
شخص فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس   
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في 
المحاضرة التي ألقاها يوم السبت أمام قيادات وضباط 
وطلبة كليات الشرطة والحربية والجوية حقيقة األزمة 
التي يعيشها الوطن اليمني واألسباب والعوامل التي 
انبثقت منها.. معطياً في هذا السياق رؤية تحليلية 
موضوعية عميقة طبيعتها والقوى التي تقف وراءها 
منذ إنجاز االستحقاق االنتخابي الرئاسي والمحلي 
عام ٢٠٠٦م بعد أن قالت جماهير شعبنا كلمتها عبر 
صناديق االقتراع في انتخابات تنافسية حرة وشفافة 
شهد العالم أجمع بنزاهتها، فكانت الثقة التي منحها 
الشعب لفخامة الرئيس وللمؤتمر الشعبي العام 
وبالمقابل بينت حجم شعبية أحزاب اللقاء المشترك 
الهزيلة التي أوصلتهم الــى حالة عدائية يائسة 
تجاه الديمقراطية التعددية والشرعية الدستورية 
المجسدة إلرادة الغالبية العظمى من ابناء وطن ٢٢ 
مايو العظيم.. وألن السلطة بالنسبة لتلك األحزاب 
وقياداتها غاية في ذاتها تعكس رغبة الفساد واالفساد 
في االرض، فقد انتهت الى قناعة تحت ضغط اليأس 
واإلحباط - أن ال سبيل الى السلطة اال عبر المشروع 
التآمري االنقالبي ولتحقيقه اخــذوا يعملون على 
أجندة هدامة من خالل إثارة الفتن واضرام نار ثقافة 
الكراهية الناجمة عن الدعوات االنفصالية من ثم 
اشعال الحرائق ونشر الفوضى وإشاعة الخراب والدمار، 
لكن مشروعهم االنقالبي لم يحقق لهم الغاية بعد أن 
تصدى له شعبنا وأبطال قواته المسلحة واألمن أفشلها 
مثلما أفشل وأسقط وانتصر على كل المشاريع التي 
أرادت االرتداد بالثورة اليمنية ٢٦سبتمبر و١٤اكتوبر 
وبالجمهورية والوحدة والديمقراطية ينتصر عليهم 
اليوم ويسقط مشروعهم االنقالبي وهذا المضمون 
عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية في هذه المحاضرة 
بقوله: ال لالنقالب.. ال للقفز على الواقع.. ال للتخريب.. 
نعم لألمن واالستقرار.. نعم للتنمية.. هكذا تحدث االخ 
الرئيس ومحدداً حقيقة تلك القوى التي لن تغيرها 
رهاناتها على االعتصامات والمظاهرات وما يصاحبها 
من أعمال تخريب وفوضى واعتداء على الممتلكات 
العامة والخاصة ولن تغير من كونهم أقلية وجدت 
في االحداث التي تمر بها المنطقة العربية قوة دفع 
لتحقيق مشروعها االنقالبي ولكن هذه القوة مؤقتة 
وهذا واضح في ما جرى في ساحات االعتصامات من 
تأكل يومي عبر عن عجز تلك القوى على السيطرة 
على جموع قليلة في تلك الساحات، فما بالك بإدارة 

وطن.
لقد كان من اإلشارات المهمة في حديث االخ الرئيس 
تناوله أولئك الذين ارتعشت أيديهم وارتجفت أرجلهم، 
فلم يستطيعوا الوقوف أمام األزمــة.. معتقدين أن 
السفينة ستغرق فأخذوا يتقافزون منها متوهمين 
أن المشروع االنقالبي سوف ينجح فهربوا بفسادهم 
لعلهم يتمكنون من حجز أماكن لهم في حين أنهم لم 

يقوموا اال بكشف حقيقتهم وهذا هو طبع الفسدة.
إن االستخالص األهــم من هذه المحاضرة لألخ 
الرئيس هو أن الرهان على المشروع االنقالبي 
ساقط وقد قالها مدوية سنواجه التحدي بالتحدي 
إذا لم يستجيبوا للمبادرة الخيرة إلخراج الوطن من 
األزمة والجلوس على طاولة الحوار وهذه مهمة العقالء 
أن بقي عقالء في أحزاب اللقاء المشترك وأدركوا أن 
الشرعية الدستورية هي التجسيد الديمقراطي لمبدأ 
التداول السلمي للسلطة وإلرادة الشعب وما عداه فهو 

ليس اال هشيم سيذهب أدراج الرياح.

التحدي بالتحدي
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مشاورات حول الدعوة النتخابات مبكرة بإشراف دولي

حمل فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أحزاب   
اللقاء المشترك مسئولية التصعيد المستمر لألزمة السياسية التي تمر بها اليمن حالياً.

وقال فخامته في محاضرة ألقاها السبت بصنعاء أمام قيادات وضباط وطلبة الكليات 
العسكرية واألمنية: إن أحزاب اللقاء المشترك يريدون القفز على الواقع وتجاوز الديمقراطية 
والتعددية السياسية والحزبية وانتهاك الدستور والقانون، رافضين صناديق االقتراع وخيارات الشعب، 

وخياراتهم هي الخيارات التخريبية واالنقالبية والخروج على النظام والقانون.
ونبه رئيس الجمهورية من أن أحزاب اللقاء المشترك تريد أن تجر الساحة إلى حرب أهلية، 

ونحن نرفض أن ننجر إلى الحرب األهلية فهي ليست في مصلحة اليمن وال مصلحة المنطقة، 
فمصلحة اليمن والمنطقة هي األمن واألمان واالستقرار، وأي انعكاسات سلبية ستؤثر على أمن 
المنطقة. وحث فخامته أبناء القوات المسلحة واألمن على الصمود ومواجهة التحدي بالتحدي.. 
وقال: إن المؤامرة ستفشل على صخرة صلبة من وعي جماهير شعبنا اليمني الذين يتوافدون 
طوعاً من مختلف المحافظات إلى ميدان السبعين ليعبروا عن آرائهم ويؤكدون تمسكهم 

بالشرعية الدستورية.
تفاصيل ص٢

جــدد فخامة األخ علي   
عــبــداهللا صالح رئيس 
ــة رئــيــس  ــوري ــه ــم ــج ال
المؤتمر الشعبي العام تمسكه 
بالشرعية والــدســتــور رافضاً 

الفوضى الخالقة.
فــي مقابلة  ـــال فخامته  وق
مع «بــي بي ســي» إنــه يرفض 
االنقالبية وإن  العملية  تماماً 
نقل السلطة يجب أن يتم عبر 
صناديق االقتراع من خالل لجنة 
ء،  واالستفتا بات  لالنتخا عليا 
مؤكداً استعداده لقبول مراقبين 

دوليين.
ونبه رئيس الجمهورية من أن 
تنظيم القاعدة يتحرك داخل 
معسكرات الجيش التي خرجت 
عــلــى الــشــرعــيــة وفـــي أمــاكــن 

االعتصامات.
واتهم فخامته الغرب بالتغاضي 
عن األعمال التخريبية لتنظيم 
القاعدة في اليمن، محذراً أن 

الغرب سيدفع ثمن ذلك غالياً.
تفاصيل ص٢

جبهة التحرير تنفي ادعاءات صائل

نفت قيادة وأعضاء حزب جبهة التحرير االخبار الكاذبة  
التي ادعاها المدعو صالح صائل والذي قال فيها : 
ان الحزب انسحب من التحالف الوطني الديمقراطي 
وانضم الى ساحة التغيير في ساحة جامعة صنعاء. وأكد بيان صادر 
عن الحزب تمسكه وجميع قيادته وأعضائه بوثيقة التحالف الوطني 
وتجديد العهد للمؤتمر الشعبي باعتباره الحليف الرئيسي الصادق 
منذ تأسيسه بأن يظل شريكاً وطنياً فاعالً.. مستنكراً في الوقت 

ذاته ما جاء في بيان المدعو صائل.. 
واشار الى تمسك اعضاء الحزب بالخيار الديمقراطي والشرعية 
الدستورية والقانونية وبالحوار كوسيلة لحل كافة االشكاالت 

والمعضالت واخراج البلد من األزمة.

القبض على 21 متهماً بإطالق النار 
على مدير أمن حجة

ضبطت أجهزة األمن بمحافظة حجة ٢١ شخصاً من  
بالطجة المشترك المتهمين بنصب كمين لطقم 
إدارة أمن مديرية حجة نتج عنه استشهاد٤ أشخاص 
وإصابة ثالثة آخرين. وأوضح مصدر أمني أنه في يوم الجمعة 
الماضية كمنت مجموعة إرهابية قوامها حوالى ٤٠ شخصاً لطقم 
إدارة امن مديرية حجة في منطقة الحقب.. وباشرت بإطالق النار 
عليه، وقد نتج عن ذلك استشهاد كل من مدير أمن مديرية حجة 
العقيد حمود قائد حمزة االدبعي ومدير إدارة التربية بمديرية 
عبس علي محمد ناصر حمزة االدبعي والمساعد حمود محمد 
مهدي الغرباني والرقيب يحيى صالح صالح ابو عريج.. وكذا إصابة 

عدد آخر.. مؤكداً أنه يجرى مالحقة بقية الجناة.

اجتماع لقيادة االخوان المسلمين يضع 
خطة للسيطرة على اليمن والجزيرة

أكدت مصادر مطلعة أن دوائر غربية مختصة بالشرق   
األوسط حصلت على معلومات دقيقة حول اجتماع عقد 
في إحدى الدول األوروبية للتنظيم العالمي لالخوان 
المسلمين تم فيه بحث األزمة اليمنية، وشهد االجتماع اختالفات 
حادة حول مسألة اللجوء الى تصعيد أعمال الفوضى التي اعتبرتها 
بعض القيادات االخوانية المدخل الوحيد إلسقاط النظام في اليمن.  
كما ناقش االجتماع تقرير فرع التنظيم في اليمن الذي أكد فيه 
أن خيار الحرب األهلية احتمال قائم إذا ما تم احتالل المؤسسات 
الحكومية وقطع الخدمات ونشر الفوضى العارمة في البالد. وأشار 
التقرير الى أن التفاوض مع النظام هو الخيار األسلم إال أن التنظيم 
العالمي مصر على إسقاط النظام من خالل العنف وينظرون الى 
اليمن باعتبارها الدولة الوحيدة المؤهلة لحكم االخوان وتطبيق 
رؤيتهم فيها، كما أنها مهمة جداً لتحقيق االستراتيجية الكاملة لهم 
والمتمثلة باالستيالء على الجزيرة. وأشار المصادر الى أن ممثل 
الخليج العربي في التنظيم العالمي أكد في االجتماع على وجود قوة 
حقيقية لالخوان في دول الخليج وأن السيطرة على الحكم في اليمن 
هي المقدمة الضرورية والحتمية لسيطرة التنظيم على الجزيرة 

العربية وإنشاء دولة الخالفة االسالمية.
وتوقعت الدوائر الغربية أن اليمن مقبلة على عنف مرعب 
بين األطراف المختلفة بين االخوان المسلمين وحلفاء النظام 
كمرحلة أولى ما لم تكثف دول الخليج والمجتمع الدولي جهودهم 
لحل األزمة الراهنة في اليمن، مشيرة الى أن االتجاه نحو العنف 
سيجعل اليمن ناراً مشتعلة من شأنها أن تضر بالمصالح االقليمية 
والدولية وستؤدي الى تحويل اليمن الى قاعدة إلمامة بن الدن 

وليس لالخوان.

الشباب.. 
هل يقلبون 

معادلة 
التغيري..؟؟

أربعة سيناريوهات لألزمة

التغيريـ  الفوضى 
ـ الحرب األهلية - 

االستبداد

اإلصالح 
يكشف عن 
مشروعه 
البربري!!

ناشطات حقوقيات لـ«الميثاق»:

بدء المواجهة بين شباب المشترك قبل الوصول

االصالح يفرض حكم «طالباني» على الساحات ويلغي األحزاب
المشترك ينقلب على مطالب الشباب 

أبناء اليمن يجددون التمسك بالشرعية الدستورية ورفض االنقالب
أكد البيان الصادر عن أكثر من عشرة   

ماليين مواطن والــذيــن شــاركــوا في 
المسيرات الشعبية في أمانة العاصمة 
والمحافظات في جمعة التصالح- على مبدأ الحوار 
الوطني للخروج من األزمة الحالية وفقاً للمبادرات 
المقدمة بهذا الشأن. ورفض المشاركون في ميداني 
التحرير والسبعين في أمانة العاصمة ومختلف 
الميادين والساحات والمحافظات والمديريات، 
محاوالت االنقالب على الديمقراطية من قبل أقلية 

تريد فرض رغباتها التآمرية على الشعب اليمني.
وقال البيان الذي تاله األستاذ طارق الشامي 
رئيس الدائرة اإلعالمية للمؤتمر الشعبي العام: إن 
الماليين من أبناء الشعب تطالب األشقاء واألصدقاء 
لليمن والحريصين على رأب الصدع  المحبين 
والحفاظ على سالمة واستقرار ووحدة اليمن وفي 
مقدمتهم األخوة في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، بأن تتجه مساعيهم لتحقيق حوار إيجابي 
بين كافة األحــزاب للخروج من األزمة بما يحفظ 

األمن والوحدة والديمقراطية وبما يحافظ على 
إرادة الشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها الذي 
عبر عنها في االنتخابات الرئاسية والمحلية ٢٠٠٦م.
وجدد المشاركون الــوالء للشرعية الدستورية 
والديمقراطية والدفاع عن المؤسسات الدستورية 
واالصطفاف حول قيادة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي وخيارات 
الحوار والسالم والديمقراطية والتداول السلمي 

للسلطة وفق الدستور.

نددت بإقصاء المشاركين وانحراف القيادة

تحذيرات من مواجهات دامية نتيجة إساءة اإلصالح للمشاركين
اللجنة اإلعالمية العليا للمشترك في ساحة الجامعة تجمد عضويتها

ذكــــرت مـــصـــادر مطلعة   
لـ«الميثاق» أن حالة إحباط 
وسخط عارم يعيشه الشباب 
في االعتصامات بعد أن اكتشفوا مؤخراً 
أن ثورتهم المطلبية استغلتها أحزاب 
الشباب  المشترك وسخرت حماس 
تم  لتحقيق مكاسب حزبية.. حيث 
إقصاؤهم واستبعادهم تماماً من أية 
مشاورات تعالج قضاياهم ومستقبل 

النظام.
وأوضحت المصادر أن عدم تمثيل 
المشترك للشباب في لقاء الرياض قد 
فجر خالفات شديدة داخل التكتالت 
المعتصمة في المحافظات.. مشيراً الى 
أن ما تشهده ساحة الجامعة من خالفات 
أصبحت واضحة بين االصالح من جهة 
وبقية أحزاب المشترك من جهة ثانية.

 وفــي تصعيد خطير شكل أعضاء 
االصالح وجامعة اإليمان قيادة جديدة 
على مستوى المحافظات في انقالب 
على القيادات الشبابية من بقية أحزاب 
المشترك، وجاء هذا االنقالب بعد أن 
طالب الشباب بكشوفات عن التبرعات 
المالية وكيفية صرفها، وهو ما أثار 

غضب االصالحيين.
وأبانت المصادر أن المواجهات التي 
جرت بين الشباب المعتصمين بتعز 
وأعضاء االصالح أمس والتي استنجد 

فيها الشباب باألمن مطالبين تدخلهم 
النقاذ حياتهم إضافة الــى تواصل 
االنسحاب كلها تأتي في إطار العملية 
االنقالبية ضد الشباب، وقــد ازداد 
االمر سوءاً عندما سخرت قيادات في 
أهمية  من  وقللت  منهم  المشترك 

أدوارهم.
 وكان آخرها هو سخرية حسن زيد من 
الشباب المعتصمين في ساحة التغيير 
بصنعاء واعتبر أن لهم مهمة واحدة 
ينفذونها وهي اسقاط النظام وليس 
الحق في أي شيء بعد ذلك وخاطب 
الشباب بقوله: «وجودكم بالساحة 
هدفه واحد هو اسقاط النظام ورحيل 
علي عبداهللا صالح، فلم توجدوا لكي 
تحلموا بأن تكونوا وزراء وال تشكلوا 

حكومة».
وأكدت المصادر أن هذا التحول في 
خطاب قيادات المشترك دفع أغلبية 
الشباب الى االنسحاب أو المواجهة مع 
ــالح.. واشــارت ان انــزال الخدمة  االص
ــس أســمــاء المرشحين  المدنية أم
للوظائف بناء على توجيهات الرئيس 
قد أعطت أمالً للشباب للتخلص من 
ورطــة المشترك بعد أن دفعوا ثمناً 
باهظاً، وأنه لم يبق في الساحات اال 
طالب جامعة االيمان وأعضاء االصالح 

وقلة من المنتفعين مالياً.

أعلن أعضاء اللجنة اإلعالمية العليا التي   
شكلها المجلس األعلى للمشترك في ما 
يسمونه ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء 
تجميد عضويتهم من اللجنة وبحسب رسالة لهم فإنهم 

ال يريدون أن يكونوا أدوات بأيدي حزب اإلصالح الذي 
سيطر على كافة أعمال الساحة وهمش بقية المشاركين 
ما يعني أن األخوان المسلمين يفرضون توجهاتهم على 
الجميع بمختلف تكويناتهم وفئاتهم وتوجهاتهم رغم 
صدور العديد من القرارات من اللجان المشكلة في الساحة 

إالّ أنهم يمنعون تنفيذها.
وقال أعضاء اللجنة اإلعالمية العليا في رسالة تجميد 
العضوية الموجهة للقاء المشترك حصلت «الميثاق» على 
نسخة منها والموقعة من: -عبدالوهاب الشرعبي -زيد 
الوزير -محمد االصبحي -محمد محمد الغرباني -منير احمد 

السقاف -علي ناجي الشريف، ورفض التوقيع عليها ممثلو 
االصالح وجاء فيها : انه عندما أنيط بنا مهمة اإلعالم في ميدان التغيير 
بصنعاء كنا ندرك بعظمة المسئولية وحجمها وذلك إيماناً منا بالشراكة 

والتعدد والتنوع وأنــه يجب علينا أن نكون عند مستوى 
المسئولية. وأضافوا: ونحن هنا صادقون معكم ومع أنفسنا 
تأكد لنا بأن هناك إدارة منظمة وتقوم وفق برنامج معد سلفاً 

إلدارة المنصة من قبل األخوة في حزب اإلصالح.
وبينت الرسالة أن منصة ساحة التغيير محتكرة من قبل 
اشخاص من حزب اإلصالح تم وصفهم بالعشرة المبشرين 

بالمنصة.
وبالتواطؤ مع رئيس اللجنة اإلعالمية ظل بعض األدعياء 
من األخوان المسلمين هم من يتصدرون القنوات الفضائية 

والمؤسسات اإلعالمية.
وتضمنت رسالة التجميد احتجاج أعضاء اللجنة اإلعالمية 

العليا للمشترك من عدم موافاتهم باحتياجاتهم المالية.
وبرهنت على أنه تم اسكات أصوات األعضاء المشاركين 

في الساحة باستثناء ظهور صوت األخوان المسلمين.
وأشاروا إلى صدور بيانات من اللجان دون الرجوع إلى اللجنة اإلعالمية 

وكغيرنا نسمع بالبيانات تلك من على المنصة.

بعد دعوات زيد وقحطان وتوكل

مخطط لمهاجمة المباني الحكومية وإشعال الحرائق وسفك دماء المواطنين األيام القادمة

المؤتمر وأحزاب التحالف يوافقون على المبادرة الخليجية والمشترك يرفض

استهجان مزاجية المشترك تجاه المبادرة الخليجية
المؤتمر يحمل المشترك والقاعدة 

مسئولية قتل 20جندياً

الدعوات    اجتماعية  استهجنت منظمات مدنية وشخصيات 
التحريضية لقيادات المشترك والتي تعبئ الشباب على اقتحام 
ــوزارات والمباني الحكومية وتبيح الدماء وتعرض  واحتالل ال
المصالح العامة والخاصة للعبث والضرر. وعلمت «الميثاق» أن مواطنين 
يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد حسن زيد وتوكل كرمان ومحمد قحطان 
وغيرهم ممن يتبنون سياسة فرق الموت في العراق والذين يهاجمون 
المباني الحكومية والخاصة وينهبون ويسفكون دماء المواطنين بدون حق.

مشيرين الى أن هذا التوجه الدموي التخريبي يتعارض ويتناقض مع 
التعددية والديمقراطية خصوصاً وحسن زيد قد دعا الى اقتحام وزارتي 
الخارجية والنفط وغيرهما، فيما سبق وأن طالب المدعو محمد قحطان 
طالبان االصالح الى الزحف الى غرف النوم.. وبدورها دعت توكل كرمان 

المعتصمين بتعز في وقت سابق الى مهاجمة القصر الجمهوري ومبنى 
المحافظة بتعز وسقط بسبب ذلك عدد من الشهداء والجرحى.

 الى ذلك طلبت وزارة الداخلية من النيابة العامة مساءلة أمين عام ما 
يسمى بحزب الحق حسن زيد بتهمة تحريض أعضاء وأنصار المشترك 
الى احتالل وزارتي الخارجية والنفط االسبوع الماضي وأعلن ذلك على 
قناة «فرنسا ٢٤».  هذا وحملت المنظمات المدنية وشخصيات سياسية 
ــرار التي تلحق  ومواطنون قيادات المشترك مسؤولية الدماء واألض
بالمواطنين والمكاتب الحكومية، وأكدوا من أن هذه السياسة أصبحت 
جزءاً من مخطط قيادات المشترك للمرحلة القادمة وأن تصريحات قيادات 
المشترك تؤكد أنهم يعتزمون لتنفيذ أعمال إجرامية وسفك دماء وحرائق 

خالل االيام القادمة.

أكد مصدر مسئول في األمانة العامة   
للمؤتمر الشعبي العام أن محاولة 
التسويف والمماطلة من قبل أحزاب 
اللقاء المشترك أمر غير مقبول كون المبادرة 
الخليجية جــاءت بعد مشاورات عقدها وزراء 

خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع 
ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء 
المشترك وشركائهم في كل من الرياض 
وأبوظبي وأنها باتت غير خاضعة للنقاش 
او االنتقاء وذلك بعد أن رفض ممثلو اللقاء 

المشترك وشركاؤهم الجلوس على طاولة الحوار 
مع ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.

معتبرا أي محاولة لوضع العقبات والعراقيل انما تؤكد 
حرص المشترك على الدوران في نفس الحلقة المفرغة.  

واستهجن المصدر موقف أحزاب اللقاء المشترك الذي عبر 
عنه ناطقه الرسمي إزاء مبادرة األشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي والــذي نسف فيه المبادرة وحــاول التحايل عليها 
بإخضاعها لألمزجة واألهواء السياسية وهو ما يعد رفضاً لها 
ويكشف حقيقة اللقاء المشترك الذي يريد أن تستمر األزمة بعد 

أن تعمد إيصالها إلى طريق مسدود ،

ــاف المصدر بــأن العقلية االنقالبية التآمرية هي  وأض
المسيطرة على قيادة المشترك وأن همهم األول يتمثل 
باالنقضاض على السلطة عن طريق الفوضى والتخريب وإراقة 

الدم اليمني .
إلى ذلك سلمت قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي أمين عام مجلس التعاون 
الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني خالل زيارته 
لليمن موافقة المؤتمر وأحزاب التحالف على 

المبادرة الخليجية.
وأضافت المصادر أن أمين عام مجلس 
التعاون الخليجي سلم الطرفين المؤتمر 
ــزاب اللقاء المشترك وشركاؤه  وحلفائه وأح
المبادرة، وقال إنها غير قابلة للتعديل أو اإلضافة 

وعلى كل طرف تحديد موقفه بالقبول أو الرفض.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن أحزاب اللقاء 
المشترك قد رفضت مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل 

األزمة في اليمن.
وقالت إنها تحججت في قرارها الرافض للمبادرة الخليجية 
بموقف أنصارها المعتصمين في ساحة االعتصام، معتبرة أن 

موقفها هذا يتماهى مع موقف الشباب.

دان المؤتمر الشعبي العام بشدة  
الجرائم التي استهدفت عــدداً من 
أفراد القوات المسلحة في محافظات: 
مأرب، ولحج، وأبين، وحجة وأدت إلى استشهاد 
وإصــابــة نحو ٤٠ جندياً خــالل يــوم الجمعة 

الماضية.
وعبر مصدر مسؤول في األمانة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام عن إدانــة المؤتمر واستنكاره 
الشديدين لهذه االعتداءات اإلرهابية من قبل 
عناصر تنظيم القاعدة والمليشيات المسلحة 
التابعة ألحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتهم 
حزب اإلصالح» وحلفاؤهم من العناصر الخارجة 
على القانون . نتج عنها استشهاد ١٠ جنود 
وإصابة اكثر من ١٩ اخرين في كمينين غادرين 
االول نفذته عناصر القاعدة والثاني عناصر اللقاء 
المشترك في محافظة مأرب ،فيما استشهد ثالثة 
جنود في اعتداء غادر من مليشيات اإلصالح 
والمشترك على نقطة أمنية بحجة و ٦ جنود في 
اعتداء مسلحين خارجين على القانون في لحج 

وجندي في أبين على أيدي عناصر القاعدة .
واعتبر المصدر هذه الجرائم اإلرهابية انعكاسا 
للتنسيق والتحالف بين عناصر تنظيم القاعدة 
وأحزاب اللقاء المشترك والعناصر الخارجة على 
القانون،محمالً أحزاب اللقاء المشترك مسئولية 
هذه الجرائم اإلرهابية والتي تتزامن مع حمالت 
سياسية وإعالمية مكثفة تقوم بها أحــزاب 
المشترك ضد المؤسسة العسكرية واألمنية منذ 

فترة طويلة.
ودعا المصدر منظمات المجتمع المدني وكل 
القوى السياسية إلى رفض هذه الجرائم وإدانتها 
ووقف كل أشكال التحريض على أفراد المؤسسة 
العسكرية واألمنية منبها الى خطورة هذا النهج 
اإلجرامي وماله من مخاطر على امن واستقرار 

اليمن 
وطالب المصدر األجهزة األمنية والسلطات 
الجرائم  هــذه  مرتكبي  بمالحقة  المختصة 
والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا 

جزاءهم الرادع.

أمريكا تشيد 
بقبول الحكومة 
المبادرة الخليجية

ــدر    ــص ـــــب م رح
حكومي مسئول 
بتصريح المتحدث 
باسم البيت األبيض جاي 
كارني حول تأييد الواليات 
المتحدة األمريكية بمبادرة 
وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي لحل األزمة 
السياسية في اليمن بطريقة 

سلمية ومنظمة.
وقال المصدر: «لقد سبق 
لنا الترحيب بمبادرة األشقاء 
فــي دول مجلس التعاون 
الخليجي، ونعلن التمسك 
بها نصاً وروحــاً كمنظومة 
متكاملة وفي إطار دستور 

الجمهورية اليمنية».
ــات  ــوالي ــت ال ــان هـــذا وك
المتحدة األمريكية قد أشادت 
ليمنية  ا لحكومة  ا بإعالن 
لخليجية  ا درة  لمبا ا قبول 
بهدف حل األزمة السياسية 

بطريقة منظمة وسلمية..
وقال بيان صحفي أصدره 
البيت األبيض: إن أمريكا 
تشجع كافة األطــراف على 
لتنفيذ  بسرعة  لــتــحــرك  ا
بنود االتفاق المذكور حتى 
يتسنى للشعب اليمني وفي 
القريب العاجل تحقيق األمن 
ــوحــدة التي  واالزدهــــار وال

سعى لها بجدارة وشجاعة.

الرئيس: لن نرحل من بالدنا وليرحل األئمة وأذنابهم

وزير الصناعة والتجارة لـ«الميثاق»:

5 مليارات دوالر خسائر االقتصاد جراء األزمة
اشادة وترحيب خليجي ودولي الستجابة 

الحكومة لمبادرة مجلس التعاون
قــال وزيــر الصناعة والتجارة   

في حكومة تصريف األعمال 
المهندس هشام شــرف: إن 
تقديرات تشير إلى أن األزمة السياسية 
الراهنة التي دخلت شهرها الثالث قد 
ألحقت خسائر باالقتصاد الوطني تصل ما 

بين ٤ إلى ٥ مليارات دوالر.
 وأكد شرف في حوار مع «الميثاق» أنه 
كان يأمل في أن ال يتم الــزج باحتياجات 
المواطنين اليومية واألساسية وخاصةً مادة 
الغاز المنزلي في المماحكات السياسية 
الدائرة حالياً، واستغاللها بما يضر بمصالح 
المواطنين والمجتمع. ولفت الى أن التقطعات 
على طريق مــأرب - صنعاء هي السبب 
الرئيسي واألول في أزمة مادة الغاز حيث إن 
٩٠٪ من احتياجاتنا من الغاز تأتي من مأرب.
وأشــار الــى استيراد كميات إضافية 

كبيرة من الغاز من الخارج عبر ميناء 
ــة الخانقة التي يعاني  عــدن لحل األزم
منها المواطنون..  وشــدد على ضرورة 
إطالق قاطرات الغاز والمشتقات النفطية 
المحتجزة على طريق مأرب- صنعاء من 
قبل المتقطعين. إلى ذلك اعتبر شرف 
أن الزيادة في أسعار الدوالر مقابل الريال 
ظاهرية ومفتعلة وسببتها األزمة السياسية 
الراهنة وانخفاض عائدات الدولة من 
تصدير  توقف  بسبب  لصعبة  ا لعملة  ا
كميات كبيرة من النفط نظراً للتقطعات 
المتكررة وتفجير أنابيب النفط عدة مرات.  
وتوقع وزير الصناعة أن يعود الدوالر الى 
وضعه وسعره الطبيعي مقابل الريال بعد 
فترة قصيرة من الزمن وبعد زوال األزمة 

السياسية.
تفاصيل ص٥

ــاء في    ــق رحــب األش
دول مجلس التعاون 
معهم  و لخليجي  ا
األســرة الدولية في مقدمتها 
ــمــتــحــدة واالتـــحـــاد  األمــــم ال
األوروبـــي والــواليــات المتحدة 
بقبول المؤتمر الشعبي العام 
ــــزاب الــتــحــالــف الوطني  وأح
الديمقراطي بــمــبــادرة دول 
مجلس التعاون الخليجي لحل 
األزمة الراهنة عبر الحوار بين 
السلطة والمعارضة في مدينة 
الرياض والــخــروج بما يحفظ 
لليمن وشعبه أمنه واستقراره، 
ويجنب البالد االنزالق إلى أتون 
الفوضى واالحــتــراب والخراب 
والــدمــار. وكــان وفد رفيع من 
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

التحالف الوطني الديمقراطي قد 
أعلن في لقائه بوزراء خارجية 
دول مجلس التعاون في اجتماع 
استثنائي عقد األربعاء الماضي 
ل  قبو و بة  ستجا ا ظبي  بو بأ
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف بالمبادرة الخليجية. 
ووصف األمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام الدكتور 
أحمد عبيد بن دغر أن نتائج 
اجتماع الوفد برئاسة الدكتور 
عبدالكريم اإلرياني المستشار 
السياسي لرئيس الجمهورية 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي مع وزراء 
خارجية دول الخليج حول بحث 
مستجدات األوضاع في اليمن 

في إطار ما تضمنته المبادرة 
الخليجية بأنها كانت ايجابية 
ومثمرة. وعقب االجتماع أكد 
الـــوزراء الخليجيون في بالغ 
صحفي أن اللقاء مع وفد المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي الذي تركز 
حول تبادل وجهات النظر حول 
المبادرة  الخليجية خرج بنتائج 

مثمرة.
ـــرى كشفت  ــن نــاحــيــة أخ م
أن  خليجية  سياسية  مصادر 
أحزاب اللقاء المشترك أظهرت 
خالفات حادة فيما بينها اثناء 
حوارهم بالعاصمة السعودية 
ــاض مــع وزراء خارجية  ــري ال
دول مجلس التعاون الخليجي 

األسبوع الماضي..


