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حدد األخ المناضل عبدربه منصور هادي المرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية   
مالمح المرحلة القادمة في خطابه أمس ووضع النقاط على الحروف قبل أن 

يقول البعض أنه كان يتوقع غير ذلك.
ولعل أهم ما جاء في كلمة المشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام هو ذلك اليقين المطلق بقدرة الشعب على 

تجاوز كل الصعاب، مؤكداً أن القادم مهما كان صعباً فلن يكون أصعب مما مضى.
والشك أن قائداً يستعد لتحمل مسئولية كبيرة في اخراج البلد من أزمة خانقة، ويدفع 
بشعبه للمضي نحو التقدم واالزدهار، البد أن تكون أداته لتحقيق ذلك شعباً معافى من 
األحقاد والضغائن متحرراً من كل العقد والثارات لكي يبني الوطن على أساس سليم.

لقد جسد نائب الرئيس في خطابه الهادئ كل مايطمح اليه أبناء اليمن في الداخل 
والخارج في المرحلة القادمة التي اعتبرها بوابة االنطالق الى مستقبل أفضل عنوانه 

وقوامه العدل والحرية والمساواة واحترام حقوق االنسان.
خطاب األخ عبدربه منصور هادي جاء واقعياً ونابعاً من فهم عميق للمشاكل التي 
يعاني منها اليمن والمواطن، وأكد أن االستقرار المنشود لن يتحقق إذا كان هذا البلد 
يضم بين جنباته جائعين وخائفين ومرضى بدون أمل يمنحهم الطمأنينة، ورأى أن 

أوجب الواجبات هو استعادة الدولة التي تم انهاكها.
ان مثل هذا الخطاب عندما يجد عقوالً واعية وآذاناً صاغية وقلوباً صافية الشك 

سيكون بمثابة رياح التغيير الحقيقية التي يصبو إليها الجميع في هذا الوطن.
هكذا كانت البداية صراحة وصدقاً ومكاشفة دون ادعاء أو وعود مطلقة، وهذا هو 
النائب األمين الذي عرفنا فيه رجاحة العقل والحكمة والتأني والعمل المثمر بهدوء 

ودون ضجيج.
ولعل من السجايا الراسخة في طباع المناضل عبدربه منصور هادي هو ذلك الوفاء 
الذي طالما أكده قوالً وعمالً في كل مناسبة، وهو يثني على حكمة الرئيس علي عبداهللا 
صالح ويعترف بجميل حكمته وتضحياته لهذا الوطن، وهاهو يؤكد مجدداً أن الرئيس 

آثر مصلحة اليمن على كل مصلحة، متمنياً أن يحذو اآلخرون حذوه.
إن قائداً بهذه السجايا يستحق من الجميع الوقوف احتراماً وتقديراً لمواقفه العظيمة 
التي سجلها بأحرف من نور في حرب الردة واالنفصال ابتداًء، واألزمة األخيرة، انتهاء 
بانتظار عهد جديد نكون جميعاً يداً واحدة مع هذا القائد من أجل اليمن، فلنمنح جميعاً 
أصواتنا للمشير عبدربه منصور هادي انتصاراً لكل قيم الخير ومن أجل اليمن الجديد، 

ولنكن جميعاً عند حسن ظنه بنا.

خطاب الوفاء
كلمة 
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¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية 

الحزبية، ومخرج النفط والغاز 
ومحقق المنجزات االنمائية 

العمالقة وفي مقدمتها إعادة 
بناء سد مأرب والمشاريع 

االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

مرشح المؤتمر والتوافق في بيان مهم موجه إلى أبناء الشعب
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قيادة الحرس الجمهوري تدعو النتخاب اِّـشري هادي رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات اِّـسلحة
استياء مؤتمري من استمرار اِّـشرتك االنقالب على االتفاقات وممارسة سياسة االقصاء 

العاصمة تشهد مهرجاناً مليونياً تأييداً ِّـرشح اِّـؤتمر

نجاح االنتخابات انتصار إلرادة الشعب 
وإفشال للمؤامرة االنقالبية

الحرس الجمهوري سيظل الدرع الواقي ألمن واستقرار اليمن تحت قيادة اِّـشري هادي
جددت قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة دعمها ومساندتها لمرشح  

التوافق الوطني المشير/عبدربه منصور هادي لالنتخابات الرئاسية.
ودعت قيادة الحرس الجمهوري أمس في تصريح صحفي -حصلت «الميثاق» على 
نسخة منه- كافة أبطال الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، ضباطاً وصف وجنود إلى 
انتخاب المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيساً للجمهورية، وقائداً أعلى للقوات 

المسلحة.
وقالت: إنه خير خلف لخير سلف، وبأن انتخابه لخالفة القائد الوحدوي الحكيم فخامة 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية يشكل انتصاراً إلرادة الشعب اليمني في خياره 

الديمقراطي، وإفشال المؤامرات االنقالبية على الشرعية الدستورية. 
وجاء في التصريح الصحفي: إن الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بجميع منتسبيها 
المغاوير سيظلون الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها المؤامرات، والدرع الواقي ألمن 
واستقرار اليمن، والسياج الفوالذي السميك الذي يؤمن مستقبل الوطن تحت قيادة 

المناضل المشير الركن/ عبدربه منصور هادي.

العاصمة تشهد مهرجاناً مليونياً 
تأييداً لمرشح المؤتمر والتوافق

كتب/ بليغ الحطابي

تشهد أمانة العاصمة ومحافظة   
صنعاء اليوم مهرجاناً جماهيرياً 
لمرشح  تأييداً ودعــمــاً  مليونياً 

المؤتمر والتوافق..
وقال األخ عبدالغني حفظ اهللا جميل- أمين 
محلي صنعاء لـ«الميثاق» إن الحشد سيكون 
مليونياً وسيعطي رسالة واضحة للعالم 
أجمع أن اليمن شعب الحضارة والتاريخ 
يجنح دائماً إلى السلم وإلى وسائل الحوار 

والديمقراطية.
داعياً كل القوى السياسية الفاعلة في 
الساحة وجميع الفئات والشرائح االجتماعية 
والمنظمات المدنية بمحافظة صنعاء وأمانة 
العاصمة إلى االحتشاد يوم الثالثاء بصورة 
تعبر عن موقف أبناء المحافظتين وتمسكهم 
لــدســتــوريــة غير مفرطين  ا بالشرعية 
بحقوقهم ومكاسبهم من أجل بناء مستقبل 
آمن ومزدهر، والتصويت لألخ المناضل 

عبدربه منصور هادي.

دعا جون برينان -مساعد الرئيس األمريكي، نائب مستشار األمن القومي لشئون  
األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب المنشق علي محسن قائد الفرقة األولى مدرع إلى 

أن يضع جانباً أجندته الفردية ويعمل للمصالح الوطنية.
د برينان في مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة األمريكية بصنعاء أمس أنه «آن  وأكّ
األوان للقوات المسلحة اليمنية أن تكون قوات موحدة ومنظمة ومهنية بحتة حتى يتمكن 
اليمن من مواجهة التحديات المستقبلية». وشدد المسئول األمريكي يجب أن يعلم «القادة 
العسكريون» أن مهمتهم عدم االقتتال مع قادة عسكريين آخرين»، الفتاً إلى أن نائب الرئيس 
عبدربه منصور هادي «ذو خلفية عسكرية ويفهم ضرورة تحويل الجيش إلى مؤسسة وطنية».

وشدد برينان على ضرورة إعادة هيكلة الجيش، منذ إعالن علي محسن تمرده أواخر مارس 
٢٠١١م عن الدولة.

كتب/ جمال مجاهد

اعتبر سعادة السفير  
ء  بصنعا لمصري  ا
أشرف عبدالوهاب 
عقل أن االنتخابات الرئاسية 
رة المقرر إجراؤها غداً  المبكّ
والــتــي تأتي كــأبــرز خطوات 
لخليجية  ا لــمــبــادرة  ا تنفيذ 
ل محطة  وآليتها التنفيذية تشكّ
تاريخية في التجربة السياسية 
والديمقراطية اليمنية، وإنجازاً 

جديداً يضاف إلى إنجازات الشعب اليمني 

ــذي عانى كثيراً خــالل عام  ال
األزمة حتى استطاع أن يتوصل 
إلى اتفاق سلمي أنموذجي لنقل 

السلطة في اليمن.
ــال السفير المصري في  وق
تصريح لـ«الميثاق» إن الشعب 
اليمني غلّب الحكمة والحوار 
ــع  وحــقــن دمـــاء أبــنــائــه ووض
حــداً ألعمال العنف والتخريب 
ــل األزمـــة  ـــر ح والــفــوضــى وآث

السياسية بشكل سلمي ونقل
البقية ص٢
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ــرزاق حمد   افتتحت الدكتورة أمة ال
للمؤتمر رئيسة  المساعد  األمــيــن 
لجنة المرأة مشرف محافظة الحديدة.. أمس 
فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها جامعة 
الحديدة ضمن الحملة االنتخابية الرئاسية 
لمرشح التوافق الوطني لالنتخابات الرئاسية.. 
وبحضور أكرم عطية محافظة المحافظة، وعدد 

من المسئولين وأساتذة الجامعة.
ألــقــت األمــيــن المساعد للمؤتمر  حيث 
كلمة أكدت فيها على أهمية المشاركة في 
االنتخابات لتجاوز األزمة الراهنة والتصويت 
لألخ المشير الركن عبدربه منصور هادي 
مرشح التوافق الوطني، مشيدةً بالوعي 
الوطني الــذي يتحلى به أبناء المحافظة.. 
وشددت الدكتورة أمة الرزاق حمد على ضرورة 
وأهمية الحشد الجماهيري والدفع بالمواطنين 
للتوجه إلى صناديق االقتراع لممارسة الحق 

الدستوري.

مخطط اجرامي للمشترك لتفجير العنف  في المهرجانات

الجندي: المؤتمر سيظل رائد التحوالت الديمقراطية 

ــزاب اللقاء المشترك    تواصل أح
أعمال العنف والفوضى في محاولة 
إلفشال االنتخابات الرئاسية أو على أقل 
تقدير ترهيب الناخبين من المشاركة في 
التصويت للمناضل عبدربه منصور هادي 
غداً الثالثاء، بعد أن وجدت أن إعالن مقاطعة 
الحوثيين والحراك لم يحقق غاياتهم من وراء 

لعبة توزيع األدوار بينهم.
ففي الوقت الذي نجد فيه قيادات المؤتمر 

وأحــزاب التحالف الوطني تلتزم باالتفاق 
الموقع من قبل اللجنة االنتخابية العليا 
المشتركة قبل أيام وتحرص على تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها، تذهب قيادات 
في المشترك تحرض في مهرجانات الجتثاث 
المؤتمر وتتطاول على قياداته كما حدث في 
الحديدة وتعز وذمار وإب ورداع وغيرها.. حيث 
يالحظ أن هناك سيناريو واحد اتبع في كل 
المحافظات وليست المشكلة في من يلقي 

الكلمات.. الوسط المؤتمري يشعر باستياء 
وغضب شديد الستمرار خروقات واستفزازات 
سفهاء المشترك والتي تجاوزت كل الحدود 
وتؤكد أن النزعات اإلرهابية والدموية يجب 
ا لتصدي لها بقوة، فما حدث يوم أمس بذمار 
وإب قد اظهر مخالب المشترك القذرة والتي 
توشك أن توارى التراب على اتفاق اللجنة 
االنتخابية العليا المشتركة إن لم يتم تالفي 

هذه االعتداءات بسرعة.

أكد األخ عبده الجندي- عضو اللجنة العامة الناطق الرسمي   
باسم المؤتمر أن المؤتمر سيظل رائد التحوالت ولن يلتفت 
إلى من يحاول النيل منه وان الرئيس علي عبداهللا صالح ال يزال رئيسا 

للمؤتمر الشعبي العام.
وأشار الجندي خالل اللقاء التشاوري لقيادات المؤتمر الشعبي العام 
بذمار والذي عقد أمس الى أن فخامة الرئيس علّم قيادات المؤتمر 
صفات الترفع عن الصغائر وتقديم التنازالت من اجل الوطن، مستغربا 
أن تجرؤ قيادات أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار على إعاقته 

من حضور المهرجان االنتخابي لمرشح التوافق الوطني المناضل 
عبد ربه منصور هادي.

ودعا الجندي أحزاب اللقاء المشترك إلى عدم انتهاج التصعيد 
والعمل بما يخدم تطبيق المبادرة الخليجية ونبذ الحقد والعمل بما 

يعزز الشراكة الوطنية الفاعلة.
وحيا الجندي قيادات وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على 
مواقفهم الوطنية وجهودهم في إنجاح المهرجان االنتخابي الحاشد 

الذي شهدته محافظة ذمار.

برينان يحذر المنشق علي محسن 
من التمسك بأجندته الفردية

السفير المصري لـ«الميثاق»:
«هادي» رجل دولة من طراز رفيع 

القبض على القيادي في تنظيم 
القاعدة عبداهللا بولس

ألــقــت قـــوات الحرس   
الــجــمــهــوري واألمـــن 
المركزي بمحافظة البيضاء 
متابعة  عملية  بــعــد  أمـــس 
ومراقبة القبض على اإلرهابي 
القيادي في تنظيم «القاعدة» 
عبداهللا علي بولس والذي يعد 
واحــدا من أخطر المطلوبين 
ــي عـــدة جــرائــم  لضلوعه ف
إرهابية آخرها اغتيال رئيس 
اللجنة اإلشرافية لالنتخابات 
ونجله ورئيس اللجنة األمنية 
بمحافظة البيضاء وجنديين 

األربعاء الماضي. 
ــد الــركــن  ــي ــق ــع ـــــد ال واك

عبدالحكيم الصفواني مساعد 
ــرس الــجــمــهــوري  ــح ــد ال ــائ ق
ـــ»  ــــاص ل ــح خ ــري ــص ـــي ت ف
٢٦سبتمبرنت « انه تم القبض 
على اإلرهابي بولس وبحوزته 
أسلحة وذخائر بعد مداهمة 
المنزل الذي يختبئ فيه بأحد 
األحياء في مدينة البيضاء، 
وقد قامت ٨ أطقم ومدرعة 
بمحاصرة الحي لمدة ثالثة أيام 
وبعدها، حاول االرهابي الخروج 
الساعة  المنزل متخفياً  من 
الـــ١١ ظهر يوم أمس وجرى 
تبادل إطالق النار بكثافة وتم 

القبض عليه وسط الشارع.

محاولة اغتيال أمين 
عام حزب الشعب 
«حشد» بالضالع

أقدمت مليشيات مسلحة   
بمحاصرة الفندق الذي 
ينزل فيه األستاذ صالح الصيادي 
االمــيــن الــعــام لحزب الشعب 
«حشد» أحــد أحــزاب التحالف 
الوطني وهددت بتفجيره مساء 
أمــس فــي حالة عــدم خروجه 

وتسليم نفسه لهم.
ولــم يتسنى لـ«الميثاق» 
حتى كتابة هذا الخبر الحصول 
على مزيد من التفاصيل بعد 
ــرت اتصاالً   أن كانت قــد اج
بــاالســتــاذ صــالح الصيادي 
لإلطمئنان على صحته.. وقد 
أوضــح ان مليشيات مسلحة 
كانت قد أطلقت عليه النار 
ــاء وجــوده  ــن صــبــاح أمــس اث
الواقعة  فــي منطقة سناح 
بين مدينة الضالع ومديرية 
قعطبة ولم يتعرض ألي أذى 

والذ الجناة بالفرار.
ـــد الــصــيــادي ان تلك  وأك
لك  ما ـــددت  ه لمليشيات  ا
إذا لم يقم  الفندق بنسفه 

بتسليم نفسه لهم.


