
واصل الفريق  
ضاحي خلفان 
القائد العام لشرطة 
دبـــي، هجومه على 
جــمــاعــة «اإلخـــــوان 
المسلمين»  فاتهمهم 
بأنهم «جنود» يعملون 
بالسر لصالح واشنطن 
«مخطط  تنفيذ  في 
ـــه  ـــفـــوضـــى،» وان ال
المدعو  ســيــقــاضــي 
طــارق سويدان أمام 

القضاء الكويتي.. حتى يقف عند حده..
وقال ان القرضاوي - الذي يحمل الجنسية القطرية منع من دخول 
اإلمارات لما له من نشاطات تنظيمية سياسية حيث بدأ يحزب الناس 

ويؤسس لمشروع يهدف إلى إحداث بلبلة.
كما اتهم قائد شرطة دبي جماعة اإلخوان المسلمين بالوقوف وراء 

أحداث جامعة الملك خالد في أبها بالمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن اإلخوان يتبعون في ذلك أسلوب الخميني في استغالل 

طالب الجامعات لتنفيذ مآربهم، متخذين من البلطجة سالحاً لهم.
وكان وزير األوقــاف الفلسطيني محمود الهباش صرح بأن فتوى 

القرضاوي حول زيارة القدس  ال تخدم اال السياسة االسرائيلية .

لدى لقائه شباب المؤتمر وأحزاب التحالف
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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

كلمة عميقة المعنى ثرية المضمون بالغة الداللة ألقاها الزعيم علي    
عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام السبت في جامع الصالح وضع 
من خاللها بشكل مقتضب النقاط على الحروف وهو يشخص المرحلة التي مر 
ويمر بها الوطن في ارتباط أحداثها بما شهدته وتشهده المنطقة العربية من 
فوضى اليمكن اخفاء طبيعتها بإطالق من يقف وراءها مسمى الربيع العربي 
وهي تسمية رومنسية تناقض حقيقتها البشعة التي تتضح مالمحها التدميرية 
بصورة متزايدة في أكثر من بلد عربي.. األخ الرئيس وهو يتحدث عن اليمن يبين 
على نحو قاطع أن الشعب الصامد كان هو الصخرة الصلدة التي تحطمت عليها 
مؤامرات االنقالبيين وانتهازية الفاسدين والمفسدين في األرض الذين لم يكن 
لهم غاية سوى االنقضاض على السلطة، ولم يتمكنو ألن الديمقراطية ومبدأ 
التدول السلمي في وطن سبتمبر وأكتوبر و٢٢ مايو العظيم بات راسخاً وانتقالها 

ال يأتي إالّ كتعبير عن إرادة الشعب وعبر صناديق االقتراع.
في هذا السياق جاءت االنتخابات الرئاسية المبكرة يوم ٢١ فبراير ٢٠١٢م 
كثمرة من ثمار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي طالما عملت 
اطراف المشاريع التدميرية الفوضوية على عرقلتها وإعاقة تنفيذها في مرحلتها 
األولى والتي إلى اآلن لم تنفذ بنودها، ومع ذلك نجدهم يطالبون مزايدةً االنتقال 
إلى المرحلة الثانية رغم أن خطواتها متالزمة بصورة تراتيبية غير قابلة للفصل 
فيما بينها وهناك قضايا لم تنجز إالّ إذا كانت تلك األطراف تتعاطى بانتقائية مع 
المبادرة وآليتها التي زمنت منعاً لمثل هذه الممارسة المبيتة من قبلهم وهذا 

مرفوض..
فينبغي أوالً االنتهاء من مرحلتها األولى بصورة حرفية عندها فقط يمكن 
الحديث عن البدء بالمرحلة الثانية وهذه مسألة نطرحها لتكون تحت عين األشقاء 
في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء الراعين لها ان كانوا فعالً حريصين على 

اخراج اليمن من أزمته موحداً وآمناً ومستقراً.
لقد حملت كلمة الزعيم علي عبداهللا صالح رئىس المؤتمر الشعبي العام 
رسائل متعددة االبعاد ألطراف األزمة والمعنيين بها منطلقاً بذلك من حرصه 
على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وهو استمرار للحرص الذي تجسد من 
بدايتها وحتى الوصول إلى التوقيع على المبادرة الخليجية التي لن تؤدي إلى 
الحل ما لم تؤخذ كلٌ متكامل غير قابل لالنتقاص واالنتقاء وهذا أمر في غاية 
األهمية يجب التنبه إليه والتأكيد عليه والعمل على االلتزام به واجبار كل من 
يحاولون التحايل وااللتفاف عليه عن االقالع عن مثل هذا السلوك االنتهازي 
الخاطئ والمشين الذي دفع وسيدفع الوطن اليمني اثماناً باهظة في الحاضر 

والمستقبل.

المرحلة األولى.. أوالً
كلمة 

المؤتمر يعتزم التحرك دولياً لكشف المتواطئين مع اإلرهاب

من المعيب أال تقدم الحكومة الدعم الكافي للجنود
االنقالبيون ومن تمولهم قطر يتمادون في استباحة دماء اليمنيين

المؤتمر يعزي أسر الشهداء ويدعو لرعاية الجرحى

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة 
باقطمي وناجي

كشف مصدر مسئول في المؤتمر   
الشعبي العام عن اعتزام المؤتمر 
وحلفائه إجراء تحرك وطني ودولي وإقليمي 
واسع لكشف من تواطؤوا مع ظاهرة اإلرهاب، 
دا أن التوقيع على المبادرة الخليجية إنما  مؤكّ
جاء إدراكاً ألهمية وحرمة الدم اليمني وأرواح 
المواطنين، متهماَ عناصر األزمة االنقالبيين 

والمدفوع لهم من دولة قطر باالستمرار في 
استباحة الدم اليمني.

وتساءل المصدر في بيان له «فطالما ترك 
علي عبد اهللا صالح السلطة لماذا تبقى 

عناصر األزمة لتدير هذه الدورة الدموية؟ 
تفاصيل ص٣

الزعيم علي عبداهللا   بعث 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي 
العام باسمه شخصياً ونيابةً عن كافة 
قيادات وكــوادر المؤتمر برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ ناصر أحمد عبداهللا 
باقطمي وجميع آل باقطمي في وفاة 
الشيخ أحمد عبد اهللا باقطمي عضو 

اللجنة الدائمة الرئيسية.
وعبر رئيس المؤتمر عن عميق 
الحزن واأللم على فقدان قيادي بارز 
يحظى باالحترام والتقدير في كافة 
األوساط االجتماعية لما يمتلكه من 

حنكة تنظيمية مخلصة، كما كان 
شخصية اجتماعية مؤثّرة استطاع 
من خاللها حل العديد من القضايا 

المجتمعية.
كما بعث الزعيم علي عبد اهللا 
صالح برقية عــزاء ومــواســاة إلى 
األخوين محمد وخالد علي محمد 
ناجي في وفاة العميد علي محمد 
ناجي، الــذي عــرف بنبل األخــالق 
وعظيم الوفاء وصدق التعامل في 

تقديم الخدمات الطبية للمرضى، 
نص البرقيتين ص٦

د الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي   أكّ
العام أن الشعب صمد وأفشل المؤامرة وكل المؤامرات 
منذ ٥٠ سنة، وانتصر في ٢١ فبراير بانتخاب األخ عبد ربه 
منصور هادي رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة 
حباً في الوطن واالستقرار وخروجاً من األزمة الخانقة والطاحنة 

التي عصفت بالبالد منذ مطلع العام الماضي.
وقال رئيس المؤتمر لدى لقائه بشباب المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي في جامع الصالح السبت، إنه سيكشف خالل 
األسابيع القادمة أوراق الربيع العربي في الوطن العربي بشكل 
عام وفي اليمن بشكل خاص وسيبين الحقائق ويطرح األوراق 

على المكشوف ويضعها على الطاولة.
ودعا رئيس المؤتمر الجميع إلى االنصياع للشرعية الدستورية 

وااللتفاف حول القيادة السياسية الجديدة بزعامة األخ المشير 
عبدربه منصور هادي.. وأوضح «سنتحداهم.. لن يفلحوا ولن 
يخرجوا وشعبنا لهم بالمرصاد.. أما القوات المسلحة واألمن فهي 

محايدة.. تتبع الشرعية الدستورية ورئيس الجمهورية».
ولفت إلى أن الثورة الحقيقية هي ثورة سبتمبر وأكتوبر المجيدة 
والثاني والعشرين من مايو التي ترعرع الشباب في كنفها، 

وليست ثورة البالطجة والتخلّف.
وأشاد بموقف الشعب خالل العام المنصرم في مواجهة 
الصلف واإلرهاب مع قوى التخلّف والقوى الرجعية التي لديها 
أجندة خارجية على الرغم أنهم في بلد الديمقراطية واإليمان 

والحكمة.
تفاصيل ص٢

سنكشف أوراق «ثورة البالطجة والتخلّف»
على الجميع االلتفاف حول القيادة السياسية الجديدة
لن نسمح لقوى التخلف واالرهاب تخريب مؤسسات الدولة

خالل استقباله مساعد الرئيس السوداني

الرئيس: اليمنيون تجاوزوا التحديات الصعبة
قــال فخامة األخ عبدربه  

مــنــصــور هــــادي رئــيــس 
الجمهورية إن اليمنيين استطاعوا 
بالتعاون والتوافق تجاوز التحديات 
ويــالت  ليمن  ا وتجنيب  الصعبة 
الحروب واالنقسام بكل ما تحمله 
من مخاطر ومهالك ال تحمد عقباها.
وأشــار رئيس الجمهورية خالل 
استقباله بصنعاء مساعد الرئيس 
السوداني الدكتور نافع علي نافع 
إلى أن اليمن يختلف عن بقية البلدان 
كونه شعباً مسلّحاً نتيجة للظروف 
السياسية السابقة منذ قيام الثورة 

اليمنية سبتمبر وأكتوبر.
وأوضـــح األخ عبدربه منصور 

هادي رئيس الجمهورية «تحاورنا 
ــوات األوان من  وتشاورنا قبل ف
أجــل الــخــروج مــن عنق الزجاجة 
وكــان على كل القوى السياسية 
أن تحرص على استقرار وأمــن 
ووحدة الوطن من الضياع واالنهيار 
والعمل على االنتقال من ساحات 
الصراع إلى طاولة الحوار من أجل 
صنع المستقبل اآلمــن وتحقيق 
االستقرار والوصول إلى التبادل 
السلمي للسلطة وبصورة تضمن 
العدالة االنتقالية والحكم الرشيد 
حتى يلمس ذلــك اليمنيون من 
المهرة وحتى صعدة دون تمييز أو 

تفضيل».

اِّـؤتمر: ال حوار وال هيكلة إال بعد تنفيذ اِّـرحلة األوُّـ من اِّـبادرة

مسيرة حاشدة لجنود وضباط الفرقة األولى تطالب بإقالة المنشق «محسن»

أكد أن القاعدة مازالت تتربص بالبيضاء

العامري: مصرع أكثر من 35 من قيادات وعناصر القاعدة
أكد العميد محمد ناصر العامري محافظ محافظة   

البيضاء أن أكثر من ٣٥ من قيادات وعناصر تنظيم 
القاعدة لقوا حتفهم في الغارة الجوية التي استهدفت أوكار 

اإلرهابيين في البيضاء.
وأوضح العامري في  تصريح لـ«الميثاق» أن من بين القتلى 
سعوديين وباكستانيين وسوري وعراقي، والتزال عملية 

التقاط جثث العناصر اإلرهابية مستمرة حتي مساء األحد.
مشيراً إلى أن الضربات التي وجهها صقور الجو ألماكن تجمع 
عناصر القاعدة أحبطت تنفيذ عمليات إرهابية على مواقع 

عسكرية ومنشآت حكومية كان تنظيم القاعدة يزمع تنفيذها.
وقــال: إن المواقع التي تم ضربها مثلت انطالقاً لتجمع 
عناصر القاعدة من محافظتي أبين والبيضاء منذ خمسة أشهر 

ومنها هاجموا مدينة رداع الشهر الماضي.
وأشــاد العامري بجاهزية الجيش وتعاون أبناء البيضاء 

للتصدي ألي اعتداءات إرهابية تستهدف المحافظة..
وألمح إلى أن العناصر المتبقية من تنظيم القاعدة مازالت 
تتربص لتنفيذ هجمات انتقامية بعد الضربة الموجعة التي 

تلقتها في اليومين الماضيين.

رئيس المؤتمر: شعبنا صمد وانتصر في 21 فبراير على المؤامرة

هيكلة الجيش ستتم بعد االستفتاء على الدستور الجديد

مفجرو الطائرة 
موجودون في الفرقة

قال العميد الركن طيار محسن علي   
متاش قائد قاعدة الديلمي الجوية ان 
منتسبي القوات الجوية الشرفاء لن يسمحوا 
للمندسين وعناصر القاعدة من استهداف 
معسكرات الجوية وسيحرقون األرض تحت 
أقدام من تسول له نفسه االقتراب من أسوار 

معسكراتها.
وأكد العميد متاش في حوار لـ«الميثاق» 
ان قائد القوات الجوية باق في منصبه كونه 
معيناً بقرار سياسي واليحق ألي كان ان يطالب 
باقالته  مهما كان األمر كونه قائداً عسكرياً 
وفــي منصب سيادي اليخضع للمهاترات 

السياسية وغوغاء الشوارع.
تفاصيل ص٩

البرلمان المصري يرفض استخدام 
سالح المعونة للضغط

طالب الدكتور سعد الكتاتني رئيس   
مجلس الشعب المصري الكونجرس 
األمريكي بالتوقف عن المعايير المزدوجة في 
التعامل مع القضايا التي تمس السيادة الوطنية.
ــال عند فتح موضوع التمويل األجنبي  وق
لمنظمات المجتمع المدني فى مصر أنه طرأ على 
الساحة  حدث أصاب المصريين بصدمة كبيرة 

عندما تم السماح لعدد من األجانب بالسفر.
وأوضح الكتاتني «إذا كان المجلس قد عبر 
عن إدانته للمتهمين األجانب بالسفر وهم على 
ذمة القضية بالتالي فان البرلمان يرفض أي 
محاوالت مشبوهة لخرق األمن القومي للبالد 
ويرفض لغة التهديد والوعيد واستخدام سالح 

المعونة في الضغط السياسي.

اللجنة العسكرية تؤكد:االمارات وفلسطين تدشنان الحرب على االخوان
الحرس الجمهوري أفضل 

من يلتزم بالتعليمات
قــال الناطق باسم   

ية  لعسكر ا للجنة  ا
اللواء علي سعيد عبيد إن 
أولـــى مــهــام اللجنة إنهاء 
االنـــشـــقـــاق فـــي الــقــوات 
ــالق  المسلحة ووقــــف اط
ـــة كــل العوائق  الــنــار وإزال
التي استحدثت اثناء األزمة 
ســواًء أكانت المتاريس أم 
المسلحين الموجودين في 
لناطق  ا نتقد  وا لعاصمة.  ا
لعسكرية  ا للجنة  ا بــاســم 
المظاهر المسلحة وإجراءات 
رسها  تما لــتــي  ا لتفتيش  ا
بعض العناصر في الشوارع 
وكذلك في ساحة االعتصام، 
مشيراً إلى أن بالدنا قدمت 
أنموذجاً يحتذى به في حل 

الخالفات.
وأوضــح عبيد أن هيكلة 
الجيش ستأتي بعد االستفتاء 

على الدستور الجديد، أما 
إنــهــاء االنقسام فسيكون 
قبل نهاية الفترة االنتقالية 

الثانية.
مــؤكــداً على أن القضايا 
السياسية ومنها تعيين وعزل 
القادة العسكريين ليست من 
بــل من  اللجنة  اختصاص 
اختصاص الرئيس، أمــا ما 
باللجنة فهي مهام  يتعلق 

مهنية بحتة..
ورفض عبيد االتهامات التي 
توجه إلى الحرس الجمهوري، 
وقال: إنها وحدة من وحدات 
بشكل  لمسلحة  ا ــوات  ــق ل ا
عام وتنفذ كل التعليمات، 
: هي اليوم  واستدرك قائالً
ــي تنفيذ  أفــضــل وحــــدة ف
التعليمات من قبل اللجنة، 
وبمجرد إشارة من اللجنة تنفذ 

كل التعليمات فوراً..


