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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

هناك مؤامرة تستهدف المؤتمر وقياداته امتدادًا النقالب ٢٠١١م
م السلطة سلميًا وبيده القوة والنفوذ اليمكنه أن ينقلب على نفسه

َّ
من سل

اتهام بعض القوى للمؤتمر وقياداته بالوقوف وراء أحداث األربعاء أكذوبة مفضوحة
نستنكر اقتحام قناة «اليمن اليوم» ونطالب بإعادة األجهزة المنهوبة

االنتهازية الحزبية.. واللعب المفضوح

«اإلخوان» افتعلوا المشاكل إلشغال لجنة 
العقوبات الدولية عن متابعة أحداث عمران

« إدانات محليـة وعربية ودولية واسعة بإغالق قناة «

في اجتماعات متواصلة للجنة العامة والتحالف برئاسة رئيس المؤتمر:

واصلت اللجنة العامة وأحزاب التحالف اجتماعهم أمس برئاسة   
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام..

وقد كرس االجتماع لمناقشة آخر المستجدات السياسية في الساحة 
الوطنية، حيث جددت اللجنة العامة وأحزاب التحالف إدانتهم لألعمال 
اإلرهابية واالغتياالت التي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية 
واألمنية وعبروا عن ادانتهم الشديدة لحادث االعتداء اإلرهابي الذي 
ارتكبته عناصر إرهابية على حافلة تابعة لقيادة المنطقة العسكرية 

الرابعة بعدن وأدى إلى استشهاد (٦) موظفين وإداريين تابعين 
للمنطقة وموظفين في مستشفى باصهيب العسكري، ومنهم امرأتان 

وعمال المطابع، واصابة تسعة أفراد آخرين بجروح..
كما دان االجتماع االعتداء اإلرهابي الذي أدى إلى استشهاد العقيد 
حسن سيف عبدالله المدير التنفيذي لفرع المركز الوطني لنزع األلغام 

بمحافظة حضرموت، السبت.
تفاصيل ص٣

إقرار تشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد النعقاد اللجنة الدائمة
أي خروج عن المبادرة ومخرجات الحوار أمر مرفوض ونسف لجهود التسوية
نجدد الترحيب بتعيين مبعوث خاص لدول مجلس التعاون في اليمن

تغليب الحكمة
تأريخ المؤتمر الشعبي العام النضالي وانجازاته  

العظيمة وموقعه في الساحة السياسية اليمنية 
ومكانته ودوره في حفظ الديمقراطية التعددية والتوازن 
السياسي حاضرا ومستقبال ال يسمح مطلقا بان تدب في صفوفه 
أية خالفات أو انقسامات لما لذلك من سلبيات ومخاطر على 
وحــدة الوطن وتماسك نسيج أبنائه االجتماعي ووئامهم 
وسلمهم األهلي.. إنها حقائق يدركها ويعيها كل ذي لب وعقل 
وبصيرة وليس فقط منتسبي وأنصار وحلفاء وجماهير هذا 

التنظيم الوطني الرائد.
في هــذا السياق من المهم التأكيد على أن ما ذهبنا إليه 
من حقائق بات يفهمها ويستوعبها كل الخيرين والشرفاء 
المخلصين الحريصين على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره 
وفــي مقدمتهم الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي الــعــام وأخــيــه األمــيــن الــعــام عبد ربــه منصور هــادي  
رئيس الجمهورية الذين عملوا جاهدين للخروج بالوطن من 
أزمته وتجاوز محنه وفتنه، مقدمين التنازالت من اجل تجنيبه 
كارثة الصراعات والحروب األهلية والفرقة والتجزئة والتشظي 
والــفــوضــى حتى استطاعا اســتــبــدال ذلــك بتسوية سياسية 
بمساعدة األشقاء في مجلس التعاون الخليجي واألصدقاء من 
المجتمع الدولي والمعبر عنها بالمبادرة الخليجية ليجتمع 
بفضل ذلك اليمنيون بكل فئاتهم ومكوناتهم وقواهم السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية والفكرية على 
طاولة مؤتمر الحوار الوطني، ليعمال معًا دون كلل أو ملل لتجاوز 
كافة الصعوبات والمعيقات التي واجهت مــســارات الحوار 
ويثمر هذا التوافق والتالقي وثيقة الحوار الوطني التي يحتاج 
تنفيذها اصطفاف وتــراص وتماسك بنيان المؤتمر الشعبي 
العام  من قمته إلى قاعدته ومعهم كل المكونات الوطنية 
والقوى السياسية واألطراف الحزبية ومنظمات المجتمع المدني 
الذين- قوًال وفعًال- يؤمنون باليمن وطنًا وشعبًا وال يألون جهدا 
إليصاله إلي بر األمان وبما يعيد االستمرارية والدوران لعجلة 

التنمية والبناء والنهوض الحضاري الشامل.
وهذا يستوجب اإلصغاء لصوت العقل وتغليب الحكمة ال إلى 
غربان الفتنة الناعقة بالدمار والخراب واإلرهاب وشق الصفوف 
بزرع الضغائن واألحقاد والنفخ في كير نار الصراعات العبثية 
وإشاعة ثقافة الفرقة والكراهية واإلقصاء التي مارسته قوى 
ظالمية تآمرية انقالبية ال ترى إال نفسها ومصالحها األنانية 
الضيقة وليذهب الوطن وأبناؤه إلي الجحيم، فهي اليوم معروفة 
بعد أن كشف سرها وبان أمرها للقاصي والداني! فاحذروها..
واثبتوا أن خفافيش الظالم لن تنال من المؤتمر الشعبي 
وقيادته ووحدته التي هي تجلي لوحدة اليمنيين الوطنية 

وصمام أمان لحاضرهم وغد أجيالهم القادمة.

كلمة 
كشفت مــصــادر سياسية رفيعة عــن مخطط   

انقالبي اخواني جرى االعداد والتخطيط له منذ 
عدة شهور من قبل تنظيم االخوان وبمشاركة قيادات 
اخوانية دولية يهدف لجر اليمن إلى مربع العنف والصراع، 
حيث عملت جماعة االخوان وعبر عناصرها في مختلف 
مؤسسات وأجهزة الدولة على رفع تقارير ومعلومات 
كاذبة للقيادات العليا في الدولة بهدف الترويج الكاذب 
النــقــالب مــؤتــمــري على الــرئــيــس عبر احـــراق اطـــارات 
السيارات بهدف خلق صــراع بين قيادة المؤتمر يتم 
استغالله لالنقضاض على السلطة كون نشوب أي صراع 

داخل المؤتمر الشعبي العام كفيًال باشعال حرب تقضي 
على المؤتمر   الشعبي   العام   وافساح   المجال   أمام   االخوان  

 للسيطرة   على   السلطة .. 
وأوضــحــت المصادر ان االخـــوان عملوا خــالل االسبوع 
الماضي على ضخ اخبار واشاعات كاذبة بشكل مكثف عبر 
وسائل االعالم التابعة لهم بهدف توتير االجواء وخلق 
المزيد من المواقف المتشنجة الهادفة اليجاد أي رد فعل 
من قبل أي طرف للبدء في المرحلة الثانية من المؤامرة 

المتمثلة في   تفجير   مواجهات   عنيفة . 
تفاصيل ص٢

صخر الوجيه يقصي ١٥٠ 
مسئوًال ماليًا ويعين بدًال 

عنهم عناصر إخوانية

«اإلخوان» يعلنون رفضهم للدستور الجديد ولألقاليم وتجنيد النساء والكوتا

مصادر سياسية 
«الميثاق»: مخطط إخواني يستهدف التخلص من قيادة المؤتمر لالستيالء على السلطةلـ

ـــبـــيـــان   ــــن ال أعــــل
ــــــصــــــادر عــمــا  ال
يسمى بهيئة علماء اليمن 
ـــحـــزب اإلصـــــالح  ـــتـــابـــع ل ال
ــه  «االخــــــــــوان» مــعــارضــت
ورفـــــضـــــه ألي نـــصـــوص 
دستورية او قانونية تجرم 
الخطاب الديني والتدخل 
بالشئون السياسية وتلك 
ــتــي تــحــظــر احـــزابـــا على  ال
اســــاس ديــنــي، واستنكر 
الــبــيــان مــا قـــال انـــه هجوم 
مستمر تتعرض له القبيلة 
ــــــض اي  فــــي الـــيـــمـــن ورف

دستور يستهدف القبيلة 
او يهمش دورها. 

ـــب بـــيـــان مــمــهــور  وطـــال
بــتــوقــيــعــات قـــرابـــة مــائــة 
اخواني  بنصوص دستورية 
تــحــرم قــيــام وتشكيل اي 
ــاهــض االســــالم  ــن حــــزب ي
وتــحــرم الخيانة والعمالة 
ـــإلســـالم في  ــاقــضــة ل ــمــن ال
العمل السياسي والفكري 
وان تكون كفالة الحقوق 
والحريات مقيدة بأحكام 

الشريعة االسالمية. 
تفاصيل ص٢

قيادة االخوان تعقد سلسلة اجتماعات بالفرقة وتوزع أسلحة ألتباعها في العاصمة

المؤتمر ينفي ابتعاث 
وفد إلى إيران

نفى مصدر في األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
أن يكون المؤتمر الشعبي ابتعث وفدًا من قياداته 

إلى إيران حسبما زعمت وسائل إعالمية تابعة لإلخوان..
وقــال المصدر: إن هــذه المزاعم التي روجتها وسائل 
إعالمية تابعة لإلخوان المسلمين في اليمن «حزب اإلصالح» 
ال أساس لها من الصحة وتأتي في إطار حمالت استهداف 

المؤتمر الشعبي العام وقياداته.

ندين االعتداءات االرهابية التي تستهدف أبناء المؤسسة العسكرية واألمنية

قبيل اقالته..

استنفار وتداعى دولي واقليمي بقيادة الواليات المتحدة   
من جهة وإيران من جهة اخرى تجاه العراق بما يشبه حالة 
الطوارئ غير المعلنة لمواجهة «داعش» الذي سيطر على مدينة 
الموصل وعدد من البلدات في زحفه باتجاه بغداد العاصمة في تطور 

خطير ينذر بكارثة تضاف للكوارث الملمة بالعراق.
وبدأت القوات العراقية يومي السبت واألحد تتجاوز صدمة فقدان 
السيطرة على مناطق و اسعة في شمال ووسط وجنوب شرق العراق، 
حيث شنت هجومًا مضادًا استعادت معه عددًا من البلدات وصد زحف 
ارتال تنظيم «داعش» اإلرهابي في محافظتي صالح الدين وديالي 

المتجاورتين..
وفي الوقت الذي دعا المرجع الشيعي األعلى علي السيستاني اتباعه 
على حمل السالح في مواجهة تقدم «المتشددين السنة»، وذلك في 
تصعيد خطير للصراع الذي يهدد بتعميق الحرب األهلية في العراق.
وبالمقابل ندد يوسف القرضاوي بدعوة المرجع الشيعي األعلى في 
العراق إلى حمل السالح ضد داعش.. ووصف هجوم مقاتلي تنظيم 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام «داعش» بأنه ثورة عارمة للسنة 

جاء نتيجة لسياسة الظلم واإلقصاء..
تفاصيل ص٢

بوادر االنفجار المذهبي الكبير

استنفار دولي واقليمي لمواجهة «القاعدة» في العراق والشام

أمين   عام   المجلس   المحلي   بعمران   لـ » الميثاق « : 

تجدد   االشتباكات   بين   األطراف   في   ظل   صمت  « الرئاسية»
 ناشد   الشيخ   صالح   المخلوس   أمين   عام   محافظة   عمران   اللجنة   الرئاسية   إلزام   األطراف   الموقعة    

 على   اتفاق   وقف   اطالق   النار   سرعة   تنفيذه ..  وقال   أمين   عام   محافظة   عمران   لــ » الميثاق « 
:  إن   األطراف   المتنازعة   خرقت   االتفاق   وعاودت   السبت   تبادل   اطالق   النار   في   أكثر   من   منطقة  

 وبالتحديد   الجائف   وبيت  الحداد  والكولتين   وجبل   ضين   ومناطق   أخرى .. 
وأضاف : نحن في السلطة المحلية نطالب اللجنة الرئاسية والمراقبين بالنزول الى مناطق الصراع 
والتحقيق في خرق االتفاق وكشف من خرق الهدنة وسعى الشعال فتيل التوتر والحرب في 

تفاصيل ص٢المحافظة من جديد واعالنه للرأي العام وتحميله تبعات هذا الخرق.

في اجتماع لهم بجامعة اإليمان


