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المعاني والمضامين لكلمة األخ المناضل عبدربه منصور هادي   
رئيس الجمهورية-نائب رئيس المؤتمر التي ألقاها السبت   تحمل 
تعبيراتها الرؤية السياسية والوطنية التي ينبغي أن يلتقي على أساسها 
كل أبناء اليمن وفي طليعتهم القوى الحية والمؤثرة على اتجاهات االحداث 
لتأخذ مساراً إيجابياً يمكننا من التغلب على التحديات واالخطار التي مر 
ويمر بها الوطن سياسياً واقتصادياً وأمنياً ومن ثم االنطالق لمواصلة 
مسيرة البناء والتنمية والمضي قدماً في عملية النهوض الديمقراطي 
والتنموي لمسيرة بناء اليمن الديمقراطي الجديد.. وحدد االخ الرئيس في 
هذا السياق األولويات في الصدارة استعادة مؤسسة الوطن الكبرى القوات 
المسلحة واالمن للحمتها وإنهاء االنقسام الذي أصابها نتيجة للتمرد الذي 
أصابها وتقف وراءه أجندة لقوى  تصورت أن مشروعها يحققه االندفاع 
باألزمة التي مر بها الوطن الى الصراعات المسلحة والحرب االهلية غير 
مبالين بما ستؤول اليه البلد من أوضاع كارثية مدمرة لحاضر اليمن 

ومستقبل أجياله.
وهذا هو النهج الصادق والصائب والمسؤول الذي طالما أكدنا عليه 
والتزمنا به في المؤتمر الشعبي العام ودعونا اليه في الماضي ومتمسكين 
به في الحاضر واآلني، ونطالب االطراف األخرى أن ترقى الي مستوى 
المسؤولية الوطنية، ونأمل أن تستجيب اليه حتى تكون القوات المسلحة 
كما كانت دوماً رمزاً للوحدة الوطنية والمدافعة عن سيادة اليمن وأمنه 
واستقراره يستمد توجهه من الشرعية الدستورية المجسدة إلرادة الشعب 
.. هكذا سنواجه كافة االخطار وننتصر عليها وفي مقدمتها خطر إرهاب 

تنظيم القاعدة وكل من يحاول زعزعة أمن واستقرار الوطن.
وفي ذات المنحى ايضاً كان موقفنا تجاه االعالم الرسمي الذي مراراً 
وتكراراً نبهنا وحذرنا من جره الى مربع الخالفات السياسية والحزبية 
والتي أوصلته الى حد التناقض مع مهمته ووظيفته األساسية بحيث يكون 
خطابه يخدم السياسة العامة للدولة وتوجهات الحكومة على الصعيد 
السياسي واالقتصادي واالمني مقدماً مساهمة حقيقية في ترسيخ الوحدة 
الوطنية كاشفاً مكامن االختالالت وكل مظاهر الفساد دون ان يقحم نفسه 
في الخالف والصراع الحزبي الذي له منابره االعالمية المعبرة عنه في 

ظل حرية الرأي والتعبير التي كفلها نظامنا الديمقراطي  الديمقراطي.
لقد كان حديث االخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
في كلمته عن قضايا كثيرة وكبيرة تكتسب أهمية حيوية في مجرى 
التسوية السياسية الهادفة الى إخراج اليمن من أزمته وفقاً للمبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وفي جميعها احتلت وحدة المؤسسة 
العسكرية واالمنية ووضع االعالم الرسمي ودوره موقعاً محورياً من هذا 
نتبين األهمية التي يكتسبانها في نجاح التسوية السياسية التي من 
خاللها سوف يتجاوز اليمن المرحلة الدقيقة والمعقدة والصعبة عبر الحوار 
الوطني، وهذا التوجه بدون شك يتطلب خطاباً إعالمياً هادئاً ورصيناً 
مسؤوالً يوفق وال يفرق وهو ما أكد عليه االجتماع التنظيمي الذي عقد 
باألمس برئاسة الدكتور عبدالكريم االرياني ما لم يستوعبه اآلخرون 
الذين ندعوهم الى قراءة عمق  كلمة رئيس الجمهورية علهم يتمثلون 
الروح الوطنية وواجب التحلي بها في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا 

الوطني المعاصر.

استحقاقات محورية
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
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المشترك يحتفي 
بانتصاره في قطع 
األرزاق واألعناق

تفاصيل جريمة 
جامع الرئاسة

مجلس القضاء 
والنائب العام 
َّـ مرمى 
اإلصالح

رئيس المؤتمر يبحث تحضيرات 
الحوار الوطني مع بن عمر 

التقى الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس  
ء  االربعا ء  لعام مسا ا الشعبي  المؤتمر 
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة السيد جمال بن 
عمر، وقد أطلع الزعيم علي عبداهللا صالح خالل اللقاء 
المنعقد بمنزله بالعاصمة صنعاء على نتائج لقاءات 
المبعوث األممي مع مختلف أطياف العمل السياسي 

والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد رئيس المؤتمر على دعم المؤتمر الشعبي 
العام للجهود التي يبذلها السيد جمال بن عمر ، 
وحــرص المؤتمر وحلفائه على تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والوصول 
إلى مؤتمر الحوار الوطني ومشاركة كافة القوى 

السياسية واالجتماعية والمنظمات الجماهيرية 
مستثنيا العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة 

ومن يدعمهم ويقف وراءهم.
وخالل اللقاء جرى بحث ما تم تنفيذه من المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
من جانبه ثمن بن عمر دور الزعيم علي عبداهللا 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في نجاح 
التسوية السياسية وإنفاذ بنود المبادرة والحرص 
على تجاوز األزمة وتجنيب اليمن مخاطر االنجرار 

الى مستنقع العنف والفوضى .
حضر اللقاء الدكتور عبدالكريم االرياني - النائب 

الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام.

الرئيس: لن أسمح باستمرار انقسام الجيش وانفالت اإلعالم الرسمي
لمناضل   ا األخ  ـــد  كّ أ

عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلّحة أنه لن يسمح 
باستمرار أي انقسام في الجيش 
ولن يقبل بأي محاولة مهما 
ه أو حرفه  كانت لتعطيل مسارِ
باته األساسية. عن مهامه وواجِ

وقال:  إن الحديث عن سالمة 
واستقرار الوطن وتحقيق أمن 
الــنــاس وحــمــايــة مصالحهم 
المعنى بدون  سيظل عديم 
جيش وأمن وطني موحد وقوي 
 حترف، ومسنودل ومؤهوم
من قيادته غير خائف على 

حقوقه.
وأكد األخ المناضل عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية 
أن المعركة مع تنظيم القاعدة 
اإلرهابي لم تبدأ بعد ولن تنتهي 

إال بعد أن تطهر كل مديرية 
وقرية وموقع ليعود النازحون 
لهم آمنين مطمئنين  إلى منازِ
أو بعد أن يجنحوا إلى السلم 

ويسلّموا أسلحتهم.
وطــالــب رئيس الجمهورية 
عة على المبادرة  األحزاب الموقّ
دماً  الخليجية بأن تبدأ بالسير قُ
في التحضير واإلعــداد لمؤتمر 
ؤ أو طرح  الحوار الوطني دون تلكّ

شروط مسبقة.
كما طــالــب أطـــراف العمل 
السياسي بــوقــف أي حمالت 
إعالمية أو تحريض وأن تنطلق 
سياستها اإلعالمية من اآلن 
وصاعداً من جوهر التوافق الذي 
نصت عليه المبادرة وهي تهدئة 
األزمــة للسير الموضوعي في 

خطوات الحوار القادم.
نص الخطاب ص٣

في اجتماع برئاسة اإلرياني

المؤتمر يرحب بمضامين الخطاب السياسي لرئيس الجمهورية
رأس الدكتور عبد الكريم اإلريــانــي   

النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام  اجتماعاً تنظيمياً ضم األمناء المساعدين 
للمؤتمر الشعبي العام وعدد من قيادات المؤتمر 
أمس، ونوقش خالله التحضير واإلعداد للقاء 
التشاوري الموسع والمقرر انعقاده خالل األسابيع 

القادمة.
واستعرض االجتماع مضامين الخطاب السياسي 
المهم الذي وجهه الرئيس عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر األمين 
العام يوم السبت في حفل تخرج دورات جديدة من 

األكاديمية العسكرية بصنعاء.

ورحب اإلجتماع بدعوة رئيس الجمهورية األحزاب 
والقوى السياسية اإللتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة خروجاً باليمن من األزمة 

السياسية.
كما قــدر االجتماع عالياً أهمية وضــرورة بناء 
جيش وطني موحد كفوء تحت قيادة سياسية 
واحدة، باعتبار ذلك يمثّل حاجة وطنية لحفظ األمن 
نه من القيام بالمهام الدستورية  واالستقرار، ويمكّ

المناطة به.
وشدد اإلجتماع على أهمية مواصلة الحرب على 

اإلرهاب 
تفاصيل صــ٢

قرار جمهوري بتشكيل لجنة التواصل 
إلشراك كافة األطراف في الحوار

ــدر األخ المناضل عبد ربه   أص
منصور هادي رئيس الجمهورية 
قــراراً جمهورياً برقم ١٣ لسنة ٢٠١٢ 
بتشكيل لجنة االتصال ألغراض إشراك 

كافة األطراف في عملية الحوار.
لت لجنة االتــصــال مــن كــل من  وشكّ
الدكتور عبد الكريم اإلرياني، واألستاذ 
عبد الوهاب أحمد اآلنسي، والدكتور 
ياسين سعيد نعمان، واألستاذ جعفر سعيد 
باصالح، واللواء حسين محمد عرب، واللواء 
عبد القادر علي هالل، والمحامية راقية 

عبد القادر حميدان، واألستاذة نادية عبد 
العزيز السقاف.

وقضى القرار بإشراك كافة األطــراف 
في عملية الحوار، وأن تقوم اللجنة في 
أول اجتماع باختيار رئيس لها من بين 
أعضائها، وللجنة االتصال االستعانة بمن 
تراه إلنجاح عملية التواصل، وعلى كافة 
األطراف التعاون معها وتسهيل مهمتها بما 
يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة 
التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خالل 

فترة ال تتجاوز ٣٠  يونيو ٢٠١٢.

بن عمر: الحكومة ستفقد 
شرعيتها ومصداقيتها

وجه مبعوث األمين العام لألمم المتحدة  
إلى اليمن جمال بن عمر-قبيل مغادرته 
صنعاء- انتقادات الستمرار المظاهر المسلّحة 
بالعاصمة صنعاء، وطالب الحكومة باتخاذ 
إجـــراءات عملية لتحسين الوضع المعيشي 
للمواطنين الذين قال إنهم سيبدأون بـ «إعادة 
النظر في شرعية ومصداقية الحكومة» ما لم 

تحقق تقدماً ملموساً في أسرع وقت.
وقال بن عمرو في تصريحات لوكالة «فرانس 
برس» ما زالت المجموعات المسلّحة تجوب 
شـــوارع العاصمة صنعاء، ويحمل أفــرادهــا 
رشاشات الكالشينكوف على أكتافهم، وبالرغم 
من إزالــة القسم األكبر من الحواجز الترابية 

ع أوصال صنعاء. واالسمنتية التي كانت تقطّ
وأضــاف بن عمر: إن المسلحين انتقلوا إلى 
الشوارع الفرعية وخزنوا المتفجرات في المباني.
تفاصيل صــ٧

أحرار الفرقة يؤكدون استمرارهم في 
االعتصام حتى محاكمة علي محسن

يواصل أحرار الفرقة األولى   
ــن ضــبــاط وصــف  ـــدرع م م
وجنود لالسبوع الثاني عشر على 
التوالي اعتصاماتهم االحتجاجية 
.. مؤكدين ضـــرورة االستجابة 
لمطالبهم الشرعية وعلى رأسها 
إقالة المتمرد علي محسن قائد 

الفرقة األولى مدرع ومحاكمته.
ونفذ أحرار الفرقة األحد مسيرة 
الستين  شـــارع  فــي  احتجاجية 
للتنديد بجرائم قائدهم المنشق 
علي محسن وتحويله معسكراتهم 

الى أوكــار لالرهاب والمتطرفين 
وتسليمهم األسلحة.

وطــالــب أفـــراد وضــبــاط الفرقة 
االولــى مدرع بسرعة االفــراج عن 
المعتقلين في سجون  زمالئهم 
الفرقة على ذمة انضمامهم الى 
الشرعية الدستورية الذين رفضوا 
ــال  ارتــكــاب الــجــرائــم بــهــدف ادخ
البالد في مربع العنف والتخريب 

والفوضى.
تفاصيل ص٢

المشترك يتسبب في تدمير 2526 منشأة في أمانة العاصمة
تة للعامين   كشفت الخطة االقتصادية المؤقّ

٢٠١٢ و٢٠١٣ عن أن األزمة السياسية 
التي عصفت بالبالد منذ مطلع العام الماضي 
تسببت في تدمير  البنية التحتية والمنشآت العامة 
والخاصة والتي بلغ عددها في أمانة العاصمة 

وحدها حوالي ٢٥٢٦ منشأة.
وأوضح «البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية» 
المقرر عرضه على مؤتمر أصدقاء اليمن الذي 
ينعقد في الرياض في الـ ٢٣ من مايو الجاري، 
أن تدهور االستقرار السياسي واألمني خالل 
العام ٢٠١١ أدى إلى تدهور الوضع اإلنساني 
للعديد من مكونات المجتمع وزيادة احتياجاتها 
اإلنسانية، وبالذات في المناطق والمحافظات التي 
شهدت صراعاً مسلّحاً مثل مناطق الحصبة وصوفان 
ومديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ومديريات 
أرحب ونهم في محافظة صنعاء ومدينة تعز، إلى 
جانب الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين.
وذكرت الخطة أن التقديرات األولية تشير إلى 
وصول أعداد النازحين من محافظة أبين إلى حوالي 
٩٠ ألف نازح، فضالً عن اآلالف من النازحين في 

المديريات والمحافظات األخرى.

ــراع المسلّح فــي المناطق  ــص كما خــلّــف ال
والمحافظات سالفة الذكر مخاطر مستقبلية ناتجة 
عن وجــود واســع النطاق من العبوات الناسفة 

والقذائف غير المنفجرة واأللغام والتي تمثّل في 
مجملها تحدياً أمنياً وإنسانياً خطيراً يعوق عودة 

النازحين والمشردين إلى ديارهم.

مصرع 43 قيادياً من القاعدة 
اخرهم فهد القصع

لقي القيادي في تنظيم  القاعدة فهد القصع أمس مصرعه اثر  غارة جوية   
للطيران الحربي في منطقة رفض بمديرية الصعيد محافظة شبوة .

ونقلت وسائل اعالمية  ان طائرة حربية  شنت عند نحو الساعة الثامنة واربعين 
دقيقة من مساء أمس غارة جوية استهدفت سيارة شاص كان يستقلها القيادي في 
التنظيم فهد القصع  وآخرون، اثناء مرورها في طريق فرعية بوادي رفض بالصعيد 

قتلت القصع وشخصاً آخر يدعى (لكدم ) باإلضافة الى تدمير السيارة.
وكان القصع قد نجا اكثر من ست مرات من عمليات مسلحة استهدفته  في محافظة 
الجوف وشبوة وابين  ويرتفع بمصرعه عدد قيادات القاعدة التي لقت مصرعها خالل 

المواجهات االخيرة الى ٤٣ قياديا من تنظيم القاعدة  .
الجدير بالذكر ان فهد محمد أحمد القصع من مواليد مدينة عدن، عمره نحو (٤٦ عاما)

والمدرج في قائمة أخطر ١٠ مطلوبين إرهابيين في العالم، وقد رصد مكتب التحقيقات 
الفيدرالي جائزة قدرها خمسة ماليين دوالر لإلدالء بأية معلومات عنه، بسبب اتهامه 

في تفجير المدمرة األميركية «يو إس إس كول» في ١٢ أكتوبر ٢٠٠٠.

هوالند رئيساً اشتراكياً 
جديداً لفرنسا

فــاز االشتراكي   
فرانسوا هوالند 
ــي الــجــولــة الثانية  ف
الحاسمة في االنتخابات 
نسية  لفر ا سية  ئا لر ا
ـــي جــــرت أمــس  ـــت ال
بحصوله على ٥٢٪ من 
ــوات الناخبين، ما  أص
سيسمح بعودة اليسار 
الى قصر اإلليزيه بعد 
غياب استغرق ١٧ عاماً. 
وبذلك يصبح هوالند 
في  بع  لسا ا ئيس  لر ا
الجمهورية الخامسة لمدة خمس سنوات، ليتزعم 
إحدى أكبر الدول في العالم والتي تملك السالح 
النووي، وهي عضو دائم في مجلس االمن، وتلعب 

دوراً رئيسياً في اإلتحاد األوروبي.
ويكون هوالند بذلك قد فــاز على الرئيس 
اليميني نيكوال ساركوزي، آخر القادة األوروبيين 
الذين أطاحت بهم األزمة االقتصادية بعد اليونان 

وأسبانيا وإيطاليا.


