
أيام ويهل على المسلمين في أرجاء المعمورة عيد األضحى المبارك حامل نفحات   
ونسائم روحانية هذه المناسبة الدينية العظيمة لتسرى في النفوس المؤمنة 
فتتطهر القلوب مما علق بها من أدران الضغائن واألحقاد ومتحررة من اغالل اآلثام 
والذنوب التي جلبتها عليهم مطامع الدنيا الزائلة ليكون التسامي المستلهم المعاني 
والمضامين والدالالت لفريضة الحج من أركان اإلسالم ليقفوا بين يدي ربهم متساوين 
ال فرق فيه بين كبير أو صغير، غني أو فقير في عرفات اهلل رافعين أيديهم اليرجون 
إاّل العفو والمغفرة من ربهم سبحانه وتعالى وأن يتوب عليهم جميعهم بشر خطاؤون 

وخير الخطائين التوابون..
وهكذا فإن الحج فريضة تعبدية يلتقي فيها المسلمون على اختالف اعراقهم 
وألوانهم وألسنتهم في مكان واحد يناجون خالقهم بلغة واحدة في أكبر تجمع 
يشهده العالم عبر التاريخ مجسدين عظمة مبادئ وقيم دين الرحمة والتسامح 
واألخوة اإليمانية في اهلل ويفرحون باكمال مناسك هذه الفريضة ويفرح معهم كافة 
المسلمين، فكون عيد األضحى السعيد الذي يحق لنا في يمن الحكمة واإليمان أن 
نستقبل هذه المناسبة الجليلة ونعيش افراحها ومسراتها دون منغصات افرازات 

األزمة التي طال أمدها..
وهنا نتساءل.. هل يكون العيد مناسبة لمحاسبة النفوس ومراجعة العقول 
والعودة إلى الطريق القويم الذي دعانا إليه ديننا اإلسالمي الحنيف منفذين أوامر 
المولى عز وجل بالعدل واالحسان والسعي إلى ما فيه خير شعبنا المؤمن الطيب 
الصبور تجاه ما يقترفه بعض أبنائه بحقه من بهتان وزور وفجور بأعمالهم التي 
فيها يسفكون الدماء ويعكرون صفو حياته ويزعزعون أمنه وأمانه وسكينته ووئامه 
لتحقيق مآرب دنيوية فانية ال تستحق إراقة قطرة دم واحدة وليس خراب ودمار 
وتمزيق وطن وشعب؟! وهل يكون العيد مناسبة للمصالحة والمسامحة والعمل من 

أجل اخراج اليمن مما هو فيه عبر حوار جاد صادق ومسؤول؟!
خاصة أنه ليس هناك سبب دينيًا ووطنيًا وأخالقيًا يجعل أيًا من اطراف األزمة 
يرفض الحوار الهادف البنّاء الحريص على اخراج الوطن من هذه األزمة التي تحمل 
الشعب جور تداعياتها التي أوصلته سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا إلى حالة مآساوية 
شملت كل مناحي حياته ولم يعد أبناء الشعب قادرين على احتمال استمرارها ألن 
ذلك يعني الكارثة التي ال ينبغي السماح بالوصول إليها ما دام مسارات الخروج 
منها ممكنة ولم يكن منذ البداية هناك ما يجب بلوغه هذا الحد لوال تطرف بعض 
اطرافها في مطامحه ومطامعه تاركًا النفس األمارة بالسوء تفرض أهواءها على 

منطق الحكمة والعقل الرشيد..
نأمل أن يكون عيد األضحى المبارك مناسبة للتفكير والتأمل تغتنمها أحزاب اللقاء 
المشترك وقيادته لتهتدي إلى جادة الصواب وسبل الرشاد بإدراكها أن الخروج من 
هذه األزمة اليكون إاّل سياسيًا وسلميًا وديمقراطيًا يحققه حوار نابع من نوايا حسنة 
وجدية غاية جميع من يجلس على طاولته، هو الحل وتجاوز هذه المحنة التي أوصلت 

تداعيات أحداثها القلوب إلى الحناجر..
نتمنى أن تعي وتستوعب تلك األحزاب حجم الخطر الذي يحيق بالوطن وأمنه 

واستقراره وبحاضر ومستقبل أبنائه..
ختامًا.. ال نملك إاّل التضرع إلى اهلل أن يلهم الجميع الحكمة والسداد وأن يجنب 
اليمن وأهله شرور المصائب والفتن، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية الجليلة 

والعظيمة عليهم وعلينا والجميع ينعمون باألمن والطمأنينة واالزدهار..
وكل عام والجميع بخير

عيد المصالحة والمسامحة
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كلمة 

شفاكم اهلل يا خيرة رجال اليمن

المؤتمر يواصل جهوده لحل األزمة سلمياً 

بدون دماء  
ومليشيات اإلصالح 

المتظاهرون 
يعانقون

 رجال األمن

تجار ومتطرفو اإلصالح ينتظرون 
التعويض ولو بدار الرئاسة..! املنشق 

يتقاضى 
يوميـاً   
 72 مليون

تعز.. تعالج جنون املشرتك
تسكن 
الحصبة

»هاتو« لنااألشباح
 »ام سلطة«
 و)ناتو(.. يا مجلس 
»أم أمن«

تواصل قيادة المؤتمر الشعبي العام وعلى  
أعلى المستويات جهودها المكّثفة إلخراج 
البالد من األزمة السياسية الراهنة المستمرة منذ 
أكثر من تسعة أشهر، وتقديم المزيد من التنازالت 
والمبادرات الهادفة إلقناع أحزاب اللقاء المشترك 
بالعودة إلــى طاولة الــحــوار واستكمال اآللية 
التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تم إنجاز أكثر 

من 85% منها بإشراف إقليمي ودولي. 
ويبذل المؤتمر جهودًا سياسية حثيثة للتوصّل 
إلى حل سياسي وسلمي لألزمة وتنفيذ قرار 
مجلس األمن، وتجنيب البالد مخاطر االنزالق إلى 
أتون حرب أهلية أو فوضى شاملة لن يسلم من 
آثارها أي طرف وستلحق الضرر واألذى بالوطن 
والمواطنين وكل المكتسبات الوطنية التي تم 

تحقيقها خالل السنوات الماضية. 
برئاسة  للمؤتمر  السياسية  للجنة  ا وكانت 
المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم 
اإلرياني ووزيــر الخارجية عضو اللجنة العامة 
الدكتور أبو بكر القربي قد التقت سفراء الدول 
األعضاء في مجلس األمن الدولي ودول مجلس 
التعاون الخليجي وسفير اإلتــحــاد األوروبـــي 

المعتمدين بصنعاء. 
وأّكد الدكتور اإلرياني للسفراء اهتمام المؤتمر 

بالبحث عن اتفاق سياسي مع قيادة المشترك 
استنادًا إلى المبادرة الخليجية وقرار مجلس األمن 
رقم 2014 الذي دعا كافة األطــراف السياسية 
لإلسراع في البحث عن تسوية سياسية تتضمّن 
تنفيذ المبادرة وتهيّئ ظروفًا مناسبة إلجراء 
انتخابات رئاسية مبّكرة تحّقق انتقااًل سلميًا 

ودستوريًا وديمقراطيًا للسلطة. 
وأوضح الدكتور اإلرياني أن الوصول إلى مثل 
هذا االتفاق هو ما سعى إليه المؤتمر خاصًة وأن 
اللقاءات السابقة مع قيادة المشترك حّققت تقدّمًا 
كبيرًا وملموسًا في الوصول إلى هذه اآللية وأن 
العقبات التي تقف أمام التوقيع عليها لم تعد كبيرة. 
وأطلع الدكتور اإلريــانــي السفراء على آخر 
التطوّرات وخاصًة بعد صدور البيان الرئاسي 
الذي رحّب بقرار مجلس األمن بشأن األزمة في 
اليمن، والذي أّكد فيه فخامة األخ علي عبد اهلل 
صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام استعداد المؤتمر وحلفاؤه للجلوس فورًا مع 
اللقاء المشترك وشركائه الستكمال الحوار حول 
آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصواًل 
إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على 
المبادرة والبدء فــورًا بتنفيذها بما يفضي إلى 
إجراء انتخابات رئاسية مبّكرة في موعد تتّفق 

عليه جميع األطراف.

األمين العام يهنئ الرئيس والفعاليات 
السياسية بعيد األضحى

»الميثاق« 
 رفع االخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية - النائب األول 
لرئيس المؤتمر الشعبي العام - األمين العام برقية تهنئة إلى فخامة االخ علي عبداهلل صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وذلك بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك 
عبر خاللها باألصالة عن نفسه وعن مختلف القيادات المؤتمرية وكافة كوادر المؤتمر عن 
خالص التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة، متمنيًا أن تعود وقد تحقق لشعبنا ما يرنو اليه من 
تطلعات وطموحات على مستوى مختلف جوانب الحياة وأن يتعزز االمن واالستقرار والسلم 

االجتماعي ويعم الخير والرفاه لكل أبناء الشعب.
الى ذلك بعث االخ النائب - األمين العام برقيات تهانٍ إلى االخوة أعضاء اللجنة العامة وإلى 
جميع قياديي وقواعد المؤتمر التنفيذية وأمناء المجالس المحلية بالمحافظات والمديريات 
ورؤساء الهيئات التنظيمية والشورى  والى أعضاء ومجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس 
القضاء األعلى ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
والمزايدات باالضافة الى أمناء وقياديي االحــزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات 

الجماهيرية والشخصيات الوطنية واالجتماعية.
وثمن األخ المناضل عبدربه منصور هادي في برقياته لمختلف الفعاليات دوام الصحة 
والعافية ولوطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار في ظل زعامة باني صرح الدولة 
اليمنية الحديثة فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي 
العام.  الى ذلك بعث االخوة االمناء العموم المساعدون ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية 
والتفتيش المالي ببرقيات مماثلة..  كما تلقى األخ األمين العام برقيات تهانٍ من مختلف 

الفروع والهيئات التنظيمية للمؤتمر.

أكثر من )15( خرقًا لألسبوع األول للتهدئة..

سقوط عشرات الشهداء والجرحى باعتداءات المتمردين بصنعاء

في أسبوع التهدئة األول- التي لم تستمر   
طوياًل- وصل عدد الخروقات للهدنة التي 
أعلنتها اللجنة المعنية المكلفة من قبل نائب رئيس 
الجمهورية.. إلى نحو ما يزيد عن )15( خرقًا تمثلت 
في اعتداءات وعمليات قصف لألحياء السكنية اآلمنة 
وقتل وتحرش ومضايقات للمواطنين اآلمنين من 
قبل جماعة التمرد واالرهــاب »مليشيات حزب 
االصالح ومتمردي الفرقة وعصابة أوالد األحمر.. 
وقد أسفر عن هذه الخروقات استشهاد عدد من 
المواطنين والشباب والنساء واالطفال الذين كانوا 
هدفًا مباشرًا في منازلهم من قبل العصابات 
الدموية بحي الحصبة وصنعاء القديمة وشعوب 

ومدينة سعوان والجراف والتلفزيون وغيرها.

يأتي ذلك في ظل التهدئة التي أعلنت الثالثاء 
الماضي غير أن مليشيات تحالف الشر  واالرهاب 
لم تلتزم بذلك وصعدت من حمالتها العدوانية 
على المواطنين في تصعيد دموي الفت سواًء 
لمفردات الخطاب السياسي أو االعمال العسكرية 
والرافضة لكل وسائل التوافق واالتفاق والمساعي 
االقليمية والدولية المبذولة لرأب الصدع وإيجاد 
اتــفــاق سياسي تنقل على أســاســه السلطة 
ديمقراطيًا  عبر انتخابات رئاسية مبكرة وإخالء 
العواصم والمدن من المسلحين.. كما أن تلك 
المساعي تعبر عن رفض أحزاب المشترك للقرار 
األممي الــذي حث طرفي النزاع في المؤتمر 
وحلفائه والمشترك وشركائه على إيقاف العنف 

وإيجاد تسوية سياسية وفيما تستمر التهدئة 
الهشة مع اعــتــداءات مقيتة من جانب القوى 
االنقالبية دعت لجنة التهدئة في تصريح صحفي 
لها المشترك الى االلتزام بتثبيت وقف اطالق 
النار واخراج المليشيات المسلحة من المدارس 
والسماح بعودة الطالب للدراسة فيها وخاصة 
جامعة صنعاء واخراج مليشياتها من العاصمة 
والعمل على استكمال الحوار الذي أجري مع نائب 
رئيس الجمهورية واالتفاق على بقية النقاط 
الخالفية التي من شأنها الخوض في تنفيذ 
المبادرة الخليجية واعادة األوضاع الى طبيعتها 

في العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية.
تفاصيل ص3

اإلرياني: الدولة المدنية الحديثة هي الحل 
الشامل لكل تحديات اليمن

علي الشعباني 
 قــال الدكتور 
عبدالكريم االرياني- 
النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
المستشار السياسي 
لرئيس الجمهورية- 
ــة المدنية  ــدول إن ال
لحل  ا هــي  لحديثة  ا
الشامل لكل التحديات 
التي يواجهها المجتمع 

اليمني اليوم.
مشيرًا إلى أن ممثلي الفكر التقليدي 
الرافض للدولة المدنية الحديثة ظلوا 

يــواجــهــون ويقاومون 
لتي  ا المساعي  بشدة 
عمل جيل ما بعد الثورة 
حتى  و ية  لسبتمبر ا
الــيــوم على ترسيخها 
في طريق بناء الدولة 

المدنية الحديثة.
ــك فــي رسالة  جــاء ذل
ـــور  ـــدكـــت وجـــهـــهـــا ال
عبدالكريم اإلريــانــي 
للمجتمعين في مؤتمر 
ــار الــوعــي  ــي إشـــهـــار ت

المدني وسيادة القانون »توق«..
تفاصيل ص2

السفير االمريكي بصنعاء:

 آلية تنفيذ المبادرة التتطلب استقالة الرئيس
ــر   ـــــال الــســفــي ق

االمريكي بصنعاء 
جيرالد فاير ستاين ان اآللية 
التي ناقشها طرفا األزمة 
في اليمن التتطلب استقالة 
رسمية لرئيس الجمهورية 
ولكنها بالتأكيد ستنقل قيادة 
البلد الى النائب مع حكومة 
ائتالفية.. مشيرًا الى انه لم 
يكن في نية الذين صاغوا 
قــرار مجلس األمــن الدولي 
رقم )2014( بشأن اليمن 

تأييد موقف أي من الطرفين، 
مشيرًا الى ان هناك تفسيرات غير واقعية 
لمضامين القرار، مؤكدًا أن الطرفين يتحمالن 
مسئوليتهما في التفاوض بجدية والوصول 

الى حل سياسي لألزمة. وأكد 
فاير ستاين ان القرار يؤكد 
اجماع المجتمع الدولي على 
أن حل األزمــة اليمنية يجب 
ان يكون سلميًا وفــي اطار 
المبادرة الخليجية واالتفاقات 
التي توصلت اليها األطراف 

اليمنية نفسها.
االمريكي  السفير  ونفى 
مزاعم تغير مواقف الواليات 
المتحدة إزاء اليمن، مؤكدًا 
على أن حل األزمة السياسية 
ــويــات  ول أ يتصدر  ليمنية  ا
لتعاون  ا ويليها  االمريكية،  لدبلوماسية  ا
في مجال مكافحة االرهـــاب، وحــل األزمــة 

االقتصادية واالجتماعية.

القاعدة واإلصالح يحاولون  اإلستيالء 
على أسلحة اللواء )33( بتعز

تسعى العناصر المتطرفة  
مـــن حــــزب اإلصــــالح 
وبمساندة القاعدة السيطرة على 
معسكر خالد بن الوليد بمحافظة تعز 
واالستيالء على األسلحة والمعدات 
الحربية الثقيلة الموجودة باللواء 
)33( المؤيد للشرعية الدستورية 
بعد أن فشلت من نهب أسلحة اللواء 

)25( في أبين.
وأكـــد مــصــدر مسئول بتعز 
لـ»الميثاق« ان مليشيات تابعة 
لبان  طا مــن  وعناصر  للفرقة 
االصــالح بقيادة صادق سرحان 
وحمود المخالفي وجميل محفوظ 
قامت يوم أمس باالعتداء على 

33( بمختلف األسلحة  اللواء )
ــرق الــمــؤديــة الــى  ــط وقــطــع ال
المحافظة من المدخل الجنوبي 
وعملت على استخدام عدد من 
نقاط التقطع في طريق المخاء 
ومناطق اخــرى. مشيرًا إلى أن 
االجهزة األمنية والقوات المسلحة 
مازالت متمسكة بضبط النفس 

واتفاق التهدئة.
داعيًا تلك المليشيات الى كف 
اعتداءاتها الغاشمة تلك وااللتزام 
بالنظام والقانون مالم فإن الدولة 
لن تقف مكتوفة األيدي، وسترد 
بقوة وتلقن أولئك المجرمين 

درسًا قاسيًا.

نائب الرئيس  يجري فحوصات 
طبية في أمريكا

يجري األخ المناضل  
ــه منصور  ــدرب عــب
هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام األمين العام 
فــحــوصــات طبية سنوية 
معتادة في الواليات المتحدة 
األمريكية ، في مستشفى 
القلب التخصصي في مدينة 
كليفالند األمريكية، وذلك 
بعد ان حدد له األطباء موعدا 
إلجراء تلك الفحوصات خالل 

هذا األسبوع..

وقــال الجندي في مؤتمر 
صحفي عقده أمس بصنعاء 
إنه من المقرر عــودة نائب 
رئيس الجمهورية عبدربه 
ــادي مــن رحلته  منصور ه
الــعــالجــيــة فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة األيــــام القليلة 
القادمة لمواصلة المفاوضات 
ـــع األطـــــراف  ــــحــــوار م وال
السياسية حول الترتيبات 
درة  لمبا ا لتنفيذ  ئية  لنها ا
الخليجية وفق آلية تنفيذية 

واضحة ومزمنة.

مصدر: تصريحات قحطان سعار مدفوع الثمن ال يستحق الرد

ال صحة لمزاعم  استيالء عصابة أوالد األحمر على دائمة المؤتمر
ما    نفى مصدر عسكري صحة 

لالخوان  تابعة  نشرته مواقع 
المسلمين من مزاعم استيالء عصابة أوالد 
االحمر المسلحة على مقر اللجنة الدائمة 
.. مؤكدا ان تلك االقاويل واالدعاءات تاتي 

في ظل افالس سياسي للمشترك .

الى ذلك كشفت مصادر في الفرقة 
األولــى مدرع أن المنشق علي محسن، 
وفي أعقاب فشل ثاني محاولة الغتياله 
الخميس الماضي استحدث مقرًا ثالثًا 
لقيادة عمليات الفرقة في أزقــة شارع 
هائل بصنعاء ، عند تقاطع شارع 20 مع 

شارع 16 المؤدي إلى خلف مبنى وزارة 
النفط.

ــادت المصادر أن علي محسن قد  وأف
اضطر الى الفرار إلى هذا المكان لالحتماء 
في أزقته من كوابيس االغتياالت التي 

تطارده..

علق مصدر مؤتمري على تصريحات محمد قحطان   
قائاًل: بأنه ال يستحق الرد عليه فقد عودنا على هذيانه 
وسعاره المدفوع ثمنه عند ظهور أي مؤشر إلنهاء األزمة 

السياسيةالتي تعيشها اليمن منذ مطلع العام.
وأضــاف: فقد كان قحطان من مَُقبِّلي نعال علي عبداهلل 
صالح يبوسها لياًل ونهارًا للحصول على المال لالنتقام من 

الحزب االشتراكي والناصريين، وكان يصل به االبتذال لدرجة 
التآمر على بعض قيادات حزبه وتسريب وبيع المعلومات عنهم 
للمنظمات التي كان يتواصل معها تحت يافطة تحسين صورة 
»اإلخــوان« فهو اليستحي عن فعل أي شيء طالما سيحصل 
على ثمنه .. مشيرًا إلى ان قحطان من ذوي األمراض النفسية 

واليستطيع العيش إال من خالل التآمر واالبتذال.

مراقبون:

التحركات الخارجية للمشترك 
تثير مخاوف لمخطط دامٍ 

در    مصا كشفت 
ــــة  ــــع ــــل ــــط م
دة  قيا أن  لميثاق«  »ا لـ
المشترك تحاول من وراء 
جولتها الخارجية عرقلة 
الحوار والتوصل الى اتفاق 
حول تنفيذ مبادرة الخليج 

لحل األزمة اليمنية.
ــت المصادر  ــح وأوض
أن التحركات الخارجية 
لقيادات أحزاب المشترك 
هي إعالن رفض واضح 
لمضامين قــرار مجلس 
ــــم 2014  األمـــــن رق
وإصرار على عدم تنفيذه 
م  تقد ي  أ تحقيق  و  أ
االقليمية  الجهود  فــي 
والدولية المبذولة لحل 

األزمة اليمنية.
وحــذرت المصادر من 
مــخــاطــر هـــذه الجولة 
الــمــشــبــوهــة لــقــيــادات 
المشترك والتي قد تكون 
ل  أعما لتفجير  تمويهًا 
عنف في الداخل وإيهام 
المؤتمر الشعبي العام 

والمهتمين  لــنــظــام  وا
نها  أ ليمني  ا لــشــأن  بــا
تبحث عن دعم خارجي 
مساندًا لها في الوقت 
الذي أصبح فيه الموقف 
الخليجي والدولي واضحًا 
ـــه ال حــاجــة لتحرك  وأن
مكوكي طالما وأن على 
الجلوس مع  المشترك 
حل  و ر  ا للحو تمر  لمؤ ا
وفقًا  ـــة سياسيًا  األزم
لخليجية  ا ة  در ــا ــمــب ــل ل
وآلياتها، كما أكد على 
ذلك قرار مجلس األمن 

الدولي المشار اليه آنفًا.
وأعربت المصادر عن 
عدم  مــن  ملها  أ خيبة 
اكتراث قيادات المشترك 
الشعب  بــنــاء  أ لمعاناة 
ــة  األزم اليمني بسبب 
وإصـــــرار وتــجــبــر تلك 
القيادات على مزيد من 
تفاقم أوضاع المواطنين 
االقتصادية واالنسانية 
نتقامية  ا ممارسة  في 

غير مبررة..

هيكل: ما يحدث في 
اليمن ليس ثورة

أكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أن ما   
يحدث في اليمن ليس ثورة، بل قبيلة تحاول 
أن تتحول إلى دولة، وهذا أمر يصعب جدًا أن يحدث.. 
مشيرًا الى أن الوضع اليمني حاليًا يمثل مصدر قلق 
على دول الخليج، وشبه الجزيرة العربية، وأن الدول 
الغربية والشرق أوسطية تتعامل بمنتهى الحذر مع 
الملف اليمني، ألن اليمن خزان بشرى مقلق وتعتبر 
هذه الدول أن السكوت مطلوب في هذه الفترة. وقال 
هيكل في حواره مع »الجزيرة« الجمعة أنه يعتب على 

ثوار ليبيا استعانتهم بحلف الناتو.
وتساءل: لماذا ثار الليبيون وليس عندهم قدرة 
على أن يثوروا وحدهم؟ واصفًا استعانتهم بقوات حلف 

الناتو، كأنهم مثل الذي يستعين بالشيطان.


