم يــؤدون صالة 

الجمعة.
وأكد األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام ثباتهم 
ثبوت الجبال الراسخة وان 

تحملهم المشاق واآلالم يهون عليهم طالما وهى 
من اجل سعادة الشعب اليمني العظيم والذي هو 

أغلى من النفس والروح .
وأوضــح األمين العام المساعد الشيخ صادق 
امين ابو راس -في اتصال هاتفي من العاصمة 
السعودية الرياض برئيس تحرير »الميثاق« الزميل 
محمد أنعم مساء الخميس - أن عهد الوصاية انتهى 
إلى غير رجعة وان الشعب اليمني هو مالك السلطة 
ومصدرها، وال يستطيع كائن من كان أن يفرض 

رغباته على إرادة الشعب.
مشيرًا إلى أن من يتحدثون ويزعمون أنهم 
يمثلون بعض الشرائح االجتماعية ،ال يمثلون- 
حقيقًة- سوى أنفسهم خصوصًا وقد اثبتت التجارب 
وكشفت صناديق االنتخابات حجمهم الحقيقي على 

الواقع ولم ينالوا غير أصواتهم.
وأكد الشيخ صادق أمين أبــوراس أن المؤتمر 
الشعبي العام سيظل قويًا وفي طليعة القوى 
السياسية المدافعة عن مكاسب الشعب اليمني 
وثوابته الوطنية، وحاماًل لواء آماله وتطلعاته، 
منوها الى ان المؤتمر سيظل عصيًا على تطاول 

األقزام.
وفي اول حديث صحافي له منذ اصابته- في 
االعتداء االرهابي الغادر الذي استهدف الرئيس 
بجامع النهدين -حيا األمين العام المساعد للشئون 
التنظيمية الوقفة الشجاعة ألبناء الشعب اليمني 
رجاال ونساء شبابا وشيوخ ، وفي مقدمتهم أعضاء 

م  لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
وأنـــصـــاره وكـــل الــشــرفــاء 
حة  لسا ا فــي  طنيين  لو ا و
الذين سطروا أروع مالحم 
الوفاء والشجاعة في تاريخ 
بوقفتهم  لمعاصر  ا ليمن  ا
التاريخية إلى جانب القيادة 
بزعامة فخامة  السياسية 
األخ علي عــبــداهلل صالح 
الجمهورية رئيس  رئيس 
 ، م لعا ا لشعبي  ا تمر  لمؤ ا
ومبادئ الديمقراطية واالمن 
ــرار،  منتصرين  ــق ــت واالس
بذلك للشرعية الدستورية 
وقيم  لوطنية  ا بت  وللثوا
والتسامح  لــحــب  وا الخير 
والبناء والتنمية ، ومتصدين 
لكل دعوات الفوضى ونزعات 

العنف والكراهية والمشاريع االنقالبية.
ودعا ابوراس أعضاء وأنصار المؤتمر وكافة أبناء 
الشعب اليمني إلى مزيد من االصطفاف لمواجهة 
التحديات التي تتعرض لها بالدنا وشعبنا.. مؤكدًا 
قدرة الشعب اليمني على افشال كل الدسائس 

والمؤامرات.
وقال الشيخ صادق أمين أبوراس: لسنا متمسكين 
بالمناصب، وإنما نريد احتكام الجميع للشعب 
باعتباره مصدر السلطة وهو الذي يختار من يشغل 
هذا المنصب أو ذاك بطريقة ديمقراطية.. وأضاف: 
كلنا ننشد التغيير إلى األفضل واألحسن ليشمل كل 

مناحي حياتنا لكن بأسلوب حضاري وديمقراطي.
واشاد ابوراس بعظمة المواقف اإلنسانية لرئيس 
الجمهورية والتي تجلت في أشد وأصعب األوقات 
ومن ذلك حرص فخامته على اسعاف كل المصابين 
في االعتداء الغادر الذي تعرضوا له بجامع النهدين 
واالطمئنان على حياتهم وصحتهم قبل أن يسعف 

نفسه.
وفيما هنأ ابناء الشعب اليمني بحلول شهر 
رمضان المبارك عبر نائب رئيس الوزراء للشئون 
الداخلية عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين 
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وقيادة 
وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وكافة 
العاملين بالمستشفيات السعودية على الرعاية 
واالهتمام الذي كان له أثرا كبيرا في تجاوز اآلم 

اصاباتهم وتماثلهم للشفاء.

المؤتمر يدين الهجمة اإلرهابية 
التي تستهدف مؤسسات الدولة 

دان المؤتمر الشعبي العام   
الهجمة اإلرهابية المستهدفة 
لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية 
وأفراد القوات المسلحة واألمن من 
قبل المليشيات المتطرفة من عناصر 
اإلصــالح والقاعدة وجامعة االيمان 
وبعض منتسبي الفرقة األولى مدرع 

المتمردة.
وأشار بيان صادر عن األمانة العامة 
للمؤتمر إلى ما قامت به مجاميع 
تجميعهم  تم  بية  رها إ متطرفة 
مــن أكــثــر مــن محافظة فــي نية 
مبيتة للهجوم على معسكر الصمع 
واالستيالء على عتاده ومعداته 

ــب ساحة  متخذين من قبيلة أرح
لتجمع المتطرفين واالرهابيين.

وحـــذر الــمــؤتــمــر مــن مخطط 
الــفــوضــى والــتــخــريــب والعنف 
واالرهاب لالنقالب على السلطة 
والشرعية وفي إطار استراتيجية 
يصنعها حزب اإلصالح وشركاؤه 
لديمقراطية  ا على  لــالنــقــالب 
واالســتــيــالء على السلطة من 
خــالل إضعاف مؤسسات الدولة 
وتدمير القوات النظامية وسيطرة 
للقضاء على أسس  المليشيات 
الدولة المدنية التي يتشدقون بها.
تفاصيل ص2

الشيخ سلطان البركاني:

»الصمع« لن يسقط واإلصالح يتآمر على الوطن

غانم : جربنا التبادل العنيف للسلطة 
ولم نجن إال الويالت

قال رئيس الدائرة السياسية  
االستاذ عبداهلل احمد غانم ان 
المؤتمر الشعبي العام تنظيم حقيقي 
أثبت فعاًل انه قادر على الصمود في 
أحلك الظروف وانه قادر على التجدد 

والعطاء.
واضــاف: ان المؤتمر تنظيم سياسي 
يرفع راية التغيير ليس فقط في قمة 
السلطة بل في كل مفاصل المجتمع، 
ويرفض كل مظاهر الفساد والمحسوبية 

والظلم.

وقال غانم في حوار مع قناة »السعيدة« 
انه اليعيب احتجاجات الشباب وانما يعيب 
القوى السياسية التي أرادت تجييرها الى 
فعل سياسي مخالف للدستور والقانون 
ومحاولة الوصول الى السلطة عن طريق 

االنقالب.
موضحًا ان القانون شرع االعتصام 
والمسيرات وحركات التعبير عن الرأي 
بطرق سلمية لكن الذي يعتصم هذه 
االشهر كلها وصل الى حد انه يضر الناس 

في بيوتهم.

مشيرًا الى ان الطريق الوحيد لتغيير 
النظام هو صناديق االنتخابات، وقال 
نحن في اليمن جربنا التبادل العنيف 

للسلطة ولم نجد منه إال الويالت.
وانتقد غانم ممارسات ولغة العداء 
لدى المشترك وبعض قياداته وقال ان 
المشترك حــول الخصومة السياسية 
الى عداء للرئيس علي عبداهلل صالح 
والمؤتمر الشعبي العام مضيفًا كلنا في 
االخير ابناء وطن واحد وكلنا ابناء دين 

واحد واليجوز ان نتحول الى أعداء.

أكد الشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد للشئون   
السياسية ان حزب االصالح يقف وراء كل مايجري من أزمات في 
البالد، مشيرًا الى ان هذه الجماعة تجيد التآمر والقتل وتضليل الرأي العام.
وحمّل البركاني في حديث لقناة السعيدة اللواء المنشق علي 
محسن مسئولية الحروب الست في صعدة التي هزم فيها، وقال: 
كنا نتمنى ان يستخدم العنتريات ضد الحوثيين وليس في صنعاء 

كما يحدث اليوم.
وأشار االمين العام المساعد الى ان علي محسن كان يخطط لعملية 
انقالبية منذ وقت مبكر وقام بتكديس االسلحة واشعال الحرائق وساهم 
بشكل كبير في صناعة االحداث واألزمات بما كان له من نفوذ ووجاهة، 
ورفض البركاني تحميل المؤتمر الشعبي العام المسئولية عن كل 

مايحدث.
واستهجن الشيخ سلطان البركاني تناول مجزرة 18مــارس خارج 
سياق المعلومات والمصلحة الحقيقية من وراء ارتكابها، مؤكدًا ان القتلة 
الحقيقيين هم الذين تم ايصالهم الى معسكر الفرقة األولى مدرع ومن 
ثم غابوا ولم يعلم أحد عنهم شيئًا.وربط األمين العام المساعد بين 
االستقاالت التي قدمت يوم 21مارس وبين حادثة جمعة الكرامة، مؤكدًا 
ان كل ذلك كان مخططًا له للقضاء على المؤتمر الشعبي العام ولكن 
ماحدث هو العكس، حيث اصبح أنصار النظام أكثر مما كانوا عليه عندما 
بدأت األزمة، مشيرًا الى أن االنقالبيين لن يسقطوا النظام وإنما يضربون 

احتياجات الناس في الصميم.
تفاصيل صــ5،4

الشامي: نقل السلطة خارج صناديق االنتخابات مكافأة للقتلة 
قال األستاذ طارق الشامي- رئيس الدائرة االعالمية بالمؤتمر: إن مطالبة الرئيس   

بنقل السلطة خارج اطار صناديق االنتخابات ودون الكشف عن المتورطين في االعتداء 
على رئيس الجمهورية وكبار قيادات الدولة بمسجد النهدين، يعني ببساطة مطالبة الرئيس 
بتسليم البالد للقتلة ومكافأتهم ويعني كذلك نسفا للنهج الديمقراطي وإرادة الناخبين 
في اليمن.. وشدد على ضرورة كشف الحقيقة حول من يقف وراء هؤالء المنفذين ومن قام 
بالتخطيط والتمويل لهذا الحادث اإلجرامي، سواء قادة سياسيين في أحزاب اللقاء المشترك 
أو من خارج اليمن«..وأكد الشامي حرص المؤتمر الشعبي العام على نقل السلطة عبر وسيلة 
ديمقراطية واحدة، وهي صناديق االنتخابات، وال توجد لديه مشكلة مع المبادرة الخليجية، 

ولكن المشكلة في آليات تنفيذها.

جابر: االنقالبيون لن يجروا أبناء تعز إلى دائرة العنف 
ــخ جــابــر    ــي ــش قــــال ال

عــبــداهلل غالب عضو 
ــواب رئــيــس فرع  ــن مجلس ال
المؤتمر الشعبي العام بمحافظة 
تعز أن االعتداءات المتكررة التي 
المليشيات المسلحة  تنفذها 
التابعة ألحزاب اللقاء المشترك 

وبالذات حزب اإلصــالح تؤكد 
ــادات تلك  ــي ــرام ق ــت عـــدم اح
األحــزاب لعهودها واتفاقاتها 
التي توقعها مع قيادة السلطة 
ف  بهد فظة  لمحا با لمحلية  ا
التهدئة وإعادة األمن والسكينة 
لمدينة تعز..موضحًا أن قيادات 

أحــــزاب الــمــشــتــرك بخرقها 
المتواصل التفاقات التهدئة 
تكشف عن توجهها نحو تعميم 
الفوضى وإثــارة الفتنة وجعل 
تعز ساحة لمواجهات وصدامات 

لن تخدم أحدًا على اإلطالق..
تفاصيل ص3

مدير مديرية أرحب لـ»الميثاق«:

الزنداني يريد تحويل 
أرحب إلى »قندهار«

أكــد مــديــر عام  
ــب  مــديــريــة أرح
الشيخ قاسم الفيشي ان 
ما يحدث في أرحب هو تآمر 
لقوى الشر في المشترك 
ــة« المسلمين  ــخــون »وال
والقاعدة وأدعياء الدين 
ــائــل عــلــى أرحــب  ــقــب وال
والوطن بشكل عام.. وقال 
في لقاء مع »الميثاق«- 
ــعــدد- ان  ينشر داخـــل ال
تكثيف االنقالبيين الهجمة 
على أرحب وضرب مؤسسة 
الجيش واالمن يأتي ضمن 

مخطط أعـــدوه للهجوم 
ومحاولة  لعاصمة  ا على 
ــالء والــســيــطــرة  ــي ــت االس
على السلطة.. وتحويل 
المنطقة الى »تورا بورا« 
وفــق مايريده الزنداني 
وجهاديو القاعدة في حزب 

االصالح والفرقة..
ــًا بـــأن أرحـــب  ــح ــوض م
بأبنائها األوفياء والوطنيين 
الـــشـــرفـــاء ســيــكــونــون 
للمتآمرين واالنقالبيين 

بالمرصاد..
تفاصيل صــ10


