
كان ينبغي على حكومة الوفاق ان   
تركز قبل الذهاب الى الخارج لطلب 
المساعدات على األولويات العاجلة والملحة 
التي تستوجبها متطلبات واستحقاقات اخراج 
الوطن من األوضاع الناجمة عن التداعيات 
ــادت ان  الخطيرة الحــداث األزمــة التي ك
تعصف باليمن الى كارثة اليعرف نهايتها 
إال اهللا- وحتى اآلن مازالت أخطارها قائمة 
وماثلة للعيان ويمكن ان تنزلق اليها في 
أية لحظة وهذا واضح في ما تواجهه من 
تحديات أمنية تظهر نزوع الى عدم الرغبة 
في تنفيذ المبادرة الخليجية السيما من قبل 
تلك األطراف المحسوب عليها رئيس حكومة 
الوفاق الوطني والتي تعتقد ان مبادرة 
األشقاء الخراج اليمن من أزمته والمدعومة 
دولياً جاءت على حساب مشروعهم االنقالبي 
مجسدين ذلــك في التلكؤ والتملص من 
تنفيذها وفقاً آلليتها المزمنة على ذلك 
النحو الملفت في منطقة الحصبة بأمانة 
العاصمة والعديد من المدن والمناطق آخذاً 
االنفالت األمني بالتمدد الى مناطق جديدة 
كحالة متنقلة تتقاسم فيها األدوار بين 
مليشيات المشترك وتحديداً حزب اإلصالح 
واالرهابيين من تنظيم القاعدة الذي كانت 
آخر شواهده يوم أمس األول حادث االستيالء 
على جامع وقلعة العامرية األثري التاريخي 
في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وهذا 
كله يجعلنا نتساءل حول أولويات مهام 
الحكومة التي كان يفترض ان تبدأ باستعادة 
األمن واالستقرار الذي بكل تأكيد سيمكننا 
من استعادة ثقة الخارج االقليمي المتمثل 
باالشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي 
وبالدول المانحة في المجتمع الدولي، لكن 
رئيس الحكومة على مايبدو يواصل النهج 
الذي اعتادت عليه أحــزاب المشترك التي 
دفعت به ليكون رئيساً للحكومة لنجده 
يواصل جولته السياسية واضعاً العربة 
أمام الحصان بذهابه الستجداء المساعدات 
قبل ان تحقق حكومته أية نجاحات تذكر 
بما يخص الوضع الداخلي وخصوصاً على 
الصعيد األمني والعسكري الذي منه نستمد 
ثقة االشقاء واالصدقاء ولن يبخلوا حينها 
في مد يد العون لبالدنا واالسهام في تجاوز 
التحديات االقتصادية الصعبة والمعقدة 
مستوعبين ان المساعدات والدعم سيؤدي 
فعالً الى تعزيز األمن واالستقرار ومن ثم 

تجاوز األزمة السياسية واالمنية.

أولويات  الحكومة
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الكشف عن مخطط الغتيال قيادات اِّـؤتمر
المؤتمر.. استعدادات عالية إلنجاح االنتخابات

يابن عمر  الشعب 
يريد شموعاً

«منقذ» 
البشرية.. 
مشغول
 في أرحب!!

أسماء أعضاء 
اِّـؤتمر والتحالف 

َّـ اللجان 
االنتخابية

«اِّـيثاق» تقتحم 
متاريس
 الحصبة

الراعي: الشجاع هو من يقدم 
التنازالت من أجل الوطن

د الشيخ يحيى الراعي    أكّ
رئيس مجلس النواب أن 
المبادرة الخليجية وقرار مجلس 
األمن الدولي يصبان في خدمة 
الشعب اليمني إلخراجه من 
أزمته الراهنة وحل المشكالت 
القائمة عبر الحوار والتوافق 
وهذا  السياسية,  لتسوية  وا
االتجاه هو ما يميز اليمن عن 
ــدول التي تعاني من  بقية ال

أزمات في أوضاعها الداخلية.
وأوضح الراعي خالل استقباله 
العام لألمم  األمين  مبعوث 
المتحدة إلى اليمن جمال بن 
عمر أن البرلمان يسعى جاهداً 
لتحقيق المبادرة الخليجية وقرار 
مجلس األمن الدولي بما يجسد 
تلك القرارات واآللية التنفيذية 
للمبادرة من منطلق حرصه 
على المصلحة الوطنية العليا 

وجعل مصلحة الشعب اليمني 
في مقدمة كل االعتبارات.

مــن جهته أشـــاد المبعوث 
األممي بالخطوات واإلجراءات 
التي تم إنجازها على طريق 
تحويل الــمــبــادرة الخليجية 
لمزمنة  ا لتنفيذية  ا ليتها  آ و
وقرار مجلس األمن الدولي إلى 

واقع ملموس.

الفتاً إلى أنه من المهم أن 
ــاز بما  ــج تتابع خــطــوات اإلن
يضمن للشعب اليمني تحقيق 
تلك المبادرة والقرار الدولي 
ويعطى الــمــزيــد مــن األمــن 
واالســتــقــرار للشعب اليمني 
لى  إ لالنتقال  لبلد  ا ويهيئ 

المراحل الالحقة.
تفاصيل ص٢

السفير األلماني يكذب ما نشره إعالم المشترك 
د ضرورة إقرار قانون الحصانة ويؤكّ

التقى االخ المناضل عبدربه منصور   
هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام السفير 
األلماني لدى بالدنا لمناقشة المستجدات على 

الساحة.
ب السفير األلماني لدى بالدنا ما نشره  وكذّ
إعالم المشترك حول موضوع قانون الحصانة، 
مطالباً بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر.
د السفير األلماني ضرورة إقرار مجلس  وأكّ

النواب لقانون الحصانة بأسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن قانون الحصانة ضمن بنود 
المبادرة الخليجية وأن المبادرة بكل بنودها 

تمثّل كتلة واحدة يجب أن تمضي. 
تفاصيل ص٢

البركاني وبن دغر التقيا المبعوث الدولي

بن عمر: على المشترك االلتزام بقانون الحصانة بدون تعديل
ناقش األمينان المساعدان للمؤتمر الشيخ سلطان   

البركاني والدكتور احمد عبيد بن دغر مع مبعوث 
األمين العام لألمم المتحدة السيد جمال بن عمر أمس 
المستجدات على الساحة الوطنية ومستوى تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس االمن ٢٠١٤ بعد 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني وممارسة أعمالها استناداً 

للمبادرة.
وخالل اللقاء جرى استعراض نتائج الجهود الطيبة التي 
تبذلها لجنة الشؤون العسكرية واألمنية بشأن إزالة المظاهر 
المسلحة في العاصمة، واستمع المبعوث األممي الى االيضاحات 
المقدمة من المؤتمر الشعبي العام حول الصعوبات التي تواجه 

عمل اللجنة وتعيق سرعة إنجاز المهام المطلوبة منها.
وتطرق اللقاء إلى طبيعة الصعوبات الماثلة أمام حكومة 
الوفاق واالختالفات القائمة تجاه السياسة االعالمية، مؤكدين 
استعداد المؤتمر الكامل للتعاون في سبيل انفاذ المبادرة 
الخليجية وقرار مجلس االمن بالشكل األمثل وفي إطار الخطة 

الزمنية المحددة.
من جانبه أكد المبعوث الخاص لألمم المتحدة جمال بن عمر 
على أهمية المضي في تنفيذ المبادرة وآليتها المزمنة.. مشدداً 
على ضرورة أن يحظى قانون الحصانة على دعم البرلمان، 

والتزام كافة األحزاب الموقعة على المبادرة بتعهداتها.
حضر اللقاء االخ عارف عوض الزوكا عضو اللجنة العامة.

الحكومة تتنصل عن 
تقديم ما انجزته في 

الجانب األمني 
كتب/ نبيل عبدالرب

ــأول التزام    تنصلت الحكومة عن الــوفــاء ب
لها قطعته لمجلس النواب حيث سبق وان 
التزمت بتقديم تقرير عن انجازها في الجانب األمني 
والعسكري خالل اسبوعين وانقضت المدة قبل أربعة 
أيام ولم تولِ الحكومة هذا الجانب المهم والخطير أي 

اهتمام..
هذا وقد طالب النائب أحمد الكحالني أمس حضور 
الحكومة إلى البرلمان لتقديم تقرير عما انجزته من 
مهامها األمنية والعسكرية المتعلقة بما نصت عليه 
اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي أكدت على 
إعادة  القوات النظامية إلى معسكراتها ورفع المظاهر 
وبين  داخلها  لتفتيش  ا ونقاط  بالمدن  المسلحة 

المحافظات.
وأشار الكحالني إلى أن الحكومة كانت قد التزمت 
بتقديم التقرير خالل أسبوعين من منحها الثقة، ما 
يعني أنه كان يفترض أن تطرحه على النواب قبل 

ثالثة أيام.

الجنرال المنشق يخطط لتصفية قيادات مؤتمرية
كشف مصدر مقرب من قائد الفرقة المنشقة عن  

مخطط الغتياالت سياسية أقره من المنشق علي 
محسن  ويستهدف قيادات بارزة في المؤتمر الشعبي العام 
وأجهزة الدولة (السياسية واألمنية والعسكرية) وهي من 
الشخصيات التي أحبطت محاولته االنقالبية  نتيجة دورها 

المؤثر في حشد الجماهير واسقاط تلك المؤامرة.
وأوضــح المصدر : أن مخطط االغتياالت الــذي جرى 
التجهيز لتنفيذه منذ فترة يهدف التخلص من هذه 
الشخصيات المؤثرة بعد أن قام الجهاز اإلعالمي لحركة 
اإلخوان المسلمين في اليمن (حزب اإلصالح) بالتمهيد 
له ”سياسيا وإعالميا“ بالترويج لمزاعم وجود خالفات 
وتجنحات داخل المؤتمر ومؤسسات الدولة واألجهزة 
األمنية، وذلك بهدف تقويض التسوية السياسية عبر 
انتخابات رئاسية مبكرة وهو ما ينهي أحالم االنقالبيين 
في الوصول للسلطة عبر المراهنة على الشارع و ركوب 

موجة (الربيع العربي) . 
وبحسب المعلومات التي كشف عنها المصدر فقد استعان 
المنشق علي محسن بعدد من العناصر اإلرهابية التابعة 
لتنظيم القاعدة وجامعة اإليمان (التي يرأسها الزنداني) 
في التحضير لسلسلة االغتياالت التي تم التخطيط 
لتنفيذها ، وأوكلت المهمة لعناصر ارهابية انتهت من 
تجهيز عدد من السيارات والدراجات النارية المفخخة 
التي ستستخدم في تنفيذ المخطط كما باشرت بنشر 
فرق استطالع ورصد لتحركات عدد من المستهدفين 
الذين تم حصرهم في قائمة لالغتياالت تضم عدداً من 
قيادات المؤتمر الشعبي العام على رأسهم الشيخ سلطان 
البركاني ”األمين العام المساعد للمؤتمر“ وعدد من قيادات 
األجهزة األمنية والعسكرية وإعالميين وسياسيين بعضهم 
محسوب على تيارات يسارية منضوية في إطار أحزاب 

اللقاء المشترك. 

اختيار (43) إمرأة للجان األصلية و(5) لالشرافية

المؤتمر.. استعدادات عالية 
إلنجاح االنتخابات

 صنعاء - بليغ الحطابي

قال نائب رئيس اللجنة الفنية   
باألمانة العامة للمؤتمر خالد 
ابو عيده ان االستعدادات لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة المقرر اجراؤها في 
فبراير المقبل تجري على قدم وساق 
على مستوى األمانة العامة والفروع 

بالمحافظات.
لميثاق»  «ا لــ تصريح  في  موضحاً 
ان المؤتمر حشد أعــضــاءه وقواعده 
ومناصريه إلنجاح هذا الحدث الوطني 
الكبير المهم الذي جاء كثمرة للتوافق 

السياسي.
وأكــد ابو عيده ان نجاح االنتخابات 

الرئاسية مرهون بايقاف أعمال التصعيد 
والعنف التي يمارسها حزب االصالح 
 . . محسن علي  لمنشق  ا ت  مليشيا و
موضحاً بان المؤتمر وحلفائه حريصون 
على تجسيد النهج الديمقراطي والحفاظ 

على المكتسبات الوطنية.
وقال نائب رئيس اللجنة الفنية وشئون 
االنتخابات انه تم اشراك خمس نساء في 
اللجان االشرافية المشكلة على مستوى 
المحافظات فيما تم اختيار (٤٣) امرأة 
لرئاسة وعضوية اللجان االصلية على 
مستوى الــدوائــر االنتخابية وبالذات 
الدوائر الواقعة في عواصم المحافظات.

«الميثاق» تنشر األسماء ص٩

صـ 9

اللجنة العسكرية 
تطالب بإطالق 
27 مختطفاً بتعز

طــالــبــت الــلــجــنــة   
العسكرية الفرعية 
بتعز أحزاب اللقاء المشترك 
سرعة االفـــراج عن جميع 
المختطفين وعددهم ٢٧ 
عسكرياً ومدنياً بعد أن تم 
اطــالق جميع المحتجزين 
لدى أجهزة الدولة المختلفة.
اللجنة على   وشـــددت 
ضــرورة تسليم المشترك 
خزنة بنك التسليف الزراعي 
مع جميع المنهوبات االخرى.

كــمــا وجـــهـــت أحــــزاب 
بتسليم  لمشترك  ا ء  للقا ا
المسؤولين عن قتل الجندي 
القردعي أحد أفراد الشرطة 
بة  لنيا ا لــى  ا ية  لعسكر ا
التخاذ االجراءات القانونية، 
لمختطف  ا تسليم  لك  كذ
سليم الــمــطــري مــع منع 
مرافقة المسيرات بعناصر 
مسلحة ووقف االعتداء على 
المنشآت والمرافق العامة 

والخاصة.

الصوفي: زيارة باسندوة فاشلة

النائب عامر ينجو من 
محاولة اغتيال

ـــا ســكــرتــيــر رئــيــس    دع
الــجــمــهــوريــة للشئون 
اإلعالمية أحمد الصوفي حكومة 
الوفاق الوطني إلى إعادة التيار 
الكهربائي إلى منازل المواطنين 
 ، كما كــان عليه قبل تشكيلها
عنه  نقله  تصريح  في  معتبراً 
مــوقــع»الــمــؤتــمــرنــت» الجولة 
الخليجية لرئيس مجلس الوزراء 
محمد سالم باسندوة هروباً من 

االلتزامات المحددة في المبادرة 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و لخليجية  ا
بذريعة البحث عن موارد مالية 
واشكاالً من الدعم ، مشيراً إلى أن 
حكومة الوفاق لم تستطع توفير 
الكهرباء التي كانت موجودة قبل 
وجودها كحكومة وفاق وطني أو 
خلق مناخات وفاقية كالتي كانت 

موجودة قبل تشكيلها .
ــر رئــيــس  ــي ــرت ــك واعـــتـــبـــر س

الجمهورية- زيارة باسندوة والوفد 
المرافق له لعدد من دول الخليج 
زيارة فاشلة بكل المقاييس، تضاف 
إلــى فشل الحكومة في الداخل 
العامة من  الوظيفة  في حماية 
القرصنة وإيجاد سياسات توافقية 
في اإلعالم، مشيراً إلى أن مساحات 
حرية التعبير اصبحت تتقلص جداً 
يجعل من اإلعالم الحكومي يعبر 

عن طرف واحد فقط.

نجا األستاذ عبدالوهاب عامر عضو مجلس   
النواب أمس األول من محاولة اغتيال آثمة 
نفذتها مليشيات الفرقة واإلصــالح بجولة مذبح 

بالعاصمة صنعاء..
وقال النائب عبدالوهاب عامر إن المليشيات المسلحة 
وجهت نيران اسلحتها عليه بشكل متعمد واطلقت نحوه 
وابالً من الرصاص إالّ أنه استطاع وبلطف اهللا أن ينجو 

من ذلك االعتداء اإلجرامي الجبان..
وأضاف: لقد حاولت مليشيات اإلصالح تعقبه إالّ أنها 

فشلت بسبب زحمة حركة السير..
هذا وقد طالب النائب عبدالوهاب عامر القيادة 
السياسية بسرعة وقف مليشيات القتل واإلرهاب التي 

تنتشر في جولة مذبح وهائل وغيرها..
داعياً مجلس النواب إلى إدانة ذلك االعتداء والزام 
وزير الداخلية القبض على المتسببين.. محذراً بأن 
االعتداء الذي تعرض له لن يمر بدون معاقبة الجناة 

إن لم تنصفه العدالة.

بدعم من اإلصالح والفرقة

عناصر القاعدة   تستولي   على  جامع  
 العامرية   وقلعة  رداع

الربيعي :  عناصر   ممولة   من   البيض  
 اطلقت   النار   على  الشباب  بعدن

رداع /  خاص 
   اقتحمت   مجاميع   مسلحة   ارهابية   أمس   األول   مدينة   رداع   محافظة   البيضاء،  

 واستولت   على   مدرسة   وجامع   العامرية   االثرية   وقلعة   رداع   التاريخية . 
وقال مصدر مسئول في مدينة رداع بأن االرهابي في تنظيم القاعدة طارق الذهب ومعة 
اكثر من ٧٠٠ مسلح احتلوا مدرسة وجامع العامرية التاريخية وقلعة رداع اشهر المواقع 
األثرية بمحافظة البيضاء، وتربط االرهابي الذهب عالقة مصاهرة مع االرهابي أنور العولقي 

الذي قتل العام الماضي   بالجوف . 
واشار   المصدر   الى   ان   االرهابي   الذهب   خطط   لتنفيذ   اعمال   ارهابية   بحجة   سجن   شقيقه   الذي  

 ألقي   القبض   عليه   مؤخراً   من   قبل   السلطات   السورية   وتم   تسليمه   الى   بالدنا . 
أفاد   المصدر   الى   أن   المسلحين   قد   استولوا   على   طقم   عسكري   وتم   ايداع   الجنود   في   قلعة   رداع . 
تفاصيل ص١٤

كشف قــيــادي فيما يسمى الحراك   
عبدالفتاح الربيعي عن قيام عناصر 
مسلحة باطالق النار من خلف المحتشدين 
الجمعة الماضية باتجاه عناصر األمن في ساحة- 
العروض - بمدينة خور مكسر ما ادى الى سقوط 

عدد من الضحايا في صفوف الشباب.
ــاف: أنهم في لحظة سقوط الضحايا  وأض
كانوا يسمعون طلقات تأتي من خلفهم بينما 
جنود األمن كانوا أمامهم وبجانبهم، وظنوا 
بأنهم قد حوصروا، وأدركوا فيما بعد أن هناك 
فريقاً آخر بين المحتشدين يقوم باطالق النار. 
واتهم الربيعي عناصر ممولة من قبل المدعو 
”علي سالم البيض“ بإشعال فتيل المواجهات 

وتأجيجها.. كما قــال بــأن هناك قيادات في 
المحافظات الجنوبية تسعى الستغالل أبناء 
ــرزاق منهم  في الــخــارج باسم  ــت عــدن واالس

الشهداء والجرحى.
واكد أن عدداً من القرارات تجري مناقشتها 
لردع من تسول له نفسه بإلحاق الضرر بأبناء 
عدن، منها : توقيف كل مصوري قناة ”عدن 
اليف“ وحضر عملها في بعض مديريات محافظة 
عدن، إضافة إلى كشف كل أسماء الشخصيات 
التي لعبت دورا ألحق الضرر بالشباب وتحذيرها 
من مغبة التصدي لما سيقدم   عليه   الشباب   وأنها  

 فتنة   هم   من   أشعلها .. 
تفاصيل ص١٤

أسر ضحايا مجزرة 13 يناير 
يطالبون بمحاكمة ناصر والبيض

طالبت منظمات   
المجتمع المدني 
وأسر ضحايا مجزرة ١٣ 
يناير ١٩٨٦م محافظة 
عدن بمحاكمة المدعو 
ــم البيض  ــال عــلــي س
ــر محمد  ــاص ــي ن ــل وع
وحيدر أبوبكر العطاس 
ومحمد علي أحمد وكل 
من ارتكبوا جرائم حرب 
المحافظات  أبناء  ضد 
الجنوبية في ١٣ يناير 
ومن له عالقة باالخفاء 

القسري.
 واعتبرت ما جاء في 
بيان ما يسمى جماعة 

الحراك من جعل يوم 
١٣ يناير يوماً وطنياً 
يمثل  نــه  بــأ ب  للجنو
الضحايا  لدماء  إهانة 
والمفقودين واالهالي 
الذين فقدوا أبناءهم 
ــاء الشعب  ــن ــكــل أب ول

اليمني.
ــــب الــبــيــان  وطــــال
ــة ومــجــلــس  ــوم ــك ــح ال
ــواب بسن قانون  ــن ال
يجرم كــل مــن ينادي 
باالنفصال أو يلوح الى 
ذلك وشدد على ضرورة 
تعويض أهالي الضحايا 

في تلك األحداث.

بن دغر يثمـِّن دعم واشنطن لحل األزمة
أشاد الدكتور أحمد عبيد بن دغر   

بمستوى العالقات المتميزة بين 
بالدنا والواليات المتحدة االمريكية ، 
مؤكداً اثناء لقائه مع السفير األمريكي 
جيرالد فيرستاين األربعاء حرص اليمن 
على تعزيز وتنمية هذه العالقات في 
مجال االتصاالت وتقنية المعلومات 

وغيرها مــن الــمــجــاالت وبما يحقق 
المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وثمن الدكتور بن دغر وزير االتصاالت 
األمين العام المساعد للمؤتمر دور 
الواليات المتحدة األمريكية في سبيل 
تنفيذ مبادرة الخليج وإخراج اليمن من 

االزمه السياسية التي يمر بها.

من جانبه أشــاد السفير االمريكي 
ين  لبلد ا بين  ة  لمتميز ا ت  قا لعال با
الصديقين، مؤكداً أهمية االرتقاء بها 
نحو آفــاق أوســع وبما يحقق تطلعات 
ــاوز األوضـــاع  ــج الشعب اليمني وت
السياسية واالقتصادية التي يعيشها 

منذ مطلع العام الماضي.


