
يدرك المؤتمر الشعبي العام  
أهمية تفويت الفرصة على 
كل من يحاولون النيل من انجازاته 
وفي سبيل ذلك قدم تنازالت كبيرة 
ــة  ـــراج البلد مــن األزم ــل اخ مــن أج
المفتعلة التي انهكت كاهل الشعب 
ألكثر من عشرة أشهر جاء حصادها 

مراً.
إن المؤتمر وهــو يحشد أعضاءه 
وأنــصــاره خلف هــذه المبادرة التي 
ارتضاها الجميع يؤمن ايماناً راسخاً 
بأن الحلول السلمية هو من يصنعها 
ويتمسك بها مهما حاول المغامرون 
استفزازه أو استعداءه الظهار قوته، 
المتهورين  أولــئــك  واليخفى على 
مايمتلكه المؤتمر من قوة شعبية 
ــادرة على المواجهة بكل  ضاربة ق
الوسائل، ولكنه يملك من الحكمة أكثر 
مايملك من القوة، بفضل اهللا الذي من 
عليه بقيادة نموذجية استطاعت اخراج 

البلد من أصعب األزمات.
وهاهو القائد يؤكد كل يوم للجميع 
أنه رجل المرحلة وكل المراحل، ولعل 
اآلن  التي تحققت حتى  النجاحات 
باتجاه الشراكة واظهار حسن النوايا 
تكشف عن معدن المؤتمر ورجاله 

وتؤكد للجميع أن من صبر قد ظفر.
إن المستقبل المنشود وتطلعات 
التغيير المشروعة تبدو أكثر اشراقاً 
بوجود المؤتمر كقوة سياسية متوازنة 
نهجها الوسطية واالعتدال، تنطلق في 
أدائها من طموحات الجماهير وتستند 
إلى شرعية االرادة الشعبية، تحمل 
األمانة وتصونها وتمد يد العون لكل 

من يريد خيراً بهذا البلد.
لقد حان الوقت لكي تذعن كل القوى 
السياسية لصوت الشعب الذي ينشد 
األمن واالستقرار، ويتوقف الجميع عن 
الالمباالة واالستهتار بمصالح الناس 
وأمنهم واستقرارهم ومعايشهم، قبل 
ان ينفد صبرهم ويتحول الى بركان 

يلتهم الجميع.
فلنسع جميعاً نحو مستقبل آمن 

يتعايش فيه الجميع.

مستقبل نصنعه
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كلمة 

الرئيس : على الحكومة سرعة إنهاء األزمة

من فصول مؤامرة 
«اِّـشرتك» على تعز!!

22 يمنياً 
يحصدون 
17 جائزة 
دولية

الحرس
وأبواق 

«جنرال» 
القاعدة»!!

وزارات 
«دسمة» أم 

«مخربة»؟!

مهمة 
عسرية ال 

مستحيلة!

احذروا اطالق 
الوعود

الثقافة.. معضالت الشباب 
وضرورات التحول

البركاني: األزمة زادت المؤتمر صالبة  خارطة طريق إلخراج المليشيات المسلحة من المدن
شرعت فــرق العمل الميدانية   

ــاء اللجنة  ــض ــن أع الــمــكــونــة م
العسكرية والقيادات العسكرية واألمنية 
الميدانية السبت في التنفيذ العملي 
ــراف المباشر إلزالــة وإخــالء كافة  واإلش
المظاهر المسلحة بالمدن وفق خطة 

مرسومة اعدتها لذلك.
وأقرت لجنة الشئون العسكرية وتحقيق 
األمن واالستقرار في اجتماع لها برئاسة 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية رئيس اللجنة خارطة 
طريق مكونة من (٨) بنود لرفع المظاهر 
العسكرية بكل اشكالها وأنواعها خالل 

تفاصيل ص٢سبعة أيام..

د الشيخ سلطان البركاني األمين    أكّ
العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام أن األزمــة زادت المؤتمر صالبة 

وتماسكاً وشعبية في كل األوساط.
وقال: «ال نخاف على المؤتمر بل أنه 
كسب وعرف الناس الطرف اآلخر.. نحن 
ليس لدينا قلق، ففي ظل قيادة الرئيس 
علي عبداهللا صالح للمؤتمر ال يمكن 
ك وسيحافظ الرئيس على ما  أن يتفكّ
صنعه من تاريخ ومنجزات من خالل 

وجود الحزب على الساحة».
وأوضـــح أن فخامة الرئيس علي 
اليمن..  عبداهللا صالح سيبقى في 

لشعبي  ا تمر  للمؤ ئيساً  ر سيظل  و
وقائداً لمسيرة التحول وصمام األمان 
للمستقبل.. وال أحد يستطيع أن يجبره 
على الرحيل من البالد. فهو يمني وابن 
يمني وسيعيش في اليمن بين محبيه 

من أبناء الوطن.
وأعرب البركاني عن تأييده فتح حوار 
بين شباب المؤتمر الشعبي وشباب 
الساحات، ألن الحوارات لن تتعمق من 
طرف واحد، وتمنى أن يلعب الشباب 
ــدالً من  دوراً فــي بناء المستقبل ب

الضوضاء والغوغائية.
تفاصيل ص٣

جمعان لـ«الميثاق»:

اللجنة العسكرية تنجح في أولى مهامها بالعاصمة
توقع نائب أمين العاصمة أمين جمعان إخالء   

العاصمة من المظاهر المسلحة بنهاية العام 
الجاري إثر نجاح اللجنة العسكرية في إزالة المتاريس 

واالستحداثات المسلحة خالل اليومين الماضيين.
وقال جمعان في تصريح لـ«الميثاق»: إن اللجنة 
حققت ما نسبته ٣٥٪ تقريباً في تطهير شوارع 
العاصمة من المظاهر المسلحة التي تراكمت على 
مدى أحد عشر شهراً من األزمة السياسية، مشيراً 
إلــى أن المجلس المحلي بأمانة العاصمة وضع 
كافة امكانات مكتب األشغال وصندوق النظافة 
تحت تصرف اللجنة العسكرية التي قامت بإخالء 
شارع الستين ابتداًء من جولة عمران حتى جولة 
المصباحي وكذلك شارع هايل وجولة كنتاكي، من 

كافة المتاريس والخنادق والنقاط العسكرية.
وأشاد جمعان بتعاون جميع األطراف مع اللجنة 
العسكرية في إزالــة كافة االستحداثات في تلك 
المناطق، وكذلك المواطنين الذين اسهموا في إزالتها 

طواعية، وعبروا عن ارتياحهم البالغ ألداء اللجنة..
وأوضح أمين عام المجلس المحلي أن أعمال اللجنة 
تسير وفقاً للخطة المقرة وتشمل سحب كافة اآلليات 
العسكرية وإعادتها إلى مواقعها السابقة، باإلضافة 

إلى إخالء الشوارع من كافة المظاهر المسلحة، 
مشدداً على ضرورة استمرار التعاون إلخالء بقية 
المناطق من أجل استعادة األمن واالستقرار، مشيراً 

إلى أن المجلس المحلي وضع خطة إلعادة الخدمات 
إلى المناطق التي تضررت خالل األشهر الماضية 

جراء األزمة.

المسلحون اليزالون في مدينة تعز
اللواء الطاهري لـ«الميثاق»:

أعلنت اللجنة العسكرية واألمنية المكلفة بإزالة مظاهر التوتر األمني بمحافظة تعز أمس  
استكمال عملية إزالة المتاريس والحواجز والسواتر الترابية بكافة شوارع المدينة واخراج 
المسلحين من المنشآت الحكومية التي كانوا يحتلونها.. فيما اليزال الحزام األمني الخارجي للمدينة 
وتواجد بعض المسلحين في شوارع المدينة هو التحدي أمام اللجنة. وقال اللواء الدكتور ناصر عبدربه 
الطاهري رئيس اللجنة بتعز لــ«الميثاق» ان اللجنة التزال تواجه مشكلة وجود المسلحين الذين 
اليزالون يمألون الشوارع.. متوقعاً حل هذه المشكلة وإنهاء أعمال اللجنة نهائىاً نهاية االسبوع الحالي.

وأوضح رئيس اللجنة العسكرية بتعز ان اللجنة استكملت جميع األعمال الداخلية وتقوم حالياً بعملية 
التطهير والتنظيف للشوارع بالتعاون مع األجهزة المعنية والمواطنين الذين تنفسوا الصعداء بهذا 
العمل الوطني الرائع.. ولفت الى التجاوب والتعاون الذي أبدته جميع األطراف لكنه طالب بتعزيز ذلك 
من قبل قادة االحزاب والمشائخ واألعيان والعمل على اخراج مسلحيهم خاصة بعد ان التزمت جميع 

وحدات الجيش واألمن بتطبيق االتفاق ورفع وسحب المعدات واآلليات العسكرية.

حمل فخامة األخ علي عبداهللا صالح  
تمر  لمؤ ا ئيس  ر ية  ر لجمهو ا ئيس  ر
الشعبي العام أحزاب اللقاء المشترك مسئولية 
االنهيار االقتصادي واالخــتــالالت وما تعرض 
له الوطن خالل العشرة األشهر الماضية من 
اختالالت في الجوانب االقتصادية واألمنية واراقة 

الدماء وقطع التيار الكهربائي وقطع الطرقات.
وقال فخامة الرئيس كانت البالد ستدخل في 
نهر من الدماء لكننا تجنبنا الدخول في أعمال 
القمع من أجل األمن وتثبيت الجانب االقتصادي 

وسلكنا السلوك الحضاري الديمقراطي.
واضاف : عسى اهللا أن يفهموا ويحدث انفراج.. 

وأكد فخامة الرئيس ان كل القوى السياسية في 
اليمن وكل ابنائه يتجهون ليروا يمناً مستقراً 

مزدهراً ثقافياً واقتصادياً وسياسياً.
واوضح ان من اللحظات المشرقة او المفرحة 
في حياته السياسية هو يوم اعالن الجمهورية 
اليمنية وانهاء حالة التشطير ويوم التوقيع 
على حل الحدود مع المملكة العربية السعودية 
واكتشاف النفط والغاز في مأرب وحضرموت 
واعادة بناء سد مأرب والتعددية السياسية وحرية 
صحافة واحترام حقوق االنسان ومشاركة المرأة 

والتي لم تكن موجودة في اليمن.
تفاصيل ص٢

علي محسن يرفض إزالة متاريس مليشياته
ــة    ــض المنشق علي محسن إزال رف

المتاريس التي تتحصن فيها المليشيات 
التابعة له بشارع الرياض- هائل سابقاً- واألحياء 
المحيطة به في العاصمة صنعاء بناًء على 
توجيهات اللجنة العسكرية وتنفيذاً للمبادرة 
الخليجية واآللية التنفيذية.  ويحاول علي محسن 
إعاقة وإفشال عمل اللجنة العسكرية والشؤون 
األمنية- التي بدأت أعمالها السبت- من خالل 
إعطائه التوجيهات لمليشياته بمنع اللجنة 
العسكرية من إزالة أهم واكبر متراس عسكري 
وسط شارع الرياض بعد ظهر أمس تارة بذريعة 
أن المتراس المذكور مكلف بحماية المعتصمين 
أمام جامعة صنعاء وتارة أخرى يدعون أنهم لم 

يتلقوا توجيهات من قائدهم حد قولهم.
وقــال شهود عيان لـ«الميثاق» أن اللجنة 
العسكرية التي ضمت وزيــر الدفاع اليمني 
اللواء محمد ناصر احمد  والناطق باسم اللجنة 
العسكرية اللواء علي سعيد عبيد وعضو اللجنة 
فضل القوسي، ونائب دائرة األشغال العسكرية 
العميد عبدالمنعم االديمي، لم تستطع إقناع 
مليشيات الفرقة بإزالة اكبر حاجز في شارع 

هائل رغم ما بذله أعضاء اللجنة العسكرية من 
جهود القناعهم والسماح للجنة مواصلة عملها.

وأضــاف شهود عيان: أن اللجنة العسكرية 
ترافقها المعدات والرافعات، حضرت إلى شارع 
هائل إلزالة تلك المتاريس، بعد ان كانت قد 
أزالت الحواجز العسكرية الموجودة في شارع 
الدائري الغربي ابتداًء من جولة كنتاكي وحتى 
الجامعة القديمة، كما أزالت الحاجز الموجود 
في تقاطع الزبيري شارع الرياض والتابع لقوات 
األمن المركزي، غير أنها لم تستطع إزالة الحاجز 

التابع لمليشيات الفرقة.
هذا والتزال المناطق المحيطة بشارع ١٦ 
والدائري الغربي وحي جامعة صنعاء، مغلقة 
باستثناء ممر واحد للدخول والخروج إلى الزبيري 
بعد إغالق أكثر من ١٠ شوارع فرعية كانت 
تسهل حركة المرور، والتي تشهد ازدحاماً كبيراً 

بين الحين واالخر.
ــارع الــريــاض وأصحاب  ويطالب سكان ش
المحالت التجارية المغلقة، اللجنة العسكرية 
بسرعة إزالة كافة المظاهر المسلحة ومراقبة 

عودة المليشيات للتمترس بالمنازل.

يقدم تقريراً إلى مجلس األمن بعد غد

بن عمر: نريد رؤية شوارع اليمن ملكاً للشعب وليس للميليشيات المسلحة
«الميثاق»- خاص 

 يقدم مبعوث األمين العام 
لألمم المتحدة ومستشاره الخاص جمال 
بن عمر تقريراً إلى مجلس األمن الدولي 
بعد غد «األربعاء» لتقييم التقدم في 
تنفيذ قراره رقم ٢٠١٤ خاصةً في ضوء 
التسوية السياسية التي تم التوقيع عليها 

في الـ ٢٣ من نوفمبر الماضي.
وقال بن عمر في مؤتمر صحفي عقد 
بصنعاء قبيل مغادرته السبت مختتماً 
جولته السابعة لليمن إن مجلس األمن 

يتابع الوضع عن قرب، وقد طلب منه تقديم التقرير 
القادم لألمين العام لألمم المتحدة في ٢١ من الشهر 
الجاري. وشدد بن عمر على أن مجلس األمن يتابع 
العملية السلمية في اليمن عن قرب وستكون هناك 

عواقب لمن يظن أن بإمكانه عرقلة هذه 
العملية.

وأوضـــح أن األمــم المتحدة ستستمر 
في دعمها للشعب اليمني، ونحن نتطلّع 
قدماً لتقوية انخراطنا على األرض في 
األسابيع الحرجة القادمة حيث االستعدادات 
وتهيئة  رة  لمبكّ ا لرئاسية  ا بات  لالنتخا
الفترة  مــن  لثانية  ا للمرحلة  ــظــروف  ل ا
االنتقالية. وأكد المبعوث األممي: «على 
أن األمم المتحدة تريد رؤية يمن شوارعه 
ملكاً للشعب وليس للمليشيات المسلحة، 
ن اليمنيون من التمتع بحياتهم اليومية  تريد أن يتمكّ
وتنمية مجتمعهم حيث يرسم القادة المدنيون مستقبل 

البالد وليس من يحملون السالح».
تفاصيل ص٤

الزوكا: طلبت من المؤتمر اعفائي 
من تولي وزارة في حكومة الوفاق

أفصح األستاذ عارف   
ــزوكــا عضو  ــوض ال ع
اللجنة العامة رئيس قطاع 
الشباب والطالب في المؤتمر 
عن رفضه لتولي حقيبة وزارية 

في حكومة الوفاق الوطني..
وقال الزوكا: لقد تقدمت 
لمؤتمر  ا دة  لقيا بطلب 
إلعفائي مــن تــولــي أي 

مهام في حكومة باسندوة.
تفاصيل ص٣

القمة الخليجية تبدأ أعمالها في الرياض
تعقد في العاصمة السعودية   

الرياض اليوم أعمال الدورة 
الــــ٣٢ للمجلس األعــلــى لمجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج العربية 

بمشاركة قادة دول المجلس.
ــدورة الحالية أهمية  وتكتسب ال
خاصة كونها تأتي والوطن العربي 
يواجه تحديات تهدد أمن واستقرار 
المنطقة برمتها.. ويتطلع الشارع 
العربي إلى هذه القمة وما ستخرج 
به قيادة دول مجلس التعاون من 
قــرارات مصيرية تجاه العديد من 
القضايا المهمة، اإلقليمية والدولية.

وكانت الــريــاض قد استضافت 
أمس اجتماع المجلس الوزاري لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
التحضيري للدورة الـ ٣٢ للمجلس 
األعلى لمجلس التعاون الخليجي 
بمشاركة وزير الخارجية الدكتور أبو 

بكر القربي.
ــــورة عن  ــي ص ــرب ــق ـــــدم ال وق
الصعوبات والــتــحــديــات األمنية 
واالقتصادية التي تواجه حكومة 
الوفاق الوطني والتي تؤثّر بشكل 
مباشر على اليمنيين في حياتهم 

اليومية..
 وطالب مجلس التعاون الخليجي 
لتجاوز تلك  الحكومة  دعــم جهود 
التحديات وبما يسهم في تحقيق تنفيذ 

بنود المبادرة وآليتها المزمنة.

المواطنون «متشائلون».. اللجنة ترفع األتربة والمليشيات تتمترس في األبنية


