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العدد: )1575( ندعو األحزاب والقوى السياسية الى 3
االستجابة لصوت العقل والسالم 

والجلوس الى طاولة الحوار
علي عبداهلل صالح

رئيس الجمهورية
رئيس المؤتمر الشعبي العام

»المعتوه« صادق األحمر حين يتحدث في السياسة 
من سخرية األقدار أن يجعل صادق عبداهلل األحمر نفسه ندًا للشعب اليمني   

بأكمله عندما تحدث مع قناة فرنسا )24( بأنه مستعد أن يخرج هو وإخوته من 
اليمن مقابل خروج الرئيس علي عبداهلل صالح وأبنائه.. متناسيًا ان الشعب اليمني هو 
الذي انتخب الرئيس علي عبداهلل صالح وهذا يعني أن صادق األحمر يريد من الشعب 

اليمني أن يرحل أو أن يخرج من اليمن، فهل بعد هذا الجنون جنون.
فمحاولة هذا المعتوه أن يجعل نفسه في كفة والشعب الذي انتخب رئيسه في 
كفة , يؤكد مدى ما وصلت إليه بعض قيادات المعارضة من بله سياسي مضحك 
وتكشف السطحية التي يتعامل بها هذا ومن على شاكلته مع تطورات األزمة السياسية 
في اليمن والتي تقوم على تنظيرات جوفاء ال يوجد لها مكان في أبجديات المنطق 
السياسي , وإذا أردنا اإلنصاف لصادق األحمر والوطن فالمكان الوحيد الذي يجب إن 
يرحل إليه هو وأخوته هو السجن من اجل أن نضع أول أسس ولبنات الدولة المدنية 
في اليمن , جراء ما يقترفونه بشكل يومي من أعمال إجرامية مع أفراد عصاباتهم 
المسلحة من اعتداءات على المنشآت الحكومية والخاصة وعلى المواطنين و المارة 

في حي الحصبة .

وإذا كان البد من وضع صادق األحمر وإخوانه في معادلة فيجب ان تكون مع القتلة 
وقطاع الطرق ورؤساء العصابات اإلجرامية، وليس مع شعب أبي حر ومع رئيس دولة 
يستند في سلطاته إلى مؤسسات دستورية، والى ارادة الناخبين من أبناء الشعب 
اليمني، واما مسألة انتقال السلطة منه فتحددها إجراءات دستورية متعارف عليها 
وليست مقايضة وفق هذا المنطق الساذج، في حين ال احد يدري بأي صفة يقدم 
نفسه » صادق« - الذي ال يمتلك أي صفة من اسمه - على الساحة السياسية في 
اليمن غير سجله وسجل إخوانه المثخن بجرائم الحرب واالنتهاكات ضد المواطنين 
العزل ونشر المسلحين في شوارع الحصبة البتزاز المواطنين ونهبهم واختطافهم 
وتعذيبهم في سجون خاصة , فضال عن عقلية »الفيد« التي مارسوها بأبشع صورها 
ضد المؤسسات الحكومية ومنازل ومتاجر المواطنين في الحصبة، وإذا كان يعتقد 
هذا السياسي واحد فلتات زمانه الذي أصبح احد حجج المعارضة في اليمن واخوانه 
الحافلة سجالتهم باقبح الممارسات المتغطرسة منذ نعومة أظافرهم حيث كانوا 
والزالوا يعتبرون انفسهم فوق الدولة وفوق القانون، اذا كانوا يعتقدون ان المنشآت 
الحكومية في الحصبة هي أموال وعقارات خاصة بعلي عبداهلل صالح فهو دليل هذا 

الغباء الشديد، ولكن ما ذنب المواطنين الذين نهبت مساكنهم وامالكهم ومتاجرهم 
؟ وهو سؤال بسيط لكل من يؤمل على هؤالء المجرمين في تحقيق التغيير..

إن تصرفات عيال األحمر الخارجة عن النظام والقانون تؤكد بكل وضوح وجالء بأن 
هؤالء العيال لم يكتفوا أنهم احتلوا جزءًا من العاصمة صنعاء بواسطة عناصرهم 
المدججة بمختلف أنواع األسلحة ومليشيات حركة اإلخوان المسلمين والمنشق علي 
محسن األحمر وأنهم بغطرستهم وتعاليهم وتجبرهم على الشعب قد فضحوا أنفسهم 
وأكدوا زيف ادعاءاتهم ومطالبتهم بالدولة المدنية الحديثة، وهو ما يفرض على دول 
الغرب بدوائرها الرسمية ومنظمات المجتمع المدني التي تنادي بحماية المتظاهرين 
والمعتصمين ان تدرك ان المعتصمين والمتظاهرين ضحية لهؤالء المتمردين الذين 
بأفعالهم وتصريحاتهم اعترفوا بأنهم في مواجهة الدولة والنظام وأنهم وراء حادث 
تفجير جامع دار الرئاسة الذي استهدف فخامة الرئيس علي عبداهلل صالح وكبار قادة 
الدولة والحكومة وقد جاء االعتراف من قبل مدير مكتب صادق األحمر عبدالقوي 
القيسي بعد الحادث مباشرة، ثم من حميد األحمر.. واخيرًا اعتراف صادق األحمر 

بنفسه.

سميرة حميد 

النائب سنان العجي:

نؤكد أننا سنكون معك 
في السراء والضراء

وق���������د  
ت���ح���دث 
األخ سنان 
العجي عضو مجلس 
ال��ن��واب مهنئا األخ 
الجمهورية  رئيس 
ب��س��الم��ة ال��ع��ودة 
إل��ى أرض الوطن 
سالما معافى قائال 
» اس��م��ح��وا ل��ي أن 
قول ألف ألف مليون 
ح����م����دًا هلل ع��ل��ى 
ي  سيد متكم  سال
الرئيس ورحمة اهلل 
على شهدائنا األبرار 

وعلى رأسهم الشهيد عبدالعزيز 
عبدالغني رحمة اهلل عليه وعلى 
كل شهدائنا وشفى اهلل جرحانا ». 
وقال » سيدي الرئيس باسمي 
ونيابة عن زمالئي الصادقين 
الثابتين أصحاب المبادئ التي 
لم تتغير ولن تتغير في كتلة 
البرلمان نقول لكم إن هؤالء 
ال��رج��ال سيظلون هم الرجال 
األوف���ي���اء معكم ف��ي ال��س��راء 
والضراء ولن يتغيروا أبدا أبدا 
أبدا.. هؤالء الرجال األوفياء سواء 
في كتلة الشورى أو كتلة البرلمان 
هم رجالك وسيظلون رجالك 
في كل الظروف القاسية وغير 
القاسية ول��ن يتزحزحوا وهم 
على استعداد أن يقدموا كل 
الغالي والنفيس ورهن إشارتك 
في أي وقت وفي أي ظرف لتقديم 
أي ش��يء وه��م كلهم يقومون 

بأدوارهم على أكمل وجه. 
وأضاف النائب العجي: أقولها 
صادقًا بالرغم من كل المغريات 
من الترغيب والترهيب رجالك 
ولن  لرئيس  ا سيدي  بتون  ثا
يتزحزحوا قط، وأش��اد العجي 
بصبر وحلم فخامة األخ الرئيس 
قائاًل: »نحن نتحلى بحكمتك 
ونتحلى بالصبر عندما تتكرر 
االع��ت��داءات، مشيدًا بأبطال 
القوات المسلحة واألم��ن قائاًل 
»نسجل لهم الشكر والتقدير 
الهامات احتراما  ونحني لهم 
وتقديرا لمواقفهم الجبارة فهم 
يقومون بدورهم على أكمل 
وجه«، محماًل مليشيات اإلخوان 

المسلمين في 
اإلصالح وعلي 
محسن صالح 
م��س��ئ��ول��ي��ة 
االع���ت���داءات 
التي يتعرض 
لها المواطنون 
وأفراد القوات 
ال��م��س��ل��ح��ة 
واألم�����������ن، 
مشيرًا إلى ما 
تسببوا به من 
عرقلة للتنمية 
وال��م��ش��اري��ع 
رية،  االستثما
داع��ي��ًا إل���ى تحسين ال��وض��ع 
المعيشي ألب��ط��ال ال��ق��وات 
المسلحة واألمن الواقفين إلى 
الدستورية  الشرعية  ن��ب  ج��ا
وقال »إنهم اثبتوا للعالم كافة 
ب���أن ال��ي��م��ن دول���ة مؤسسات 

دستورية«. 
واعتبر أن ما تعرض له فخامة 
األخ الرئيس وكبار قيادات الدولة 
بمسجد دار الرئاسة يعد جريمة 
نكراء لم يحدث مثلها في تاريخ 
اإلنسانية على اإلط��الق، وقال 
»سيدي الرئيس إن استهدافك 
ف��ي ج��ام��ع النهدين ل��م يكن 
لشخصك فقط وك��ب��ار رج��ال 
ال��دول��ة فاستهدافك ك��ان هو 

استهداف للوطن كله«. 
وتطرق العجي إلى ما تردده 
أب��واق المعارضة وق��ال » هم 
يقولون بقايا النظام وسيرحلون 
النظام بكامله والماليين هذه 
والجملة  بقايا نظام  بكاملها 
األخيرة بقايا النظام العائلي 
واهلل ي��ا سيدي ان��ه ش��رف لك 
عظيم أن ترفع رأسك إلى عنان 
السماء أن هذه الماليين أسرتك 
ونحن معك نتشرف أن نكون 

كلنا أسرتك«. 
وط��ال��ب ال��ع��ج��ي بمحاسبة 
الفاسدين وناهبي المال العام 
وقاطعي الطريق ومفجري أنابيب 
النفط وتقديمهم للمحاكمة, كما 
تطرق إلى قضية اختطاف النائب 
صهيب الصوفي, مشددا على 
ض��رورة تطبيق القانون على 

الجميع بدون استثناء. 

عبداهلل مجيديع:

نشكر المناضل عبدربه منصور هادي 
على صموده ووفائه ونحن على العهد

من جهته  
رحب األخ 
ع��ب��داهلل 
م��ج��ي��دي��ع ع��ض��و  
اللجنة العامة عضو 
م��ج��ل��س ال��ش��ورى 
بعودة فخامة األخ 
الرئيس إل��ى أرض 
ال���وط���ن وق�����ال » 
س��ي��دي ال��رئ��ي��س 
بوصولك إلى أرض 
الوطن فقد نورت 
اليمن م��ن شرقها 
إل���ى غ��رب��ه��ا وم��ن 

شمالها إل��ى جنوبها 
والحمدهلل على سالمتك أرادوا 
لك الموت وأراد اهلل لك الحياة 
وكم نحن سعداء في هذا االجتماع 
أن نلتقي معك » , ونترحم على 
روح الشهيد المناضل األستاذ 
ي  ل��ذ ا لغني  ا عبد يز  لعز ا عبد
استشهد في الحادث اإلجرامي 
بجامع دار الرئاسة, مؤكدا أن 
ذلك الحادث اإلرهابي الغادر قد 

هز الدنيا. 
وأض����اف« ال��ح��دي��ث ذوش��ج��ون 

وكثير والنريد أن 
نطول الكالم ألن 
المعلومات عندك 
ع��ن ك��ل م��ا دار 
ويدور منذ غيابك 
إذا كان هناك من 
ش��ك��ر وت��ق��دي��ر 
منا ف��ي مجلس 
الشورى والنواب 
فإنما نقدمه إلى 
المناضل الكبير 
عبدربه منصور 
ه������ادي ف��ه��ذا 
ال���رج���ل رف��ض 
رف��ض��ًا قاطعًا أن 
يقبل المؤامرات أو يكون أداة لها, 
وليس هذا كثير على رجل من 
أحفاد األشقر النخعي وهذا الرجل 
ال��ذي أمامك وغيره من الرجال 
الليل  صمدوا وناضلوا وعملوا 

والنهار بدون مجاملة أو مراوغة. 
وأكد مجيديع أن أعضاء مجلس 
الشورى سيظلون على عهدهم 
ووفائهم وسينفذون كل توجيهات 
الجمهورية بحذافيرها  رئيس 

وسيناضلون في الميادين.

في اجتماع برئاسة الشيخ سلطان البركاني

انتخاب عبدالرحمن عثمان رئيسا لمجلس 
الشورى والبار والعلفي نائبين له

الكتلة البرلمانية للمؤتمر تدين بشدة أعمال العنف والتصعيد المسّلح للقوى االنقالبية
عقدت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي   

العام أمس اجتماعًا برئاسة الشيخ سلطان 
البركاني رئيس الكتلة خصص لمناقشة المستجدات 

على الساحة الوطنية.
واستعرض االجتماع ع��ددًا من التقارير حول 
األوض��اع والمستجدات على الساحة السياسية 
والتطورات المتعلقة بأعمال التصعيد والعنف 
المسلح الذي تمارسه أحزاب اللقاء المشترك ومن 
معها من القيادات العسكرية المتمردة في عدد من 

المحافظات .
وقد دانت الكتلة البرلمانية بشدة أعمال العنف 
والتصعيد المسلح الذي تقوم به القوى االنقالبية 
في أحزاب المعارضة وفي مقدمتها مليشيات حزب 
اإلصالح والمتمرد علي محسن األحمر وأوالد األحمر 
وعصاباتهم المسلحة في أمانة العاصمة، وتعز، 

وأرحب، ونهم ومناطق أخرى.
واعتبرت الكتلة أن ما تقوم به القوى االنقالبية 
من أعمال العنف واالعتداءات على منازل المواطنين 
وقصف منازل عدد من أعضاء الكتلة في مقدمتهم 
صغير ع��زي��ز وع��ب��ده العدلة واح��م��د الزهيري 
وحسين خميس، واقتحام ونهب مؤسسات الدولة، 
وقطع للطرقات، وتفجير أنابيب النفط ومنشآت 
الكهرباء،واالختطافات، كلها ممارسات تندرج في 
إطار محاوالت القوى االنقالبية فرض عقاب جماعي 
ضد الشعب اليمني الذي أسقط مراهنات تلك القوى 
ومحاوالتها الرامية لالنقضاض على السلطة عبر 

عملية انقالبية مسلحة.
واعتبرت الكتلة أن التصعيد المسلح من قبل 
أح��زاب المشترك جاء كرد فعل بائس ومحاولة 
للتغطية على ما تضمنه تقرير مجلس حقوق 
اإلن��س��ان التابع لألمم المتحدة من تعرية لما 
تقوم به تلك القوى من أعمال عنف، وجرائم ضد 
اإلنسانية، وتحولها إلى معارضة مسلحة األمر الذي 
أصابها باإلحباط فلجأت إلى التصعيد في محاولة 
لشغل اإلعالم عن تغطية الحقائق التي تضمنها 
تقرير بعثة مفوضية حقوق اإلنسان من انتهاكات 
وجرائم بشعة ضد أبناء الشعب اليمني سواء من قبل 
مليشيات اإلصالح والمتمرد علي محسن وعصابات 

أوالد األحمر .

وحيت الكتلة البرلمانية الصمود الذي سطرته 
جماهير الشعب اليمني والوفاء المنقطع النظير 
الذي جسدته تلك الجماهير مع الشرعية الدستورية 
ووقوفها سدًا منيعًا أمام القوى االنقالبية ورفضها 

للمؤامرات التي تنفذها .
وأشادت الكتلة البرلمانية باألدوار البطولية التي 
تقدمها القوات المسلحة و األمن في سبيل الحفاظ 
على أمن واستقرار ووح��دة اليمن، والدفاع عن 
مؤسسات الدولة والشرعية الدستورية، ومواجهة 
األعمال اإلرهابية لتنظيم القاعدة وما حققه أبطال 
القوات المسلحة واألمن من انتصارات ضد العناصر 
اإلرهابية في محافظة أبين المدعومة من القوى 

االنقالبية .
ودانت الكتلة البرلمانية إقدام مليشيات المتمرد 

علي محسن األحمر على اختطاف البرلماني وعضو 
كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان صهيب 
حمود الصوفي، معتبرة أن اختطافه يمثل تصعيدًا 
خطيرًا في مسار األزمة السياسية وسعيًا من تلك 
القوى لتصفية الخصوم السياسيين واستغالل القوة 
لتحقيق أهداف ومكاسب خارج األطر القانونية ، 
وعماًل إرهابيًا من نوع جديد يستهدف ممارسة أبشع 

أنواع التخويف لمن يقف ضد تلك القوى .
ووصفت الكتلة عملية اختطاف البرلماني صهيب 
الصوفي من قبل الفرقة األولى مدرع بأنها انتهاك 
وخرق فاضح لنصوص الدستور اليمني الذي يمنح 
عضو مجلس النواب حصانة كاملة من إج��راءات 
التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس حيث تنص 
المادة )82(:) ال يجوز أن يُتخذ نحو عضو مجلس 

النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش 
أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إال بإذن من 
مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة 
يجب إخطار المجلس فورا وعلى المجلس أن يتأكد 
من سالمة اإلجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس 
يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر 
المجلس عند أول انعقاد الحق له بما اتخذ من 

إجراءات( .
األحمر  المتمرد علي محسن  لكتلة  ا وحملت 
المسؤولية الكاملة عن حياة البرلماني صهيب 
الصوفي وأي مساس به ،واألضرار النفسية والصحية 
التي قد تنتج عن عملية االختطاف ،مطالبة بسرعة 

اإلفراج عنه .
كما دانت الكتلة اختطاف مليشيات الفرقة األولى 
مدرع لعدد من المواطنين والمؤيدين للشرعية 

الدستورية مطالبة بسرعة اإلفراج عنهم .
كما دانت الكتلة بشدة قيام مليشيات المتمرد على 
محسن واإلصالح وعصابات أوالد األحمر باحتالل 
المدارس والجامعات وفي مقدمتها جامعة صنعاء 
وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومنع الطالب من 

ممارسة حقهم في التعليم.
وقالت: إن احتالل المدارس والجامعات يمثل 
والدستورية  الشرعية  للحقوق  انتهاكًا سافرًا 
واإلنسانية لحق اإلنسان في التعلم، وتعديًا واضحًا 
على أقدس الحقوق وهو حق الحصول على التعليم 
والذي كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق 
واألعراف اإلنسانية والدولية وفي مقدمتها ميثاق 

حقوق اإلنسان .
وأكدت الكتلة وقوفها ومساندتها لمطالب الطالب 
بإخراج تلك المليشيات من المدارس والجامعات حتى 
يتسنى لهم العودة إلى طلب العلم داعية األحزاب 
والقوى السياسية و المنظمات المدنية والدولية إلى 
تجريم هذه األعمال واستنكار وإدانة ورفض احتالل 

وإغالق المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وأقرت الكتلة عددًا من المقترحات بشأن خطة 
بالنزول  المستقبلي، وكلفت أعضاءها  العمل 
الميداني إلى المحافظات والمديريات واالهتمام 
بقضايا الناس واإلسهام في حل المشاكل التي 

تواجههم.

عقد مجلس الشورى اجتماعًا استثنائيًا له أمس بموجب   
قرار رئيس الجمهورية رقم )26( لسنة 2011م بشأن 
دعوة المجلس لعقد اجتماع وانتخاب رئاسة جديدة له. 
وعقد المجلس جلسة مناقشات رأسها نائب رئيس المجلس 
عبداهلل صالح البار، جرى فيها التداول بشأن مضمون الدعوة 
الرئاسية، وعبر خاللها أعضاء المجلس عن تقديرهم العالي 
لدعوة فخامة األخ الرئيس على عبداهلل رئيس الجمهورية 
ولالهتمام الذي يوليه للمجلس بصفته مؤسسة دستورية 

هامة في البالد.
وبعد المناقشات التي أجراها أعضاء المجلس، استنادًا إلى 
أحكام القانون الجمهوري رقم )39( لسنة 2002م بشأن 
الالئحة الداخلية للمجلس، ق��رروا باإلجماع انتخاب األخ 
عبدالرحمن محمد علي عثمان رئيسًا للمجلس وتجديد الثقة 
لألخوين عبداهلل صالح البار ومحسن محمد العلفي نائبين 

للرئيس. 
وعقب انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة ألقى رئيس مجلس 
الشورى عبدالرحمن محمد علي عثمان كلمة ترحم في مستهلها 
على روح شهيد الوطن المناضل الكبير رئيس مجلس الشورى 

السابق دولة األستاذ عبد العزيز عبد الغني طيب اهلل ثراه. 
ونوه بالدور العظيم الذي أداه الشهيد، في تأسيس منظومة 

العمل اإلستشاري والشوروي في اليمن .. معربًا عن أمله 
في أن يتمكن وزمالؤه في هيئة الرئاسة الجديدة من السير 
على خطى الشهيد الراحل واالهتداء بقدراته واالستفادة من 
الخطوات اإليجابية والتقاليد العريقة التي أرساها رحمه اهلل، 

ومستهدين بالتوجيهات السديدة لفخامة األخ الرئيس علي عبد 
اهلل صالح رئيس الجمهورية. وعبر رئيس مجلس الشورى عن 
خالص الشكر والثناء والتقدير ألعضاء المجلس على ثقتهم 
العزيزة والغالية بانتخابه رئيسًا لمجلس الشورى الموقر، وأشاد 
بالكفاءات الوطنية ذات الخبرة والتجربة والمراس السياسي التي 

يعكسها أعضاء المجلس. 
وأعرب عن ثقته واعتزازه بالرصيد الفكري والسياسي المتنوع 
في المجلس، والذي قال: إنه يمثل الطاقة والقوة الدافعة 
لدور ومحورية المجلس في االضطالع بمهامه الدستورية 
والقانونية، ليتمكن بثقة واقتدار من المساهمة اإليجابية في 
تجاوز مشكالت وصعوبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ 
شعبنا اليمني، والعبور بسالم إلى المستقبل الواعد الذي يحلم 
به جميع أبناء الوطن.  وأكد رئيس مجلس الشورى حرصه 
على أن العمل بروح الفريق الواحد، وتجسيد سلوك اإلدارة 
الديمقراطية التشاركية في صنع واتخاذ القرارات عند دراسة 
وتحليل المشكالت والقضايا المطروحة على أجندة المجلس، 
وبما يجعل من مخرجات المجلس مرجعية لذوي الشأن وذات 

قابلية للتنفيذ لدى الجهات المعنية.
كما أكد انفتاح المجلس على المستجدات والتطورات التي من 

شأنها االرتقاء باألداء المؤسسي للمجلس.

رئيس مجلس الشورى: سنعمل على تجاوز 
صعوبات المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا

التنوع في المجلس قوة ستمكنه من 
االضطالع بمهامه الدستورية

سنجسد سلوك اإلدارة 
الديمقراطية في صنع القرارات

 قصف منازل المواطنين واقتحام ونهب مؤسسات 
الدولة وقطع الطرق وتفجير أنابيب النفط ومنشآت 

الكهرباء، واالختطافات، ممارسات تندرج في إطار 
العقاب الجماعي ضد الشعب

أحزاب المشترك تحاول التغطية على الحقائق التي تضمنها تقرير 
بعثة مفوضية حقوق اإلنسان من انتهاكات وجرائم بشعة

الكتلة البرلمانية تدين اختطاف مليشيات علي محسن البرلماني صهيب حمود الصوفي
المؤتمر يؤكد وقوفه ومساندته لمطالب الطالب بإخراج الميليشيات 

من المدارس والجامعات، وترفض تحويلها إلى ثكنات عسكرية


