
ـــت أحـــزاب الــلــقــاء المشترك   دأب
وشركاؤها على أذية المواطنين، من 
خالل ما تقوم به من قطع للطرقات 
الخدمية  الحيوية  للمنشآت  واســتــهــداف 
والتنموية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية 
التي تمس لقمة عيشهم وكــافــة جوانب 
أحوالهم المعيشية مثل الكهرباء والنفط ومنع 
وصوله إليهم، وكذلك مادة الغاز واحتكار بعض 
السلع والمواد الغذائية الضرورية في األسواق 
وهو ما ضاعف معاناتهم المادية والنفسية 
التي هي في األصل موجودة بفعل األزمة التي 
اصطنعتها أحزاب المشترك لتحقيق مشروعها 
التآمري االنقالبي متوهمة أنها بذلك ستصل 
الى غايتها بالوثوب الى السلطة خارج أنساق 
الديمقراطية التعددية ومبدأ التداول السلمي 

للسلطة..
وألن هــذا لم يتحقق لم يكن أمامها اال 
إنزال العقاب الجماعي بأبناء اليمن الذين- 
بوعيهم المتقدم المتجاوز للعقليات التآمرية 
ـــزاب- ظلوا متمسكين  لقيادات تلك األح
بالشرعية الدستورية وواقفين بحزم في 
وجه تلك المشاريع التدميرية مستوعبين أن 
ما يسعى اليه المشترك هو الدفع بالوطن 
الــى كـــوارث االنقسام والفرقة والــصــراع 
واالحــتــراب والفوضى ومالمح هــذا النهج 
واضح فيما يتعرض له المواطن من حرب 
شعواء تهدد مقومات وجوده اآلمن المستقر 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لكن شعبنا لن 
يحقق لها مرادها ولن يسمح لها الوصول الى 
غايتها الشريرة خصوصاً وأن من حازوا على 
ثقته وتصدروا لقيادته وأثبتوا في مختلف 
المراحل والمنعطفات التي مر بها الوطن 
أنهم على مستوى المسؤولية ونعني المؤتمر 
الشعبي العام- الوقوف أمام هذه الظروف 
واألوضاع المختلقة من أحزاب المشترك بجدية 
ومسؤولية ومنع استمرارها بكل انعكاساتها 
ــع هــذه المعاناة بكشفها  على شعبنا ورف

ومواجهة من يقوم بها بحزم وقوة.
إن ما واجهه ويواجهه الوطن وأبناؤه من 
تحديات وأخطار خالل الفترة الماضية واليوم 
سينتصر عليه بتضامنه وتالحمه ووحدة 
صفوفه كما انتصر في الماضي على محنٍ 
وأحداث جسام ودسائس ومؤامرات وهذا ما 
تأكد خالل اآلونة االخيرة في تمسكه بقيادته 
الشرعية المعبرة عن آماله وتطلعاته في حياة 
حرة كريمة تقوم على قاعدة راسخة من األمن 
واالستقرار تمكنه من مواصلة مسيرة نمائه 

وتطوره وازدهاره في الحاضر والمستقبل.

في مواجهة 
أحزاب الخراب
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الرئيس يتحدث إُّـ جماهري الشعب قريباً
 يتوجه اليوم فريق من الفضائية اليمنية إُّـ عاصمة اِّـملكة 
السعودية الشقيقة الرياض إلجراء أول لقاء مع فخامة األخ 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية رئيس اِّـؤتمر الشعبي 
العام بعد تماثله للشفاء جراء اصابته َّـ الحادث اإلرهابي 

الذي استهدفه وعدداً من كبار مسئولي الدولة أثناء أدائهم لصالة الجمعة 
بجامع النهدين مطلع الشهر الجاري.

ومن اِّـقرر أن يدلي فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح بحديث ضاف 
للشعب اليمني َّـ الداخل والخارج يطمئن فيه الجميع على صحته.

في اجتماع مشترك للجنة العامة والحكومة

هادي: الدولة ستتخذ إجراءات حازمة ضد اِّـتالعبني بالنفط والغاز
على الجهات المعنية تفعيل القوانين وضبط المعتدين على المنشآت الكهربائية
الجيش واألمــن يكبدون عناصر القاعدة خســائر فادحــة َّـ زنجبار 
نحرص على التهدئة وإخــراج المسلحين من العاصمة صوناً للدماء اليمنية

 أكد األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
على ضرورة اتخاذ إجــراءات حازمة لمعاقبة كل من 
يخل بالقوانين أو يعمل على زيادة معاناة المواطنين.. 
مشيراً الى أنه من غير المقبول أن تنظر الدولة والحكومة الى 
معاناة الناس في أزمة المشتقات النفطية والغاز وغيرها دون 
اتخاذ قرارات حازمة.وقال هادي أثناء ترؤسه اجتماعاً مشتركاً 
للجنة العامة ومجلس الوزراء واألمانة العامة للمؤتمر يجب على 
الجهات المعنية تفعيل القوانين وضبط كل من يعمل على 

عرقلة ايصال المشتقات النفطية والغازية، وكذا معاقبة كل 
من يعتدي على المنشآت الكهربائية.الى ذلك تطرق االخ نائب 
رئيس الجمهورية الى اإلجراءات والتدابير المتخذة لوقف إطالق 
النار وإخراج المسلحين من العاصمة وتهدئة الموقف.. مؤكداً بهذا 
الخصوص أن القوات المسلحة واألمن قادرة على السيطرة على 
الموقف بصورة كاملة اال أنه من الحكمة العمل على صون الدماء 
اليمنية. وأشاد بالمواقف البطولية التي تسطرها القوات المسلحة 
واألمن في مواجهة المجاميع االرهابية من تنظيم القاعدة في 

زنجبار محافظة أبين.    تفاصيل ص٢

الجندي: قائد عسكري 
منشق سهل فرار اإلرهابيني 

من ســــجن اِّـكالء
ـــر اإلعــالم   أكــد نــائــب وزي
عبده الجندي أن فخامة األخ 
علي عــبــداهللا صالح رئيس 
الجمهورية بصحة جيدة ويتحسن 
بشكل مستمر ويقضي حالياً فترة 
نقاهة بحسب األطباء السعوديين، 
بأنه سيكون  بناء شعبنا  أ مطمئناً 
قريباً بينهم.وقال الجندي في مؤتمر 
صحفي أمس: إن قائداً عسكرياً منشقاً 
كان السبب في تسهيل فرار المجموعة 
اإلرهابية من أحد السجون بمدينة 
الماضي بحسب  ــوع  المكال األســب

التحقيقات األولية
. تفاصيل ص٣

وزير النفط : اِّـشرتك يعيق حل أزمة النفط والكهرباء
 أكد وزير النفط المهندس 
أميــر العيــدروس أن احزاب 
اللقــاء المشــترك وعناصــر 
قبليــة تابعــة لهــم تقــوم 
بإعاقة جهود ومساعي الحكومة لحل 
أزمة المشتقات النفطية وإصالح انبوب 
النفط الرئيسي الذي تعرض للتفجير 
مؤخــراً مــن قبــل مســلحين ينتمون 

ألحزاب المشترك.
وقال العيدروس ان ألحزاب المشترك 
اليــد الطولى فــي تصاعد حــدة أزمة 

الوقــود وتفاقم الظروف 
المعيشــية للمواطنين.
مشــيراً إلــى أن هــذه 
االحزاب اليهمها مصلحة 
الناس وإنما تسعى نحو 
تأجيــج األوضــاع وعدم 
التجــاوب مــع دعــوات 
التهدئة وهو مايعقد كل 
المحــاوالت والمســاعي 
الهادفــة الحتــواء تلــك 

األزمات الطارئة.هذا وأعلن اربعة من 
عناصر المشــترك المطلوبيــن امنياً 
استســالمهم ألجهــزة األمــن بعد ان 
كانــت وزارة الداخلية نشــرت الجمعة 
أسماء ٤٣ من عناصر اللقاء المشترك  
مطلوبيــن أمنيــاً على ذمــة قيامهم 
بتفجير أنابيــب النفط فــي محافظة 
مأرب وكذا االعتداء على أبراج الكهرباء 
والمتســببين الرئيســيين فــي أزمــة 
البتــرول وبقيــة المشــتقات النفطية 

وانقطاع الكهرباء. 

اِّـؤتمروأحزاب التحالف ترحب بدعوة مجلس األمن بشأن الحوار َّـ اليمن  
المؤتمر والتحالف مستعدون للحوار وبمايحقق توافقاً وطنياً 

نثمن حــرص االشـــقاء واالصــدقاء على أمن واســـتقرار بالدنا
رحبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
بما تضمنه البيان الصادر عن مجلس األمن 
الدولي والداعي إلى حوار سياسي شامل بين 

كافة األطراف اليمنية.
وأعتبر المؤتمــر الشــعبي العام واحــزاب التحالف 
الوطنــي الديمقراطي ما جــاء في البيــان الصحفي 
لمجلــس األمــن الدولي مؤشــراً واضحاً علــى إدراك 
المجتمع الدولي ألهمية حل األزمة السياسية اليمنية 

عبر الحوار بين كافة القوى السياسية في اليمن. 

وأكــدا علــى تفاعلهــم الجــاد مــع هــذه الدعوة ، 
واستعدادهم للمشاركة في الحوار وبما يحقق توافقاً 
وطنياً بين كافة االطراف والقوى السياسية و يحافظ 
على الوحدة واالمن واالستقرار وبحيث يتحمل الجميع 
مســؤليتهم الوطنية فــي إنجاح عملية الحــوار وبما 
يلبي ويحقق طموحات وتطلعات ابناء شعبنا اليمني 
في تجاوز األزمة الراهنة، ويزيل كافة اسباب التوتر 

السياسي وتداعياته على الوطن والمجتمع.
وعبــر المؤتمــر الشــعبي العــام واحــزاب التحالف 

الوطني عن شــكر هم وتقديرهم لجهود ومســاعي 
األشــقاء المخلصة في مجلس التعــاون لدول الخليج 
العربيــة ،ولدور الــدول دائمة العضويــة في مجلس 
األمن واألصدقاء في االتحاد االوربي وحرصهم على 

تحقيق االمن واالستقرار والتقدم لليمن .
واعتبرالمؤتمــر الشــعبي العــام واحــزاب التحالف 
الوطني المبادرة الخليجية مع أية أفكار أخرى تقدمها 
األطراف اليمنية ارضية للحوار تسهم في إخراج اليمن 

من األزمة السياسية الراهنة.

العواضي  يستقبل إعالميي اِّـؤتمر
 قامــت أســرتا تحريــر صحيفــة 
«الميثاق» وموقع «المؤتمرنت» امس 
بزيارة للشــيخ ياســر العواضي عضو 
اللجنــة العامة للمؤتمــر نائب رئيس 
الكتلــة البرلمانيــة الــذي يتلقى العــالج في 
مستشــفى العرضي بصنعاء جراء إصابته في 
الحادث اإلجرامي الغادر الذي استهدف فخامة 
األخ علــي عبداهللا صالــح رئيــس الجمهورية 
رئيس المؤتمر وكبــار قيــادات الدولة بجامع 
النهديــن بدار الرئاســة في الثالــث من يونيو 
الجــاري ..وخــالل الزيــارة اكد الشــيخ ياســر 
العواضي ان فخامة الرئيس علي عبداهللا صالح 

اتصل به هاتفياً مســاء امس األول واطمأن على صحته.. مشيراً الى ان اتصال 
الرئيس به هو الثاني منذ أن غادر فخامته الى السعودية لتلقي العالج.

وطمأن الشيخ ياســر العواضي جميع أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره 
وكافة أبناء الشعب على صحة فخامة الرئيس التي تتحسن بشكل كبير، معبراً 
في الوقت نفســه عن شــكره الجزيل لرئيــس الجمهورية الــذي يحرص على 
االطمئنان على صحة كل من اصيب في االعتداء الذي اســتهدفه وكبار قيادات 
الدولة.كما عبر عن شــكره وتقديره لكل أعضاء وأنصار المؤتمر وكل من زاره 
وسأل عنه.. هذا وقد تمنى إعالميو المؤتمر للشيخ ياسر العواضي الشفاء العاجل 

لمواصلة مهامه الوطنية والتنظيمية لما فيه خدمة شعبنا.

د. االريـــــــاني : 

الرئيس بصحة جيدة ويعود قريباً إُّـ الوطن
ــادر  ــص ــت م ــف ن
مقربة من الدكتور 
عـــبـــدالـــكـــريـــم 
ــي النائب  ــان االري
لمؤتمر  ا لرئيس  لثاني  ا
السياسي  ر  لــمــســتــشــا ا
ما  ية  ر لجمهو ا ئيس  لر
تناولته صحيفة «الوطن 
الكويتية» بشأن استبعاد 
عــودة رئيس الجمهورية 

الى أرض الوطن.
وقالت المصادر المقربة 
لـ«الميثاق» ان تلك األخبار 

تفتقد للمصداقية وتأتي 
في سياق الحملة المغرضة والمضللة التي 
ألَفت بعض وسائل االعالم الخوض فيها، 

في محاولة لالصطياد 
في المياه العكرة.

مــن جهة ثانية زار 
يم  لكر ا عبد ر  كتو لد ا
ـــي الخميس  ـــان اإلري
لجناح  ا فــي  لماضي  ا
لمستشفى  با لملكي  ا
ض  يا لر با ي  لعسكر ا
علي  الخ  ا ــة  م ــا ــخ ف
عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية وأكــد أن 
ة  جيد مته  فخا صحة 
وفــي تحسن مستمر.
كما زار النائب الثاني 
للمؤتمر عدداً من مسئولي الدولة الذين 

يتلقون العالج في مستشفيات المملكة.

الزهريي: دورة اعتيادية لدائمة 
اِّـؤتمر اِّـحلية قريباً

أوضــح األخ أحمــد الزهيري عضــو اللجنة 
العامة- رئيــس الدائرة التنظيميــة للمؤتمر 
الشعبي العام- أن اســتعدادات وجهوداً تبذل 
حالياً بهدف تدشــين الدورة االعتيادية للجنة 

الدائمة المحلية للمؤتمر 
أمانــة  علــى مســتوى 

العاصمة والمحافظات.
وقــال الزهيــري فــي 
تصريح لـ«الميثــاق» إن 
الــدورة تأتــي فــي ظــل 
ظــروف صعبــة يعيشــها 
الوطن تتطلــب من بذل 
المزيــد من الجهــود في 
ســبيل خدمــة الوطــن 
واخراجه مــن أتون أزمته 

الراهنة.مشــيراً إلى أن الدورة ســتقف أمام مضامين 
رســالة النائب األول لرئيس المؤتمر الشــعبي العام- 
األمين العــام للمؤتمر األخ المناضــل عبدربه منصور 
هادي والتي سوف تتطرق لكافة القضايا والموضوعات 
الساخنة المرتبطة بالشأن الوطني.وأعرب عن أمله في 
أن تخرج الدورة بنتائج مهمة تخدم العمل المؤتمر على 
الصعيد الوطني والتنظيمــي وتحقق النتائج المرجوة 
في بلوغ المزيــد من األمن واالســتقرار وتعزيز عجلة 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

اليمن ترحب بفريق تقصي حقوق اإلنسان
 رحبــت بالدنا بقــرار األمم المتحدة بإرســال 
بعثة تقصي الحقائق حول أوضاع حقوق اإلنسان 

والذي من المتوقع أن تصل اليوم االثنين.
ويستطلع الفريق األممي كل االنتهاكات التي 
ارتكبتها مليشيات أحزاب المشترك بحق المواطنين خالل 
الفترة الماضية إضافة إلى جرائم القتل البشعة والتعذيب 
والتنكيــل التي ارتكبتهــا عصابــات أوالد األحمر في حي 

الحصبة.

احمد علي عبداهللا صالح :

الحرس الجمهوري كغريه من الوحدات 
العسكرية تنفذ توجيهات نائب الرئيس

قال العميد الركن 
احمد علي عبداهللا 
صالح قائد الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة 
ان الحرس والقوات الخاصة 
تدين بالوالء المطلق هللا 
والوطن والثورة والوحدة 
والــشــرعــيــة الدستورية 
وانها كبقية وحدات القوات 
المسلحة واألمن تأتمر بأمر 
الجمهورية  نائب رئيس 

وتنفذ كل مايصدره من تعليمات.
واضاف : ان قوات الحرس الجمهوري 
ستظل وفية للمبادئ والقيم وللتضحيات 

التي قدمها الشهداء والمناضلون.
مؤكداً انهم سيواصلون تنفيذ المهام 
الموكلة إليهم في التصدي ألي أعمال 

تــخــريــبــيــة او عــدائــيــة 
تستهدف أمـــن الــوطــن 
واستقراره وتهدد سالمة 
المواطنين وحياتهم أو 
المساس بالدولة واالضرار 
 . . بمؤسساتها وقيادتها
كــمــا ســيــتــصــدون بكل 
شجاعة واقتدار للعناصر 
االرهابية سواء في أبين 
او غيرها من المحافظات.

وأعـــرب قــائــد الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة عن تأييده 
للجهود التي يبذلها المناضل عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
واللقاءات التي تعقد مع المعارضة بهدف 
الوصول الى حل لألزمة التي تعيشها 

البالد.      تفاصيل ص٣


