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البركاني يلتقي وفد منظمة التحرير

إشادة فلسطينية بمواقف الزعيم القومية
نصيحة صادقة ومخلصة 

اتمنى من فخامة االخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية أال ينجر اكثر الى 
مواجهة زميله ورفيق دربه علي عبد الله صالح كما يرغب ويتمنى البعض، وان يترك 
االثنان فرصة لقيادة المؤتمرالشعبي العام لحل الخالف ويجب ان يلتزم االثنان بلوائح 

التنظيم وان يحترماها باعتبارهما عضوين في المؤتمر.
ان من يشيرون على الرئيس ان هذه فرصته االخيرة للقضاء على علي عبد الله 

صالح وإخراجه من العمل السياسي بحكم 
تواجد اعضاء لجنة مجلس األمن للعقوبات 
في صنعاء والذي لن يكون بمقدورصالح 

عمل شيء، هم غير صادقين .
علي عبد الله صالح وقع على المبادرة 
الخليجية وسلم السلطة والجيش وكان 
بمقدوره وكان كل شئ ما زال بيده السلطة 
والمال والسالح ان يغامر كما غامر رؤساء 
آخرين منهم من نجح ومنهم من اخفق 

لكنه لم يفعل .
وبالتالي من يفكر انه سيقوم االن بعمل 
شئ من هذا بعد ان سلم كل شئ ولم يعد 
بيده شئ غير حراسته الخاصة آلتي قد 
تم تقليصها الى أدنى حد ممكن. امر غير 

وارد وغير ممكن . وانما الغرض منه هو تقسيم وتفتيت وربما انهاء هذا التنظيم 
) المؤتمر الشعبى العام ( الذي الزال يخيف البعض من مشاركتهم او دخولهم اي 
انتخابات في ظل استمرارا تماسك هذا التنظيم بأعتاباره حزبا وسطيا مازال يحظى 

بتأييد جماهيري واسع.

ان إقدام االخ الرئيس على اي عمل من هذا النوع لن يقضي على علي عبد الله صالح 
فحسب بل إنه سيقضي على نفسه . النه بهذه الطريقة يدمر حزبه الذي يرتكز عليه 

وسيصبح الرئيس تحت رحمة تلك القوى التي تريده ان يكون كذلك .

والخاسر االكبرفي االخير سيكون هو الوطن والمواطن الذي سيظل يعاني ويعاني 
نتيجة استحواذ وسيطرة تلك القوى على كل شئ والتي اثبتت االيام والتجارب انها 

غير قادرة على احداث اي تغيير لألفضل ال مع االخرين وال بمفردها .

عضو اللجنة العامة

التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام رئيس الكتلة البرلمانية أمس وفد 
منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد زياد فلعوص 
نجار مدير دائ��رة الشؤون العربية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية الذي يزور بالدنا لعدة أيام.
 ورّحب األخ األمين العام المساعد باالخوة االشقاء رئيس 

وأعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه عبر الوفد الفلسطيني عن شكره وامتنانه 
لموقف المؤتمر الشعبي العام إزاء القضية الفلسطينية 
على مدى ثالثة عقود من الزمن إبان رئاسة الرئيس السابق 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الذي حمل القضية الفلسطينية على كاهله منذ تسلمه 
السلطة وظ��ل ف��ي مختلف المحافل والقمم الدولية 
والعربية يدعو الى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها ال��ق��دس ال��ش��ري��ف، ناهيك ع��ن المعونات 
اإلنسانية التي قدمها الشعب اليمني بسخاء وكرم ونبل 
إلخوانه الفلسطينيين.. ودع��ا الوفد المؤتمر الشعبي 
العام الى بذل المزيد من مد يد العون والمساندة أمام 
ممثلي الهيئات الدبلوماسية العربية والغربية في سبيل 
اإلف��راج عن السجناء في السجون االسرائيلية، وسرعة 
العمل على رفع معاناتهم المضنية خاصة وأن البعض 

منهم تدهورت حالتهم الصحية ودخلت مرحلة الخطورة 
نتيجة الغطرسة الصهيونية بحقهم وممارسة أعمال 
التعذيب والتجويع بصورة تتنافى مع كل القوانين 

الدولية.
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام م��ن جانبه أك��د أن القضية 
الفلسطينية ستظل محوره العربي وقضيته الجوهرية 
واعتبارها ركنًا أساسيًا في مضمون مشروعه القومي 
والعربي المشترك شأنها شأن القضايا ذات األولوية، 
مفيدًا استمرارية االتصال والتواصل الدائم بين القيادتين 
المؤتمرية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومباركًا في 
الوقت ذاته لم الشمل الفلسطيني الذي تم بين الحركتين 
فتح وحماس.. داعيًا الى مواصلة االصطفاف المنشود 
في قيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف 

وعودة كل الالجئين في العالم الى موطنهم األم.
حضر ال��ل��ق��اء األخ ع��ب��دال��واح��د ق��اس��م الشهلي عضو 
اللجنة الدائمة نائب رئيس دائ��رة العالقات الخارجية 
واألخ صالح الدين مهيوب مدير مكتب األمين العام 
المساعد، ومن الجانب الفلسطيني السيد/ عبدالفتاح 
السدري نائب السفير الفلسطيني بصنعاء، والسيد/ غسان 
علي أبو حنيش مدير دائ��رة االع��الم بمنظمة التحرير 

الفلسطينية.

احمد محمد الكحالني

عمار صالح ينفي ادارته لحساب في الفيس بوك
> أك��د الملحق العسكري لبالدنا في 
جمهورية اثيوبيا عمار محمد عبدالله 
ص��ال��ح، ع���دم ام��ت��الك��ه ألي ح��س��اب في 
شبكات التواصل االجتماعي بما فيها 

الفيس بوك.

»المؤتمر  وقال عمار صالح في تصريح ل�
نت« : إن انتحال أسماء وصفات شخصيات 
عامة إلنشاء صفحات واطالق تصريحات 
ي��ن��درج ضمن األع��م��ال الصبيانية التي 
تنتهجها أطراف في محاولة منها لخلط 

األوراق وتشويه المواقف.

م��ط��ال��ب��ًا ال��ج��ه��ات ذات االخ��ت��ص��اص 
بتحديد مصدر انشاء الصفحة وضبط كل 
من يمارس جريمة انتحال الشخصيات 
ات القانونية  عبر االنترنت، واتخاذ االجراء

حيالهم.

في اجتماع بجامعة اإليمان

»اإلخوان« يعلنون رفضهم 
للدستور الجديد ولألقاليم 

وتجنيد النساء ومخرجات الحوار

»الميثاق«: مصادر سياسية ل�

مخطط إخواني يستهدف التخلص من قيادة المؤتمر لالستيالء على السلطة

> كشفت مصادر سياسية رفيعة عن 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 النقالب مؤتمري على الرئيس عبر احراق اطارات السيارات بهدف 
خلق صراع بين قيادة المؤتمر يتم استغالله لالنقضاض على السلطة 
كون نشوب أي صراع داخل المؤتمر الشعبي العام كفياًل باشعال حرب 
تقضي على المؤتمر الشعبي العام وافساح المجال أمام االخوان للسيطرة 

على السلطة..
وأوضحت المصادر ان االخ��وان عملوا خالل 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.إلى ذلك اف��ادت مصادر خاصة ان الجنرال 
علي محسن االحمر عقد خالل االسبوع الماضي سلسلة اجتماعات طارئة 
مع مايسمى بقيادة »جيش الثورة« القوات المنشقة عن الشرعية أثناء 
أزمة 2011م داخل مقر »الفرقة المنحلة« وتم فيها وضع المخططات 
ات التفصيلية التي ستتوالها المليشيات المتطرفة التي يتم  واالج���راء

اعدادها وتجهيزها لتنفيذ العملية االنقالبية.
وحصلت »الميثاق« على صور حية لعناصر اخوانية تقوم بنقل صناديق 
االسلحة من مخازن الفرقة المنحلة وتوزيعها على مليشياتهم في 

العاصمة..
 الجدير بالذكر ان علي محسن يرفض تسليم مقر الفرقة المنحلة ألمانة 
العاصمة بناء على القرار الجمهوري الذي قضى بتحويل مقر الفرقة األولى 

الى حديقة عامة قبل عام تقريبًا..

الى ذلك عقدت اللجنة األمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية اجتماعًا 
طارئًا لها السبت، كرس لمناقشة ما أسفرت عنه أعمال الفوضى والعنف 
التي شهدتها العاصمة خالل يوم االربعاء.. وقالت المصادر ان اللجنة االمنية 
العليا وجهت برفع الجاهزية األمنية لدى منتسبي وزارة الدفاع واألمن في 

كل المحافظات تحسبًا ألي أعمال تخريبية أو ارهابية.
وأكدت المصادر ان االجتماع ناقش معلومات حصلت عليها االجهزة 
االستخباراتية تتحدث عن مؤامرة اخوانية إلسقاط خمس محافظات 
جنوبية وشمالية هي: »شبوة- أبين- البيضاء- مأرب -لحج« بيد عناصر 
تنظيم القاعدة، األمر الذي سيسهل اسقاط 4 محافظات شمالية أخرى 

بيد الحوثيين ونشر الفوضى والصراع في العاصمة ومحافظات أخرى..
وأفادت المصادر ان اللجنة األمنية العليا رفضت السماح لعلي محسن 
حضور االجتماع ووجهت له رسالة تحذيرية شديدة اللهجة في حال 
استمرار اجتماعاته التآمرية مع قيادات عسكرية وسياسية بدون مبرر.

أعلن البيان الصادر عما يسمى بهيئة علماء اليمن التابع لحزب اإلصالح »االخوان« معارضته 
ورفضه ألي نصوص دستورية او قانونية تجرم الخطاب الديني والتدخل بالشئون السياسية 
وتلك التي تحظر احزابا على اساس ديني، واستنكر البيان ما قال انه هجوم مستمر تتعرض 

له القبيلة في اليمن ورفض اي دستور يستهدف القبيلة او يهمش دورها. 
وطالب بيان ممهور بتوقيعات قرابة مائة اخواني  بنصوص دستورية تحرم قيام وتشكيل اي 
حزب يناهض االسالم وتحرم الخيانة والعمالة المناقضة لإلسالم في العمل السياسي والفكري 

وان تكون كفالة الحقوق والحريات مقيدة بأحكام الشريعة االسالمية. 
وطالبوا بحسب ما تناقلته وسائل إعالمية بمنع تجنيد النساء في القوات المسلحة واألمن 
واالستخبارات واشترطوا موافقة مجلس النواب على قرار السلم والحرب - في اشارة الى قرار 
ات تصعيدية رافضة  الحرب االخير على تنظيم القاعدة فيما يبدو، مهددين بالقيام باجراء

الي نصوص دستورية خارجة عن مطالبهم.
جاء ذلك في لقاء ضم جماعة االخوان والذي عقد السبت في جامعة اإليمان تحت شعار )القرآن 
والسنة فوق الدستور وكل ما يخالفهما فهو باطل( شددوا فيه رفضهم ألي نص دستوري 
يستهدف إلغاء احكام وصفوها بالشرعية، وحذف عبارة )التمسك بالكتاب والسنة( عند 
أداء القسم واليمين الدستورية في الدستور الحالي. وذكرت وسائل إعالمية أن عبدالمجيد 
الزنداني رئيس جامعة )اإليمان( ورئيس )هيئة علماء اإلخوان( شن هجوما قويا ضد لجنة 
ها بالشرك، كما هاجم مخرجات مؤتمر الحوار واعتماد حصة  صياغة الدستور،واتهم أعضاء
)كوتا( وتجنيد النساء في الشرطة، وقال إنه لن يصمت إزاء اعتماد نصوص تدفع إلى الكفر 

والخروج عن اإلسالم حسب ما تناقلته وسائل إعالمية.
واتهم الزنداني في مفتتح اجتماع لقرابة 100 شخص من )هيئة علماء اإلص��الح( من 
يصيغون القوانين في لجنة صياغة الدستور ب »ادعاء االلوهية« - حسب وصفه- وانهم جعلوا 
من انفسهم »اندادا لله «، ويريدون ان »يجعلوا شريكا لله في الحكم« حسب صحيفة »االيام«.
واعلن الزنداني رفضه لألقاليم التي اعتمدت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقال إنها 
تفتيت لليمن حكومة وشعبا وجيشا الى دويالت ودساتير عبر التقسيم االقليمي، وان نظام 

االقاليم سيؤجج الصراعات فيما بينها وبين جيرانها من الدول االخرى. 
وواصل الزنداني حديثه وانتقاداته لمخرجات مؤتمر الحوار وقال: »هناك من يريد جر المرأة 

عبر )الكوتا( والمساواة الى الصراع مع الرجل واالنتقام منه«. 

> ناشد الشيخ صالح المخلوس أمين عام محافظة 
عمران اللجنة الرئاسية إلزام األطراف الموقعة على 
اتفاق وقف اطالق النار سرعة تنفيذه..وقال أمين 
»الميثاق« : إن األطراف  عام محافظة عمران لــ
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 المحافظة 
من جديد واعالنه للرأي العام وتحميله تبعات هذا 

الخرق.
واستغرب الشيخ المخلوس من صمت اللجنة 
تجاه المواجهات التي التزال مستمرة منذ السبت 
الماضي..الفتًا الى أن المواجهات التتطلب سياسة 

التروي والنفس الطويل الذي تتحلى به اللجنة كون 
هذه السياسة ستعمق األزمــة وستفقد اللجنة 
هيبتها لدى المتناحرين الذين اتخذوا من االتفاق 
استراحة محارب رتبوا خاللها وضعهم واستعدوا 

للمواجهات القادمة مجددًا..
 : أبناء عمران يؤملون 

ً
واستطرد المخلوس قائال

كثيرًا بجهود اللجنة التي تضم شخصيات وطنية 
كبيرة تمثل أهم مؤسسات الدولة في انهاء األزمة 
والصراع الذي كلف محافظة عمران أثمانًا باهظة 

وخسائر فادحة في االرواح والممتلكات..
وأضاف : أبناء عمران يناشدون اللجنة والمراقبين 
انقاذ محافظتهم من عبث المتنازعين بأمنها 
واستقرارها.. والعمل بنفس الوتيرة التي بدأت بها 
اللجنة عند تشكيلها والضغط على أطراف الصراع 
وأقطاب العمل السياسي في عمران المتمثلين 
بالحوثيين واالصالح وبعض المليشيات االخرى 
-الضغط عليهم لاللتزام بما تم االتفاق والتوقيع 

عليه إلنهاء الحرب وإلــغــاء التمترسات ورفع 
االستحداثات التي قاموا بها..

مشيرًا الى ان السلطة المحلية تثق بأن اللجنة 
الرئاسية ستكشف الطرف الــذي خرق الهدنة 

وستحمله مسئولية تداعيات ذلك.
من جهة ثانية أكد الشيخ المخلوس بأن السلطة 
المحلية التقت المحافظ محمد صالح شمالن 
وطرحت عليه مصفوفة حلول قد تكون مجدية 

ومرضية لكل األطراف المتنازعة في المحافظة..
باالضافة الى طرح مصفوفة رؤى قد تساعد 
المحافظ في مهامه للمرحلة القادمة تصب في 
مجملها لصالح السلم االجتماعي ولملمة نسيجه 
الذي مزقه المحافظ السابق خالل ستة أشهر من 

عمر األزمة..
وقال المخلوس : لقد  وجدنا في المحافظ الذي 
يمثل رئيس الجمهورية شخصيًا رجل ادارة أزمات 
وأنه قادر على احتواء األزمة بالتعاون مع السلطة 

المحلية واللجنة الرئاسية..
الجدير بالذكر ان المواجهات بين الحوثيين 
واالصالحيين اشتعلت مجددًا السبت الماضي في 
كثير من المناطق في محافظة عمران بعد أن كان 
تم ايقافها الشهر الماضي من خالل اتفاق وقع عليه 
ممثلون عن االصالح والحوثيين وعلي محسن تحت 
اشراف اللجنة الرئاسية وعدد من المراقبين على 
تنفيذ االتفاق لحل األزمة التي كان سببها المحافظ 
االخــوانــي محمد حسن دمــاج الــذي أقاله رئيس 
الجمهوريه االسبوع الماضي بعد ان سحبت الثقة 

عنه من قبل السلطة المحلية في عمران..

»الميثاق« : أمين عام المجلس المحلي بعمران ل�

تجدد االشتباكات بين األطراف
 في ظــــل صمـــت الرئــاســـية

❞ قيادات اإلخوان تعقد عدة اجتماعات بمقر الفرقة 
وتوزع أسلحة ألتباعها في بعض أحياء العاصمة

❞ محاولة تفجير األوضــاع في العاصمة بهدف 
تمكين القاعدة من السيطرة على خمس محافظات


