
كان وسيبقى المؤتمر الشعبي العام تنظيمًا وطنيًا ديمقراطيًا رائدًا معبرًا عن الروح   
الحضارية لشعبنا اليمني العريق والعظيم، لذا هو الحامل الواعي لتطلعاته وآماله 
المجسد لها واقعًا سياسيًا واقتصاديًا لتصبح انجازات وتحوالت كبرى للثورة اليمنية 26 

سبتمبر و14 أكتوبر الخالدة والوحدة المباركة.
لقد واجه المؤتمر الشعبي العام بزعامة فخامة األخ الرئيس علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام تحديات واخطارًا تمكن من التصدي لها واالنتصار عليها وتجاوزها 
ليمضي في مسيرة التنمية والنهوض والبناء الوطني مستمدًا قوته وقدرته من الجماهير 
اليمنية الملتفة حول قيادته الصادقة والمجربة وهذا جعلها دومًا تحوز على ثقة الشعب 
بعد أن اختبرها في مراحل ومنعطفات بالغة الصعوبة والتعقيد.. ومن هنا نعرف األسباب 
والعوامل التي تجعل أبناء اليمن على يقين وقناعة وإيمان بقدرة المؤتمر الشعبي على 
مواجهة األزمة التي فرضها على الوطن االنقالبيون المتآمرون الذين يسعون إلى السلطة ولو 
على خراب ودمار اليمن وعلى دماء واشالء وجماجم أبنائه وهذا لن يكون، والجميع ينظر بثقة 
إلى اجتماع الدورة االستثنائية للجنة الدائمة المسماه »دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني« 
وما ستخرج به من قرارات يجب أن ترقى إلى مستوى التحدي والخطر غير المسبوق والناجم 
عن هذه األزمة بعد أن وصلت تداعياتها إلى ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وحاسمة ال مساومة 
في أية حلول لها خارج إطار الدستور والقانون.. كما يجب في هذه القرارات رفض أية مبادرات 
ال تستند في مرجعيتها إلى الشرعية الدستورية ورفض أية محاوالت لالنقالب عليها والتأكيد 
أن ال طريق آخر إلى السلطة سوى صناديق االقتراع وعلى أساس مبدأ التداول السلمي 
للسلطة الذي تحقق إثر انتخابات تنافسية شفافة ونزيهة، ومن يريدون السلطة عبر العنف 
والتخريب والفوضى هم انقالبيون متآمرون خارجون على الدستور والقانون.. ويجب على 
أعضاء اللجنة الدائمة استيعاب الغايات والمرامي التي يحاول من خاللها االنقالبيون تحويل 
االعتداء اإلجرامي اإلرهابي الغادر على فخامة رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي الدولة 
الذي تعرضوا له في جامع النهدين في أول جمعة من شهر رجب الحرام إلى جريمة سياسية 
يضغطون من تصعيدهم للعنف والقتل والفوضى على األخ الرئيس الغالق ملف هذه 
الجريمة الشنعاء التي تتعارض مع كافة المبادئ والقيم السماوية واألرضية، وال ينبغي 
لمرتكبيها ان يفلتوا من العقاب وبذلك يكون المؤتمريون قد أكدوا انهم يفصلون بين العمل 
السياسي الديمقراطي التعددي الذي فيه تدار التباينات واالختالفات بين األحزاب من خالل 
الحوار، واألعمال اإلرهابية اإلجرامية التي يقترفها االنقالبيون وشركاؤهم ومن لف لفهم 
بحق الوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي، فهذا يجعلهم خارج الدستور والنظام والقانون، إذ 
ال حوار مع قتله وقطاع طرق ومفسدين في األرض بعد أن أوصلت هذه األزمة األوضاع إلى 
حدود اليمكن للمؤتمريين إال أن يتخذوا مواقف جادة وقرارات وطنية شجاعة المجال فيها 

للمساومة بثوابت الوطن وأمنه واستقراره وحاضر ومستقبل أبنائه.

ال مساومة
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كلمة 

شفاكم اهلل يا خيرة رجال اليمن

اللجنة الدائمة للمؤتمر تعقد دورة استثنائية »دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني« األربعاء
أبطال الحرس واألمن يدكون أوكار االنقالبيني وعصابة أوالد األحمر وطالبان اإلصالح

تعقد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام   
دورتها االستثنائية دورة الشهيد عبدالعزيز 
عبدالغني األربــعــاء برئاسة فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام حيث ستقف أمام المستجدات على 
الساحة الوطنية وآخر التطورات إزاءها وضرورة 
الخروج بقرارات حولها وبهذا الخصوص أوضح 
الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد 
للشؤون السياسية والعالقات الخارجية في تصريح 
لـ»الميثاق« ان الدورة ستقف أمام المناقشة الخاصة 
بمجلس األمن لألزمة اليمنية ونتيجة التواصالت 
مع األشقاء في مجلس التعاون الخليجي فيما يخص 
وضع المبادرة موضع التنفيذ وإعــداد اآللية لها 
والتوقيع عليها والسعي إلعادة الجميع إلى طاولة 
الحوار النجاز ما تبقى من اآلليات الخاصة بالمبادرة 

التي كانت قد انجز منها ما يزيد عن 80%، مشيرًا 
إلى أن المشترك حاول التوقف أمام شكليات إلعاقة 
استكمال المبادرة كما عمل المتمرد علي محسن 
األحمر وحميد األحمر على التصعيد اليقاف مسيرة 
الحوار التي توقفت يوم 18 من الشهر الماضي بعد 
التصعيد في جولة كنتاكي فيما كان المتحاورون 
األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
والدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني لرئيس 
المؤتمر مستشار رئيس الجمهورية والدكتور ياسين 
سعيد نعمان رئيس المجلس األعلى للمشترك 
واألستاذ عبدالوهاب اآلنسي األمين العام لإلصالح 
مجتمعين يومها في منزل نائب الرئيس لوضع 
اللمسات األخيرة لآللية التي تفضي إلجراء انتخابات 
مبكرة، وتلزم بإجراء الحوارات في المرحلة الثانية 

حول النظام السياسي واالنتخابي والحكم المحلي 
وغيرها من القضايا بعد إجراء االنتخابات المبكرة..

 وأوضح الشيخ البركاني أن التصعيد العسكري 
قد شكل ضربة قاسية لروح الحوار التي سادت 
اللقاءات التي انجز خاللها الجزء األكبر من اآللية 
بروح توافقية واخوية إاّل أن المتمردين والخارجين 
على القانون سعوا إلى افشال هذه الجهود الساعية 
إلنهاء األزمة التي عانى منها المواطنون والبلد أشد 
المعاناة واليزالون يعانون في احتياجاتهم إضافة إلى 
تسببها في توقف التشغيل والتنمية وفقدان فرص 
العمل والحرمان من التعليم الجامعي والعام بعد أن 
حول المتمردون المدارس والجامعات إلى ثكنات 

عسكرية في سابقة لم يشهد لها العالم مثيل..

البقية ص3

الوقوف أمام مستجدات األوضاع داخليًا وخارجيًا

استعراض الجهود المبذولة إلنجاح الحوار وإنهاء األزمة

املؤتمر يجدد تمسكه بالرئيس علي عبداهلل صالح رئيسًا للبلد حتى اجراء االنتخابات املبكرة

بحث الذهاب إىل االنتخابات الرئاسية املبكرة كخيار وطني
الدكتور اإلرياني يقدم تقريرًا سياسيًا عن نتائج الحوار مع المشترك لحل األزمة

المشترك والمتمردون يتنكرون لكل نتائج الحوارات التي تم التوصل إليها مع المؤتمر

تفاصيل ص2

شهدت العاصمة صنعاء مساء أمس مواجهات عسكرية هي األعنف منذ بداية األزمة اثر  
استمرار عصابات أوالد األحمر ومن ورائها مليشيات المنشق علي محسن االحمر باالعتداء 
على منازل المواطنين في االحياء المحيطة بالفرقة األولى مدرع ومنطقة الحصبة وصوفان، وهو ما 
دفع قوات األمن بمساندة الحرس الجمهوري للتصدي لها بقوة ووجهت ضربات قوية لتلك العناصر 
المنشقة. وذكرت المصادر ان اللواء المنشق غادر صنعاء هاربًا بعد منتصف الليل مع عدد من معاونيه 
يرجح ان بينهم عدد من أوالد األحمر، وذلك اثر توجيه ضربات محكمة الى مقر قيادة الفرقة ادت الى 

اثارة حالة من الرعب والذعر في صفوف المليشيات المنشقة.
وكانت مليشيات الفرقة وعناصر متطرفة من حزب االصالح وعصابات اوالد االحمر باشرت مساء 
أمس االعتداء على جنود األمن المرابطين في جولة سبأ وأمام بنك التسليف الزراعي مستخدمة اسلحة 

ثقيلة ومتوسطة بالتزامن مع قيام مليشيات الفرقة بقصف منازل المواطنين في شارع الزراعة وحي 
القاع وسط صنعاء، بعد نشر عدد من المدرعات واألطقم العسكرية في عدد من الشوارع المحيطة 
بالمنطقة. وفي الحصبة واصلت عصابات أوالد األحمر اعتداءاتها على األحياء السكنية في الحصبة 
ومدينة صوفان بقذائف االر بي جي والهاون مما أدى الى أضرار كبيرة بمنازل عدد من المواطنين 

بجوار مبنى التلفزيون، الذي تعرض ايضًا لعدد من القذائف.
وبحسب المصادر فقد اسفرت المواجهات عن سيطرة واضحة لقوات االمن والحرس الجمهوري 
وتكبيد العناصر االنقالبية خسائر كبيرة في األرواح والمعدات كما تم القاء القبض على العديد من 

تلك العناصر عند محاولة الفرار.
والتزال أصوات القذائف والمدافع تسمع حتى وقت كتابة الخبر.

مصدر في المؤتمر: 

مخطط العناصر االنفصالية سيبوء بالفشل
على الجامعة العربية أن تحرص على وحدة اليمن وأال تفتح مجااًل للمتآمرين

أّكد أن المتآمرون  والخونة هم من سيرحلون

رئيس الجمهورية: اليمن تتعرض إلنقالب 
عسكري يقوده اإلصالح والقاعدة

اعتبر مصدر في المؤتمر الشعبي العام ما تقوم به  العناصر   
المعروفة بنزعاتها االنفصالية من لقاءات مع بعض المنّظمات 
محاوالت يائسة في مسار مخّططها التآمري الذي يستهدف وحدة 

اليمن وأمنه واستقراره.
ولفت المصدر إلى أن تلك العناصر تحاول الترويج لنفسها من خالل 
السعي لتشويه صورة اليمن في الخارج عبر المعلومات المضّللة 
والمغلوطة التي تسربها لتحقيق مخّططاتها ونزعاتها االنفصالية 

التي تستهدف تمزيق اليمن.

وحذر المصدر تلك العناصر من مغبة ممارسة تلك األدوار التآمرية 
المفضوحة ألنه لن يكتب لها النجاح، وقال: إن الشعب اليمني قد 
حسم أمره فيما يتعّلق بالحفاظ على وحدة الوطن كمكسب لكافة 
أبناء الشعب، وهو الذي سيحافظ عليها في وجه أي مؤامرة تستهدفها 

كما فعل ذلك في الماضي«.
وتمنى المصدر من جامعة الدول العربية أن تكون حريصة على الوحدة 

اليمنية والتفتح المجال أمام أمثال هؤالء المتآمرين.
تفاصيل صــ4

ترأس فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس   
الجمهورية القائد األعلى للقوات المسلحة 
أمس اجتماعًا لقيادات وزارتــي الدفاع والداخلية 
وقــادة األجهزة األمنية وعــدد من قــادة الوحدات 
العسكرية واألمنية بحضور وزير الخارجية الدكتور 

أبوبكر القربي.
وأّكــد رئيس الجمهورية أن ما يحدث من أزمة 
مستمرة منذ تسعة أشهر هو انقالب عسكري 
لألخوان المسلمين بالتنسيق مع تنظيم القاعدة، 
وهناك وثائق كاملة تؤّكد التنسيق فيما بينهم 

ونقل المعلومات إلى تنظيم القاعدة في أبين.
وقال فخامته إن المتمرّدين واالنقالبيين سوف 
يرحلون في نهاية المطاف ألن من خان الوطن وخان 
الثورة سوف يرحل ألن الثورة قائمة على مبادئ 
والوحدة قائمة على مبادئ، مشدّدًا على أن هناك 
رجااًل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه سواء أكانوا في 
القوات المسلحة أم رجال األمن البواسل، سوف 
يدافعون عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية 

والديمقراطية ويواجهونهم بمسئولية.
وجدّد فخامته دعوته ألحزاب اللقاء المشترك 

للحوار واالحتكام إلى صناديق االقتراع، وأضاف 
» نحن لسنا متشبثين بالسلطة لكن متشبثون 

بالمبادئ وثقة الشعب ليس حبًا في السلطة«.
ورحّب فخامته بالمظاهرات واالعتصامات والتعبير 
عن الرأي لكن في إطار سلمي، وليس بمسيرات 
مدجّجة بالسالح، تعتدي على رجال القوات المسلحة 
واألمن والممتلكات العامة والخاصة وتقطع الطرق 

وتختطف المواطنين.
وقال رئيس الجمهورية إن المعلومات تأتي إلى 
الــدول الدائمة العضوية من سفرائهم الذين ال 
يعرفون ما يحصل أثناء المسيرات من إطالق نار 
وارتكاب حماقات واحتالل مساكن المواطنين ونهب 
متاجر الذهب للمواطنين وال يعرفون قطع الطرقات، 
فقط يذهبون من معارض إلى معارض ويأخذون 
معلوماتهم على هذا األساس ويعتبرون معلومات 
الطرف المعارض أنه هو المظلوم والذي يجب أن 
يناصروه، باستثناء بعض الــدول الصديقة من 
الدول دائمة العضوية كالصين وروسيا لم يكونوا 

متعصّبين مثل بعض الدول الدائمة العضوية.
تفاصيل صــ3

المؤتمر يقيم حفاًل تأبينيًا 
في أربعينية الشهيد 
عبدالعزيز عبدالغني

يــقــيــم  
تمر  لمؤ ا
م  لــعــا ا لشعبي  ا
ــاًل  ــف ــــوم ح ــــي ال
عة  بقا بينيًا  تأ
الــشــوكــانــي في 
الذكرى األربعينية 
فقيد  د  الستشها
الكبير  ــن  ــوط ل ا
االستاذ عبدالعزيز 
عبدالغني رئيس 
الشورى  مجلس 

السابق.
وسيلقي المؤتمر الشعبي العام كلمة تشيد 
بمناقب شهيد اليمن الكبير وسيرته النضالية 
التي ستظل خالدة في ذاكرة األجيال ألحد أبرز 
قادة العمل التنموي في البالد، كما ستلقى كلمات 
باسم األحزاب والتنظيمات السياسية ومجلس 

الشورى والتي تتحدث عن مناقب الشهيد.
وسيصدر بالمناسبة كتاب توثيقي يتضمن 
الرثائيات الشعرية والنثرية التي قيلت في الفقيد 
باالضافة الى توثيق ألدوار الشهيد في المراحل 
المهمة التي عاصرها خالل مسيرة طويلة من 
العطاء والعمل الوطني، كما يتضمن الكتابات 
سيرة ذاتية مفصلة للفقيد وملحقًا للصور وضعت 
فيه نماذج توثيقية لألحداث الوطنية البارزة 
واللقاءات التي جمعت الفقيد بشخصيات محلية 

وعربية ودولية.

نجاة وكيل محافظة ذمار 
من محاولة اغتيال

نجا الشيخ عبدالكريم احمد ذعفان   
وكيل محافظة ذمار المساعد من 
محاولة اغتيال من قبل مليشيات اإلصالح 
صباح السبت بمدينة ذمار، فيما استشهد 
مواطن واصيب اثنان احدهم مرافق الوكيل.
وأوضح مصدر محلي أن عناصر مسلحة 
بقيادة المدعو )شاجع الشغدري( احد قياديي 
حزب اإلصالح بذمار، اعترضت وكيل محافظة 
ذمار المساعد أثناء وجوده أمام احد المحالت 

التجارية، حيث أطلقوا عليه النار.
ودان المصدر ذلــك االعــتــداء اإلجرامي 
الذي كان يستهدف شخصية قيادية كبيرة، 
معتبرا ذلك تطورًا ينم عن حالة الهستيريا 
والالمباالة التي وصلت إليها مليشيات حزب 
اإلصالح وأحزاب اللقاء المشترك والتي تسعى 
من خاللها إلى الزج بالوطن نحو ما اليحمد 

عقباه والنيل من امن الوطن واستقراره.

في اجتماع للجنة العامة وأحزاب التحالف برئاسة رئيس الجمهورية

املؤتمر وأحزاب التحالف تعرب عن اسفها الشديد لقيام االنقالبيني بأعمال التصعيد الدامي بصنعاء

استنكار أعمال التخريب واالعتداء على املواطنني واملمتلكات العامة والخاصة من قبل العناصر االنقالبية
يعبر المؤتمر وأحزاب التحالف عن حزنهم الشديد لسقوط العديد من الشهداء جراء إرهاب الفرقة واإلصالح 

قوات الحرس الجمهوري واألمن تتصدى لالنقالبيين في أعنف مواجهة منذ بدء األزمة

أنباء عن فرار اللواء المنشق وعدد من أوالد األحمر خارج العاصمة
استسالم العشرات من عناصر الفرقة وأوالد األحمر وفرار المئات

الجندي: المشترك وعلي ناصر 
يسعون إلى إعادة تشطير اليمن

اتهم نائب وزير اإلعالم عبده محمد الجندي   
قيادات أحزاب اللقاء المشترك والميليشيات 
المسلحة التابعة للفرقة وأوالد األحمر واإلصــالح 
بالوقوف وراء تفجير أنابيب النفط والغاز واالنقطاع 
الكهربائي والتقطع في الطرقات ومهاجمة المنازل 

بالقذائف واحتاللها وترويع األبرياء من المواطنين. 
وقال الجندي في مؤتمر صحفي عقده أمس بصنعاء 
- إن أحزاب اللقاء المشترك تسببت في حرمان الشعب 
اليمني أكثر من )10( مليارات دوالر كانت ستقدمها 
دول أصدقاء اليمن خالل هذه الفترة حيث قامت تلك 
األحزاب بمطالبة دول أصدقاء اليمن بعدم تقديم هذه 

المساعدات للشعب اليمني .
مؤكدا أن هناك مخططًا خطيرًا تسعى أليه المعارضة 
والمتعاونين معها وخاصة الحراك الجنوبي بقيادة علي 
ناصر محمد يسعى هذا المخطط إلى أعادة تشطير 
اليمن إلى ثالثة أجزاء أو أكثر وإعادة اليمن إلى ما قبل 

الـ22من مايو.. 
وأضاف الجندي:”إن هناك من يسعى اليوم إلى إشعال 
الحرب األهلية بغية تحقيق أهداف شخصية واالنقالب 

على الشرعية الدستورية غير عابئين بأن تتحول اليمن 
إلى صومال جديد”. 

وقال ان المشترك قد حسم أمره مبكرًا في خيار 
الحرب رافضًا كل الحلول السلمية لألزمة متملصًا 
من كافة المبادرات التي أتت من الداخل أو من الدول 

الشقيقة والصديقة.
ــداث يــوم السبت قــال الجندي إن  وبخصوص أح
إحصائيات القتلى الذين سقطوا ضحية المظاهرات 
غير المرخصة هم )2( قتلى من الشباب. مضيفا: “ إن 
)4( قتلى آخرين هم من عناصر عصابة أوالد األحمر 
في حي الحصبة إلى جانب )4( آخرين من عصابات أوالد 
األحمر في حي النهضة و12جريحًا من عصابات أوالد 

األحمر المسلحة. 
مشيرًا إلى قيام أوالد األحمر بنقل جميع قتالهم إلى 
المستشفى الميداني في ساحة جامعة صنعاء لالدعاء 

بأن هؤالء القتلى هم من الشباب المتظاهرين زورًا.. 
وجدد نائب وزير اإلعالم تأكيده على أن الحكومة 
اليمنية مازالت تراهن على السالم وترفض سفك 

الدماء والدفع بالشعب والشباب إلى مواقع الهالك.


