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رؤية

الــمــحــاولــة االنقالبية   سقطت 
ألحزاب اللقاء المشترك وشركائهم 
وخابت رهاناتهم الخاسرة مرة أخرى 
تضاف الى آالف المرات وفشل انقالبهم 
على الشرعية الدستورية والديمقراطية 
بعد ان اعتقدوا أن أجندة مخططاتهم في 
الوصول الى السلطة قاب قوسين أو أدنى 

من التحقق..
 فشلوا في التغرير بالشباب وجرهم الى 
فخ أن يكونوا مطية لبلوغ مراميهم ألنهم 
لم يستطيعوا مد حبل أكاذيبهم وإخفاء ما 
يبطنون من النوايا التي سرعان ما كشفتها 
لشمولية  ا طبيعتهم  مبينة  قفهم،  موا
التآمرية التي بالنسبة لها الوصول الى 
السلطة غاية في ذاتها وال يهم الثمن الذي 
سيدفعه الوطن والشعب من دماء من أجل 
ايصال حفنة من الظالميين االرهابيين 

المتطرفين إلى السلطة.
فشل االنقالب وفشل قادته في اللعب 
بورقة الشارع ذلك ألن حبل كذبهم ودجلهم 
أقصر مما كان متوقعاً، فسرعان ما ظهر ولم 
يتبق من الشعارات البراقة ما يسترون به 
عورات أهدافهم التآمرية االنقالبية.. فشلوا 
في اللعب بورقة انقسام القوات المسلحة 
واألمن التي بقيت كما كانت دوماً مؤسسة 
الوطن الكبرى وحــزب االحــزاب وصمام 
أمان وحدة هذا الوطن وأمنه واستقراره.. 
سقطت رهاناتهم على الخارج سواء االشقاء 
بمجلس التعاون الخليجي واالصدقاء في 
المجتمع الدولي الذين لم ينخدعوا طويالً 
بأالعيب المشترك وأضاليلهم وسرعان ما 
اكتشفوا انهم ليسوا اال مجموعة انقالبية 
تسعى الى السلطة بأية وسيلة وال يهم ان 
كان ذلك سيؤدي باليمن الى كارثة مجهولة 
العواقب وبالتالي شكلوا خطراً على االمن 
واالستقرار االقليمي في منطقة حيوية 
للمصالح الدولية.. وهكذا فشل االنقالبيون 
داخلياً وخارجياً في أن يكونوا غير ما هم 
عليه فهم إئتالف من االشرار الفاشلين ال 
مشروع لديهم سوى الدمار والخراب وهذا 
واضح وجلي في مشروعهم الذي يقوم على 
الفتن والصراعات واالحتراب.. انهم ليسوا 
اكثر من قتلة دمويين وقطاع طرق يعيثون 
في االرض فساداً ناهمين في طلب السلطة 
ولو كان ذلك على حساب اشالء وجماجم 
أبناء اليمن، وهذا ما ال يمكن السماح به، 
فشعبنا سيكون لهم بالمرصاد وسيسقط 
مشروعهم ورهاناتهم وينتصر لحاضره 
وغد أجياله، فهم ليسوا أكثر من انقالبيين 
فاشلين وستكون النهاية من جنس العمل.

هزيمة االنقالب
كلمة 

فشل االنقالب على الشرعية الدستورية

الرئيس: ندعو الفعاليات الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة
رأس اجتمـــاعاً لقيــــادات المؤتمــــــر

متاريس االنقالبيني 
تفند اكذوبة (سلمية)

رصاص المشترك 
في وجه المبادرة 

الخليجية

التحريض على 
الفتنة جريمـة 

عقوبتها
 الحبس 

10 سنوات

المستشار القانوني محمد مسعود: الجماهير تجدد تمسكها بالديمقراطية  في «جمعة الوحدة»
 أكدت الجماهير الماليينية في ميدان السبعين والشوارع واألحياء المحيطة 
به، موقفها المتمسك بالشرعية الدستورية والديمقراطية والرافضة ألية 

محاوالت لالنقالب عليها.
واكتظت ميادين وشوارع وأحياء أمانة العاصمة بحشود هائلة من ماليين 
المواطنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات لتأدية صالة «جمعة الوحدة»، 

والمشاركة في المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي أعقبت الصالة.
وجددت الحشود الجماهيرية تمسكها بالشرعية الدستورية، ورفض االنقالب 
عليها.وفي كلمته أمام أبناء الشعب دعا فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجهمورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أبناء الوطن إلى االصطفاف لمواجهة 
التحديات التي يواجهها اليمن، وأكد أن جماهير الشعب والمؤسسة األمنية 
والعسكرية لن تبقى مكتوفة األيدي وسترد على من يمارسون أعمال التخريب 

واالعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.
وحذر فخامة الرئيس اللقاء المشترك وشركائه من اللعب بالنار، ما لم فإن 
جماهير شعبنا في كل القرى والعزل واألحياء وإلى جانبهم المؤسسة األمنية 
والعسكرية البطلة ستكون مضطرة إلى أن ال تبقى مكتوفة األيدي وسترد 

بقوة. .تقاصيل ص٦ - ٧

 أكد فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام 
على أهمية أن تضطلع كافة المؤسسات بدورها كل في نطاق اختصاصه وإشراك 
كافة الفعاليات وعلى كافة المستويات من أجل الوقوف إزاء ما يواجهه الوطن من 
تحديات نتيجة األزمة التي افتعلتها أحزاب اللقاء المشترك واتخاذ القرارات المناسبة 

التي تكفل الخروج من تلك األزمة وبما يخدم مصلحة الوطن.
وقال فخامته خالل ترؤسه وبحضور األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب 
رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام، السبت، 
اجتماعاً موسعاً مشتركاً ضم اللجنة العامة وكتلتي النواب والشورى والهيئة الوزارية، 
قال: إن هناك قيادات في أحزاب اللقاء المشترك متعطشة إلراقة الدماء وإزهاق 

األرواح البريئة وتحميل السلطة مسئولية ذلك الستثارة الرأي العام وتضليله.
وأوضح رئيس الجمهورية أن العناصر اإلرهابية من تنظيم القاعدة والتي خرجت 
من عباءة حزب االخوان المسلمين «التجمع اليمني لإلصالح» تسعى وبالتحالف مع 
أحزاب اللقاء المشترك إلى ارتكاب أعمال العنف والتخريب واإلرهاب بهدف زعزعة 
األمن واالستقرار والسلم االجتماعي لتحقيق أهدافها التخريبية واإلرهابية واإلضرار 

بمصالح الوطن والمواطن. تفاصيل ص ٣

حـــرب قـذرة 
مرة آخرى!!

الدكتور مهدي قائماً بأعمال فرع 
اِّـؤتمر َّـ محافظة عدن

 أصدر األخ المناضل عبدربه منصور هادي النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام- األمين العام- 
ــراراً تنظيمياً رقم (٢٥) لسنة ٢٠١١م قضى  ق
في مادته األولى بتكليف األخ الدكتور مهدي علي 
عبدالسالم بالقيام بأعمال رئيس فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة عدن.. وقضت المادة الثانية 

من القرار العمل به من تاريخ صدوره.

الحكومة تحذر االنقالبيني من استخدام  
الجامعات للتدريب العسكري

 حذرت الحكومــة من انتهــاك حرمة الجامعــات والزج بها فــي الصراعات 
السياسية، وشددت على عدم جواز دخول أي قوة مسلحة الى حرم الجامعات.. 
وعلى االجهزة االمنية ان تضطلــع بدورها في منع دخول أية قوات الى حرم 
الجامعات أو اســتخدام مرافقها للتدريب العسكري أو السكن بما يكفل عدم 
انتهاك حرمة الجامعات وفقاً لقانون الجامعات رقم (١٥). ونبهت الى خطورة 
اســتخدام العملية التعليميــة بكافة مســتوياتها كواحدة مــن أوراق اللعبة 
السياسية، خصوصاً وأن ضرر ذلك سيصيب كل مفاصل المجتمع الذي سيخسر 
جيالً  يعلق عليه آمال الحاضر والمســتقبل.. وأهابت بكافة القوى السياسية 
الوطنية النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية والحزبية. ودعت 
الحكومة  في اجتماعها االسبوع الماضي المجلس االعلى للجامعات إلى عقد 
اجتماعات استثنائية للوقوف أمام ما يجري في الجامعات، ومعالجة المعوقات 

التي تعترض سير العملية التعليمية.

برئاسة العجي
اجتماع لتفعيل هيئة الرقابة التنظيمية للمؤتمر

 عقد اجتماع لكوادر هيئــة الرقابة التنظيميــة والتفتيش 
المالي للمؤتمــر برئاســة األخ نجيــب ناصر العجــي القائم 
بأعمال رئيس الهيئة...وتم في االجتماع مناقشــة النشــاط 
التنظيمي والرقابي للهيئة واتخذ بشأنها العديد من اإلجراءات 
الكفيلة برفع وتيرة نشاط الهيئة الرقابية بما يحقق للعملية 
التنظيمية للمؤتمــر المزيد من االنضباطية وتفعيل العملية 

االتصالية بين الهيئة ومختلف التكوينات المؤتمرية.

اِّـؤتمر يدين إحراق اِّـشــرتك ِّـقره َّـ البيضاء
 دان مصدر مسؤول في األمانة 
العامة للمؤتمر الشعبي العام قيام 
عناصر المشــترك فــي محافظة 
البيضــاء بإحــراق مقــر المؤتمــر 

بالمحافظة.
كما دان أعمال العنف واإلرهاب 
التــي تقــوم بهــا عناصــر أحزاب 

اللقــاء المشــترك وفــي مقدمتها 
حــزب «االخوان المســلمين» ضد 
المواطنين والمؤسسات الرسمية 
وتعطيل مصالح الناس من خالل 
قطع الطرقات والشــوارع وتهديد 
التجار بالقوة إلغــالق محالتهم..
واعتبــر المصــدر تصاعــد هــذه 

االعتداءات مؤشــراً خطيراً وعمالً 
إجرامياً يكشف عن المخطط الذي 
يسعى المشــترك إلى تنفيذه عبر 
إثارة الفتنــة والصراعــات بهدف 
االنقالب على الشرعية الدستورية 
والوصول إلى السلطة عبر العنف 

واإلرهاب. تفاصيل صـ٤

القهالي: تحضيرات العالن 
تحالف قوى الشعب

 كشــف الشــيخ مجاهد القهالي عن قــرب اإلعالن 
عن تأســيس تحالف قوى الشــعب والذي يضم عددا 
من القبائل اليمنية والشخصيات االجتماعية والقوى 
السياســية والتــي تطالــب 
بالتغيير السلمي نحو األفضل 
وحل القضايا عبر الحوار البناء 
والوسائل السلمية وليس عبر 
االقتتــال وانتهــاك الحريات.  
وأوضــح القهالي فــي حديث 
لجريدة «عــكاظ» أن التحالف 
المزمع إنشــاؤه قريبــا هدفه 
دعم األمن واالستقرار وحقن 

دماء اليمنيين.

سفينة إيرانية تحاول إفراغ 
حمولتها من األسلحة
في المياه اليمنية

 تمكنــت القاعــدة البحرية فــي عدن الســبت من 
إحباط محاولة لسفينة بحرية قادمة من إيران تسمى 
(ASSA) إفراغ حمولتها في المياه االقليمية اليمنية..

وقال مصدر فــي البحرية اليمنية: إن الســفينة كانت تحمل 
أسلحة وحبوباً ممنوعة، وأنه كان قد تم العثور عليها على بعد 
عشرين ميالً بحرياً من رأس قعوه بعد عملية رصد ومراقبة من 

قبل أحد زوارق خفر السواحل..

جليدان: الشعب 
يمتلك الكلمة الفصل

لشــيخ  ا كــد  أ  
جليــدان محمــود 
جليــدان أن تهــرب 
المشــترك وخاصــة االخــوان 
المســلمين مــن المبــادرة 
ر  ا ســتمر ا هــو  لخليجيــة  ا
لمواقفهــا الســابقة تجــاه 
المبادرات والحلول والمعالجات 
التي قدمها رئيس الجمهورية 
أن  الســابق.وأضاف:  فــي 
مواقفهــم هذه ســتظل تجاه 
كل مــا يفضــي إلــى إجــراء 

انتخابات ديمقراطية ونزيهة سواًء رئاسية أو نيابية أو محلية ألن 
شعبيتهم تهاوت ومؤيديهم قلوا بشكل كبير خاصة مع األوضاع 
الراهنة التي تعيشــها البالد.وقال في حــوار لـ«الجمهور»: إن 
الكلمة األخيرة والفصل ستكون في النهاية للشعب الذي يرنو 

إلى األمن واالستقرار.

االنقالبيون يواجهون عزلة داخلية وخارجية
 أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى على فشل المحاولة 
االنقالبية التي خططت لها قيادات أحزاب المشترك وشركائها 

إلسقاط الشرعية الدستورية والقضاء على الديمقراطية.
وأوضحت أن الفشل الذريع لهذا المخطط االنقالبي قد 
تجسد بفضل االلتفاف الوطني العظيم إلى جانب الشرعية 
الدستورية في جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى تزايد 
عزلة االنقالبيين عن المجتمع وانحصار وجودهم في بضع 
أزقة بالعاصمة صنعاء ينتشر فيها نفر من المغرر بهم من 
منتسبي الفرقة األولى باإلضافة إلى هنجرين في أعماق 
صحراء حضرموت..وقالت المصادر: إن جميع الفعاليات الوطنية 
والمنظمات المدنية قد رفضت رفضاً قاطعاً أي محاولة انقالبية 
على الديمقراطية والشرعية الدستورية خالل الثالثة األشهر 

الماضية، األمر مثل ضربة شديدة للقيادات االنقالبية.
مؤكدة أن االلتفاف الوطني العظيم مع الشرعية على 
المستوى الداخلي قد تعزز بصورة أكبر باالجماع العربي 
والدولي الرافض الخروج على الشرعية والداعي إلى الحوار 
لحل األزمة في رفض واضح للمحاولة االنقالبية والخروج 

على الشرعية الدستورية وتجاوز الديمقراطية..وفي ردة 
فعل لقيادة االنقالب الفاشل عمدت إلى ارتكاب العديد من 
األعمال اإلجرامية والتخريبية للمنشآت الحيوية بهدف معاقبة 
المواطنين الذين وقفوا إلى جانب الشرعية ومن ذلك قطع 
الطرق لمنع ايصال المشتقات النفطية للمواطنين وضرب أبراج 
الكهرباء، إضافة إلى منع الطالب من أداء امتحاناتهم وحرمانهم 
من الدراسة.. كما عمدت بالتعاون مع القاعدة والحوثيين إلى 
استهداف أبناء القوات المسلحة واألمن الذين رفضوا خيانة 

القسم العسكري واالنضمام إليهم.
ــراءات أمنية وعسكرية  وعلمت «الميثاق» ان خطط وإج
ــا الدفاع والداخلية لتأمين الطرق  تقوم بتنفيذها وزارت
والمنشآت النفطية والكهربائية وإيصال المشتقات النفطية 
الى المحافظات.وأشادت المصادر بتعاون المواطنين الشرفاء 
مع رجــال القوات المسلحة واألمــن في تأمين الطرق من 
أعمال التخريب التي استهدف االنقالبيون من ورائها معاقبة 
المواطنين على وقوفهم الى جانب الشرعية الدستورية 

وصمودهم خالل الفترة الماضية.

ثالثة أيام للزياني في صنعاء إلحياء المبادرة الخليجية

المؤتمر  يؤكد قبوله المبادرة ويقترح آلية تنفيذ زمنية

 جددت القيادة السياســية ممثلة بفخامــة األخ علي عبداهللا 
صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام التأكيد على 
قبول مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل وتجاوز األزمة 
السياسية الراهنة، وذلك بالنظر للمبادرة كمنظومة متكاملة 
غير قابلة للتجزئة أو االنتقاء.وكان الدكتور عبداللطيف راشد 
الزياني أمين عام مجلس التعاون لــدول الخليج قد وصل إلى 
صنعاء- الســبت- في إطار زيارة اســتمرت ثالثة أيام وتختتم 
اليوم- االثنين- واصل خاللها مشــاوراته مع األطراف اليمنية 
في إطار المســاعي الخليجية لمعالجة األزمة الراهنة وفقاً لما 
تضمنتــه المبادرة.وعلمت «الميثاق» من مصــادر مطلعة أن 

المؤتمر الشعبي العام قد أكد على لسان الدكتور عبدالكريم 
االرياني المستشــار السياســي لرئيــس الجمهوريــة النائب 
الثانــي لرئيس المؤتمــر لدى اجتماعــه- أمــس- بأمين عام 
مجلس التعاون الخليجي تمســكه بالمبــادرة الخليجية كاملة 
غير منقوصه، واقترح المؤتمر الشعبي آلية تنفيذية للمبادرة 
تطالب بمواعيد زمنية لمعالجة الوضع في الجنوب ومشــكلة 
صعدة وتشترط رفع االعتصامات قبل االنتقال إلى البند الخاص 
بتقديم الرئيس اســتقالته.بالمقابل تمســكت أحزاب «اللقاء 
المشــترك» بموقفها الرافض للمبادرة الخليجية التي تحظى 

بمباركة وتشجيع عربي واقليمي ودولي..

وذكرت مصادر صحفية أن محمد ســالم باســندوة القيادي 
في «اللقاء المشــترك» بعيد لقائه- أمس- أمين عام مجلس 
التعاون الخليجي عبداللطيــف الزياني إنه ابلغه موقف «اللقاء 
المشترك» الرافض للمبادرة الخليجية.وتؤكد القيادة السياسية 
ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام على 
قبول المبادرة الخليجية لحل وتجاوز األزمة السياسية الراهنة، 
مثمنيــن عالياً الجهود الخيــرة المبذولة من األشــقاء في دول 
مجلس التعــاون الذي ينطلق من حرصهم علــى اليمن وأمنه 
واستقراره ووحدته.. لكن مع التأكيد أيضاً على ضرورة النظر 

لهذه المبادرة كمنظومة متكاملة غير مجزأة.

الجائفي  يستقيل مما يسمى 
بمجلس التضامن

 قدم الشــيخ محمد علــي ســرحان الجائفي أحد 
مشــائخ محافظة المحويت اســتقالته مما يســمى 
بمجلس التضامن التابع ألوالد األحمر معلناً انضمامه 

للمؤتمر الشعبي العام.
وبرر الجائفي استقالته في رسالة وقع عليها نتيجة الممارسات 
الخاطئــة واألعمــال التخريبية والعنــف التي تمارســها أحزاب 
المشترك بما فيها مجلس التضامن الذي تورط في تلك األعمال 

واألفعال المجرمة التي شهدتها الساحة الفترة الماضية.

دويد : على الشباب الحفاظ 
على طهارة مطالبهــم

اكد االخ نعمــان احمد دويــد محافظ صنعاء 
إن األخ علي عبداهللا صالــح رئيس الجمهورية 
ســيظل في قلوب اليمنيين على مدى التاريخ 
ولن تســتطيع ثلــة مــن األقــزام زحزحة حب 
األغلبيــة لفخامتــه مهمــا فعلوا.وأوضح دويد 
فــي األمســية الثقافيــة التــي نظمها مســاء 
أمــس مخيــم شــباب الوطــن وحضرهــا االخ 
عارف الــزوكا عضو اللجنة العامــة وعبدالقوي 
الشــميري رئيس دائــرة البحوث والدراســات 
وعدد من القيادات التنظيميــة ان الغوغائيين 
واالنقالبييــن اليســتطيعون ان يقــودوا البلد 
ليوم واحد.وناشد دويد الشباب المغرر بهم ان 
يحافظوا على طهارة مطالبهــم ويترفعوا بها 
الى مستوى أخالق وآداب اليمنيين.واشاد دويد 
بالشباب الشــرفاء المرابطين بميادين الدفاع 
عن الشرعية الدستورية مخاطباً اياهم بالقول 
مادمتم مرابطين في ميادين الشرف فال خوف 

على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

«المشترك» يجدد رفضه ويشكك في مساعي األشقاء

إجراءات لتجميد حسابات 15 شخصاً من قيادات اِّـشرتك 
 كشــفت مصادر مســؤولة عن بدء اإلجراءات القانونية لتجميد أرصدة ١٥ شــخصاً من 
قيادات االنقالب الفاشل.. وأوضحت المصادر لـ«الميثاق» أن هذا اإلجراء المتمثل بتجميد 
أموال القيادات االنقالبية في البنوك اليمنية والخارجية يعد إجراًء قانونياً بعد ثبوت تورط 
جهات أجنبية في دعم أرصدة تلك القيادات بمبالغ مالية كبيرة، خالفاً لتلك األموال التي 
تتلقاهــا من الخارج ايضاً عبر إحدى شــركات تحويــل األموال منذ أكثر من ثالثة أشــهر 

بطريقة غير معتادة.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه يتزامن مع ذلك إجــراءات تهدف إلى منع تلك القيادات من 
السفر إلى الخارج تحت أي مبرر أياً كان بعد تلقي الجهات المختصة لبالغات تحتوي على 
معلومات خطيرة تســتوجب من النائب العام فتح تحقيقات بشــأنها، كونها تمس األمن 
القومي اليمنــي وتهدد أمنه واســتقراره.. إضافة إلــى أنها تندرج ضمــن أجندة خارجية 
تســتهدف أمن واســتقرار دول المنطقة وتحديداً المملكة العربية الســعودية الشــقيقة 
خصوصاً بعد افشال سفينة إيرانية من افراغ حمولتها من األسلحة في الشواطئ اليمنية.


