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من قلب الذاكرة الحية

علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الــوحــدة 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 رقمًا في الحاضر والمستقبل..

بيان المشترك محاولة انقالبية على الرئيس هادي
المؤتمر والتحالف:

في الوقت الذي كنا ننتظر من أحزاب اللقاء المشترك ان تقدم  
جرد حساب لشعبنا اليمني عن ما انجزوه من شعارات التغيير 
المزعوم التي كانت ترفعها قيادة هذه األحزاب قبل وأثناء أزمة ٢٠١١م، 
وانساق وراء تلك الشعارات الذين صدقوا أكاذيب وأضاليل الخطاب 
اإلعالمي لتلك األحزاب اليوم نجدها تطلع علينا ببيان بائس تنقلب فيه 
على كل ما حققه اليمنيون من نجاحات في مسار التسوية السياسية تنفيذًا 
للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني.. وواضحًا ان تلك األحزاب في 
بيانها تسعى إلعادة الوطن والشعب إلى المربع األول والدفع بالبالد والعباد 
إلى أتون كارثة أسوأ وأخطر من تلك التي حاولنا وسعينا إلى تجاوزها مع 
األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء في المجتمع الدولي قبل 
ثالثة أعوام واستطعنا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بقيادة الزعيم 
علي عبدالله صالح وبما قدمناه من تنازالت من أجل الوطن ان نحقق 
التوافق واالتفاق على حل ومعالجة قضايا ومشاكل اليمن على قاعدة 
التصالح والتسامح بهدف ان نمضي معًا لبناء يمن جديد بعد أن نكون 

قد تجاوزنا الماضي إلى المستقبل الذي ننشده لحاضرنا وأجيالنا القادمة.
إن بيان المشترك يعد انقالبًا واضحًا على مؤتمر الحوار الوطني والوثيقة 
التي خرج بها وعلى جهود األخ المناضل عبدربه منصور هادي رئيس 

الجمهورية التي يبذلها الخراج اليمن من األزمة..
 ندرك انه ليس بيان أحزاب اللقاء المشترك بقدر ما هو بيان حزب اإلصالح 
(اإلخوان المسلمين) المهيمن على هذا التكتل الذي لم يعد موجودًا إال 
لتمويه المرامي االنقالبية اإلخوانية عبر خلط األوراق ومحاولة تغيير مسار 
المعركة التي قرر شعبنا وقواته المسلحة واألمن خوضها ضد العناصر 
اإلرهابية بمحافظتي أبين وشبوة وعلى امتداد مساحة الوطني اليمني 
حتى يتحقق االنتصار على ثقافة العنف والتطرف والكراهية التي غرستها 
ونمتها جماعة اإلخوان المسلمين لتثمر شرًا شيطانيًا ال دين له وال وطن 
وال حدود بغية الوصول إلى السلطة باسم اإلسالم واإلسالم منها براء.. غير 
مستوعبة ان مشروعها اإلرهابي التخريبي التدميري قد افتضح وكشف 
للرأي العام في الداخل والخارج.. وكان على اخوان اليمن ان يستفيدوا من 
تجربة المخلوع مرسى وأهلهم وعشيرتهم في مصر الكنانة لكن هذا فوق 
قدرتهم وها هم اليوم يحاولون إنقاذ ذراعهم المسلح (تنظيم القاعدة) 
باصدارهم لبيانهم المشترك تحت ذريعة األزمة التي هي ليست اال تجسيدًا 
لفساد حكومتهم والتي لم نَر منها اال اإلرهاب وضياع األمن واالستقرار 
ل أي مؤتمر وطني  ومضاعفة معاناة شعبنا ونهب المال العام.. وأخيرًا نتساء

للحلول الجادة وحبر مخرجات مؤتمر الحوار لم يجف بعد.

انقالب إخواني فاشل كلمة 

حديث المشترك عن مؤتمر حوار جديد تمرد على مخرجات الحوار الوطني الشامل
أليست أموال حميد و علي محسن واليدومي واآلنســي وباسندوة أمـوال منهوبة؟

عبر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام عن استهجانه  
لما تضمنه بيان المجلس األعلى للمشترك الصادر أمس األول 
من تضليل وأكاذيب ومحاولة انقالبية على الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي 

توافق عليه اليمنيون جميعًا.
واعتبر المصدر أن اللغة التي كتب بها بيان اللقاء المشترك ،وفي 
هذا التوقيت بالذات الذي تخوض فيه القوات المسلحة واألمن معارك 
بطولية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظتي شبوة وأبين وفي 

مناطق أخرى من اليمن،يؤكد بجالء أن اللقاء المشترك يغرد خارج 
السرب ،وبعيدًا عن المصالح الوطنية العليا،وموجبات ما التزم به في 

مؤتمر الحوار الوطني .
نص البيان ص٣

ض الجيش الشعب يفوِّ
انتصار الجيــش علــى القاعدة يـوازي 

انتصار جيش مصر على االخوان
شراذم اإلرهاب تتسلل إلى «إب» 

وتقيم معسكرات في حزم العدين

الرئيس هادي يدير البالد وال أتدخل في شئون الحكم على االطالق

حققت منجزات تاريخية 
عظيمة ولن أعود إلى السلطة

«الربيع» صناعة صهيونية 
وسيأكل بعضه بعضًا

ازداد نشاط اإلرهابيين عندما وصلت القوى االنقالبية إلى السلطة
 بالشروع في االنتخابات 

ّ
التدهور االقتصادي واالختالالت األمنية لن تعالج إال

وجه الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي   
العام- التحية للمؤسسة العسكرية البطلة ورجال األمن 
البواسل على مواقفهم وتضحياتهم اليومية من أجــل أمن 

واستقرار البالد، خاصة ضد عناصر تنظيم القاعدة.
وقال الزعيم علي عبدالله صالح في حديث مع قناة «الحرة» 

الفضائية: نحن الى جانب المؤسسة العسكرية واألمنية في 
الحفاظ على أمن واستقرار البلد واستئصال االرهاب.. موجهًا 
تحية خاصة للشعب اليمني العظيم بمناسبة ٢٢ مايو عيد 
الوحدة الوطنية العيد األكبر الذي رد الشعب فيه اعتباره بإعادة 

تحقيق الوحدة.

وجدد رئيس المؤتمر الشعبي العام التأكيد أن االخوان المسلمين 
ضالعون في مؤامرة جامع دار الرئاسة ومنفذون لها.. وقال : «هي 
مؤامرة ارهابية وحقد من أشخاص كانوا يعتبرون أقرب المقربين 

الى صالح واكثر القوى المستفيدة من حكم صالح»..
نص الحوار ص٦-٧

ابون
َّ
إنهم كذ مشانق أمام اإلعالم في اليمن من النهدين إلى منزل الرئيس.. ماذا تبقى من الحرمات؟


