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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

المؤتمر يدعو اإلصالح والحوثي للتحاور فيما بينهم ونبذ العنف

كلمة 

يعتقد البعض مخطئًا أنه يستطيع تجاهل مجمل التنازالت التي قدمها المؤتمر   
الشعبي العام واالنحراف بمسار التسوية على نحو أحادي.

وبقدر مايحمل هذا االعتقاد من األنانية والنرجسية إال انه يظل مجرد اعتقاد سرعان ماينكسر 
ويتبخر أمام الواقع الذي ساهم المؤتمر كشريك أساسي في صياغته وصناعته منذ الوهلة األولى 
ليصل البلد الى بر األمان بعيدًا عن مغامرات مراهقي السياسة الذين مازالوا يتوهمون حتى اآلن 
ان ما آنجز على مسار التسوية كان بفضل تهورهم متناسين أن المؤتمر كان قادرًا على مجابهة 
ذلك التهور بدعم شعبي واسع غير انه اختار مصلحة البلد وحافظ على قداسة الدم اليمني..

وقد آن األوان ليفهم أولئك الحمقى ان الشعب لم يعد لديه من الصبر مايكفي لتحمل مزيد 
من الحماقات التي أدخلت البلد في أوضاع كارثية النزال نعاني من تبعاتها حتى اآلن، رغم مضي 
ثالث سنوات على بدء تلك المؤامرة لتدمير الوطن، واليزال المؤتمر يقدم كل مابوسعه لتجاوز 
آثارها والعمل مع كل المخلصين في هذا البلد من أجل ترميم الشروخ ومداواة الجروح البليغة 
التي أحدثتها أزمة العام 2011م وأضرت بالوحدة الوطنية واالقتصادية واألمن والعالقات 

بين أبناء البيت الواحد.
إنه لمن دواعي األسف ان تظل بعض األطراف تتمادى في ممارساتها االستفزازية وحنينها 
للخراب والقتل رغم كل مابذل من مساعي وتنازالت وتضحيات كبيرة الحتواء األزمة وازالة كل 
مبررات االنقسام والفرقة بدءًا بتنازل الزعيم علي عبدالله صالح رغم الحقوق الممنوحة له من 

الشعب والتي فوض بموجبها المؤتمر الشعبي العام إلدارة شئون الدولة.
ونؤكد مجددًا ان كل ذلك اليساوي قطرة دم واحدة لمواطن يمني، والتساوي لحظة قلق 

عاشتها أسرة يمنية خالل السنوات الثالث الماضية.
ان علينا ان نتوجه اليوم جميعًا للبحث عن  مستقبل آمن ألجيالنا القادمة والتخلي عن المكابرة 

واالستفزازات التي لن تثمر إال مزيدًا من الحقد والشر، وكل مااليحمد عقباه..
واليزال لدينا أمل كبير بأن يتصدى العقالء من كافة القوى السياسية لدعوات الفتنة وترويض 
المتاجرين بها داخل احزابهم وايقاف تدفق األموال المشبوهة على كوادرهم والتي باتت 
روائحها النتنة منتشرة في كل الزوايا ولن تلبث ان تحرق األرض والنسل إذا ما استمر السكوت 

عنها أكثر، فلكل فعل رد فعل ولكل ظالم نهاية.

َّ
من أجل اليمن ليس إال

االرهابيون قتلوا حتى المصلين في المسجد وتعطلت إحدى سياراتهم ولم يتعقبهم أحد

منافسو السيسي ال يمتلكون حظوظًا لرئاسة مصر

فاقم األزمة 
اإلنسانية في اليمن

ألف نازح في عمران تركيا من كاتم الصوت إلى طباعة البطائق االنتخابية
وصعدة وحجة

طفل قتلوا وُجرحوا في المواجهات 
بين الحوثيين واالخوان

ألف شخص في صعدة بحاجة 
ماسة لمساعدات إنسانية
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اإلخوان
إلى أين يجرون اليمن؟!

»الميثاق« : رئيس سياسية المؤتمر بإب لــ

المؤتمر لن يقف 
صامتًا أمام تصعيد 
فوضى اإلخوان

»االخوان« يضغطون بالفوضى للسيطرة على محافظة إب

هّنأ الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي باسمه وقيادة المؤتمر  
وكوادره وأنصاره وحلفائه، األمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس 
مجلس ال��وزراء بالمملكة العربية السعودية، على الثقة العظيمة التي نالها من خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز باختياره وليًا لولي العهد.
وأعرب الزعيم علي عبد الله صالح في برقيه تهنئة عن ثقته في أن األمير مقرن بن 
عبد العزيز من موقعه القيادي سيسهم في تطوير وتعزيز أواصر العالقة بين الشعبين 

اليمني والسعودي من جهة وبين األمة العربية واإلسالمية والعالم من جهة أخرى.
تفاصيل ص2

استنكار واسع للحملة الممنهجة التي يشنها »اإلصالح« ضد الرئيس هادي
تطاول اإلخوان على الرئيس هروب من التسوية وعرقلة لتنفيذ مخرجات الحوار
البركاني : ليس على الرئيس أو الجيش أن يقاتلوا بالنيابة عن طرف سياسي

على االخوان الكف عن انتقاد الرئيس 
ومطالبة الحكومة بتحمل مسئوليتها

لماذا ممارسة التظاهر وقطع الشوارع مباحة 
في الستين وإب ومحرمة في عمران..؟!

في لقاء مع المبعوث األممي استمر ثالث ساعات

المؤتمر والتحالف يؤكدون على الدور المحوري للزعيم في التسوية وإنجاح الحوار

أكدت قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على  
اهمية الدور المحوري للزعيم علي عبدالله صالح 
- رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام - 
في انجاح التسوية السياسية وترسيخ مبدأ الحوار والتداول 
السلمي للسلطة كثقافة سياسية حين كان في السلطة وهو 
خارجها،.. وعقد الثالثاء الماضي بالعاصمة صنعاء لقاء بمقر 

اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي برئاسة األمين العام المساعد 
عارف الزوكا وحضور الدكتورة أمة ال��رزاق حمد - االمين 
العام المساعد لقطاع المرأة - وأعضاء اللجنة العامة وقيادات 
احزاب التحالف مع المبعوث الدولي إلى اليمن السيد جمال 

بنعمر .
تفاصيل ص3

 إلى االستفتاء على الدستور ثم االنتخابات
ً
الزوكا: نحرص على الشراكة الوطنية وصوال

 وسيستمر دوره القيادي في المستقبل
ً
بن عمر: المؤتمر سيظل شريكًا فاعال

صعدت قيادات »االخوان« المسلمين في اليمن من   
حملتها العدائية ضد المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية في توجه خطير لنسف التسوية 

السياسية بعد ان فشلت قيادات االصالح عبر المستشار علي 
محسن بالضغط على الرئيس هادي لزج الجيش في مواجهة 

مع الحوثيين بعد هزيمتهم النكراء في عمران.

وفي سياق هذه الحملة الممنهجة هاجم نواب إصالحيون 
)إخوان( في جلسة  البرلمان أمس االحد رئيس الجمهورية 
على خلفية تحكيم الدولة للحوثيين بمحافظة عمران، ما 

دفع الشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد الى التأكيد 
ان سياسات أحزاب المشترك بقيادة اإلصالح وراء إضعاف 

مؤسستي األمن والجيش.

صراع اإلصالح 
والحوثيين

كشفت مصادر محلية في حضرموت عن أن مرتكبي االعتداء االرهابي على   
جنود األمن في نقطة »المضي« مديرية الريدة حضرموت االثنين الماضي، 
وكانوا على متن 3 سيارات منها سيارتان كانتا ترصدان تحركات أفراد النقطة منذ 
»الميثاق« ان االرهابيين الذين هاجموا النقطة قدموا  اليوم األول. وذكر مواطنون ل��

من اتجاه وادي المضي وتم تنفيذ الجريمة قبيل الفجر وتصفية الجنود حتى الذين 
كانوا داخل المسجد ألداء الصالة..

مشيرين الى ان تنفيذ العملية االرهابية استمر حوالى 20 دقيقة، واستغرب 
المواطنون مرور االرهابيين بسياراتهم الثالث من النقاط األمنية والعسكرية باتجاه 

الريدة الشرقية، ومنها الى مدينة الديس والتي توقفوا فيها بسياراتهم الثالث بعد 
تعطل احدى السيارات لمدة ساعة، ثم اتجهوا الى مستشفى الديس لمعالجة أحد 

االرهابيين الذي اصيب ورغم كل ذلك لم تتعقبهم أية قوة أمنية أو عسكرية..
تفاصيل ص���11

متطرفو االخوان يغلقون مبنى محافظة إب والمؤتمر والتحالف يحذرون من التصعيد المسلح
مدير أمن إب يرفض حضور اجتماع اللجنة األمنية.. ومدير المالية يدعم محاصري المحافظة

االنتخابات الرئاسية المصرية أواخر مايو والنتائج 5 يونيو

يواصل متطرفوا اإلخوان المدججين بمختلف األسلحة  
اغالق مبنى المجلس المحلي بمحافظة إب، في تصعيد 
خطير يسعون من خالله إلى عرقلة التسوية والحيلولة دون 
تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وكذلك الضغط على الرئيس بعدم 
تغيير اإلخواني محافظ محافظة عمران بدعوى المطالبة بما 
أسموه إقالة الفاسدين، وإلغاء قرارات اتخذتها قيادة السلطة 

المحلية، مؤخرًا.
حيث قامت تلك العناصر المتطرفة عقب ص��الة الجمعة 
الماضية، بنصب الخيام وقطع الشارع الرئيسي لمبنى المحافظة 
ومحاصرته من كل االتجاهات.. وذلك بعد خطبة القاها متطرف 

اجاز لعناصر اإلصالح شرعية اقتحام مبنى المحافظة. 
تفاصيل 4

دق��ت ساعة االنتخابات الرئاسية  
في مصر، وبدأ االستحقاق الثاني في 
خارطة الطريق المصرية لتكتمل المنظومة 
»الدستور بانتخابات رئاسية وبرلمانية« 
والتي أعلنت في 3 يونيو الماضي في أعقاب 
ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد 
مرسي وانهت حكم اإلخوان واعتباره تنظيمًا 
إره��اب��ي��ًا، ليخطو ب��ذل��ك الشعب المصري 

خطوات جبارة نحو دولته المدنية.
وأعلنت اللجنة العليا لالنتخابات في مصر 
عن فتح باب الترشح للرئاسة ابتداًء من اليوم 
االثنين وحتى ال���20 من أبريل، معلنة عن 
تحديد 15 مايو االنتخابات الرئاسية في 
الخارج ويومي 26 و27 مايو داخل مصر.. 

وإعالن النتائج في الخامس من يونيو.
تفاصيل ص14

تفاصيل مذبحة حضرموت :
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