
حديث فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية   
رئيس المؤتمر الشعبي العام للقنوات الفضائية اليمنية 
يوم أمس عبر عن صدقه وشفافيته مجسدًا روح الشعب الذي 
انبثق من بين أوساطه لتحمل مسؤولية قيادته في فترة 
تاريخية من أصعب وأعقد المراحل التي مر بها الوطن اليمني 
في تاريخه محققًا إنجازات كبرى وعظيمة وفي مقدمتها إعادة 
وحدة الوطن اليمني في الـ22مايو 1990م على الصعيد 
السياسي، وعلى الصعيد االقتصادي باستخراج النفط والغاز 
وهي عناوين لكافة االنجازات التي حققها طوال فترة تحمله 

مسؤولية قيادة اليمن.
لقد تناول االخ الرئيس كل هذا من موقع التأكيد على وجوب 
الحفاظ عليها باعتبارها مكاسب ينبغي البناء عليها ومواصلتها 
وترسيخها واالنطالق منها الى تشييد صروح اليمن الجديد 
الموحد والديمقراطي، لكنه طالب في ذات الوقت من أبناء 
الوطن وفي المقدمة القوى السياسية الى تجاوز أحقاد وضغائن 
الماضي وأن ترمي الجانب السيئ والسلبي من هذا التاريخ 
وراء ظهرها، موجهًا في هذا المنحى قيادة المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه وكافة أبناء اليمن الى التآزر والتماسك والتعاضد 

وااللتفاف حول بعضهم البعض.
داعيًا الى أن يكون التصالح والتسامح والمصارحة هو 
القاعدة واالساس الذي سيمكن الجميع من مواصلة المسيرة 
وصنع الغد المشرق لشعبنا الصابر الوفي.. مشيرًا في هذا 
السياق الى أن المبادرة الخليجية تشكل خارطة طريق لبلوغ 
هذه الغاية بالخروج من األزمة التي عاشها الوطن أحد عشر 
شهرًا وإزالة آثارها السياسية واالقتصادية واالمنية وبما يعيد 
االمن واالستقرار من خالل فتح الطرقات وإنهاء كافة اشكال 
المظاهر المسلحة ووقف كافة أعمال العنف والتخريب الذي 
طال المنشآت الخدمية والممتلكات العامة والخاصة الذي 
تحمل أوزارها خالل هذه الفترة المواطن البسيط الذي آن له 
ان يستعيد حياته الطبيعية.. كما تحدث االخ فخامة الرئيس 
الى أعضاء المؤتمر الشعبي العام وكل أبناء اليمن من عقله 
وقلبه ووجدانه .. مشيدًا باالخ المناضل عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
مؤكدًا على الوقوف إلى جانبه في االنتخابات الرئاسية المبكرة 
باعتباره المؤتمن على مواصلة التنمية والنهوض الوطني 

الشامل.
إن االخ الرئيس وهو يتوجه بالشكر للشعب اليمني رجااًل 
ونساًء على الوقفة الصامدة مواجهين بصبر كل كافة أشكال 
المعاناة التي عاشوها في فترة األزمة.. منبهًا الى ضرورة 
إعطاء أقصى درجات العناية ألسر الشهداء والجرحى الذين 
سقطوا بفعل تداعيات هذه األزمة وأحداثها التي كادت  تنزلق 
بالوطن الى ما ال يحمد عقباه، لقد كان حديثًا نابعًا من القلب 
والعقل والوجدان تتجلى في مضامينه أرقى معاني التسامي 
وروح المسؤولية الحريصة على اليمن المعبرة عن التسامح 
والمحبة والوفاء التي هي انعكاس لسجاياه وخصاله الوطنية 

واالنسانية.

التصالح من أجل اليمن
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كلمة 

الرئيس يدعو أعضاء المؤتمر  والتحالف إلى انجاح االنتخابات

دعا فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس   
المؤتمر الشعبي العام كل أبناء الوطن إلى االلتفاف حول األخ 
عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية والتعاون معه ومع حكومة 
الوفاق من أجل مصلحة الوطن إلعادة ترميم وإصالح ما دمّر خالل 11 
شهرًا. وقال: إن إقرار مجلس النواب لقانون الحصانة وكذلك تزكية األخ 
عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية لالنتخابات القادمة يعد 
إنجازًا طيبًا.وأكد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر أن المستفيد من 
قانون الحصانة، هم كل من عمل مع الرئيس خالل فترة الـ 33 عامًا 

وليس اقربائه فقط.
ودعا فخامته قيادات المؤتمر الشعبي العام وأعضائه وأنصاره وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي إلى الوقوف وقفة جادة أمام االنتخابات 
الرئاسية القادمة، وأن يتوجّهوا إلى صناديق االقتراع دون تباطؤ 

النتخاب مرشّحهم الذي هو مرشّح الوفاق.
ودعا الشباب المعتصمين إلى العودة إلى مساكنهم وبيوتهم وأن 

يبدأوا صفحة جديدة.
تفاصيل ص2

المستفيدون من الحصانة كل من عملوا مع الرئيس وليس أقاربه

سأذهب للعالج وسأعود رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام
يجب  االلتفاف حول نائب الرئيس والحكومة ملصلحة الوطن

قدمت للوطن كل ما كنت أطمح إليه يف مجال البناء والتنمية وإعادة تحقيق الوحدة
االنتخابات الرئاسية القادمة نجاح لكل املؤتمريني وانتصار للديمقراطية

الرئيس يصل إلى سلطنة عمان في طريقه إلى أمريكا
وصل فخامة األخ علي عبداهلل صالح   

رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام إلى سلطنة عمان مساء أمس 
في زيارة رسمية بناًء على دعوة تلقاها من 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، 
تسبق زيارته إلى الواليات المتحدة األمريكية 
إلجــراء فحوصات روتينية جراء اصابته في 
المحاولة الفاشلة الغتياله وكبار قادة الدولة 
بمسجد دار الرئاسة بصنعاء في الـ3 من يونيو 

الماضي.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الميثاق« إن فخامة 
ــراء تلك  رئيس الجمهورية سيعود بعد إج
الفحوصات واالستشارات في الواليات المتحدة 
األمريكية إلى أرض الوطن لقيادة الحملة 
االنتخابية لمرشح التوافق الوطني األخ عبدربه 
منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر في االنتخابات الرئاسية 

المبكرة المقررة في الـ21 من فبراير القادم.
ــدت المصادر أن رئيس الجمهورية  وأك
سيمارس العمل السياسي كرئيس للمؤتمر 

الشعبي العام وقيادته خالل المرحلة الجديدة 
بهيكلة وفكر جديدين.

وسخرت المصادر من المزاعم التي ترددها 
ــواق الحاقدة، مؤكدة أن الرئيس علي  األب
عبداهلل صالح قد اعلن قبل فترة عن سفره 
وسيعود إلى أرض الوطن ليمارس مهامه، 
وكل التقوالت التي تتردد تعكس نفسيات 
الجماعات الحاقدة التي هزمت مشاريعها 
التآمرية أمام الرئيس الذي انتصر للشعب 

والوطن والديمقراطية.

في اجتماع لها برئاسة رئيس الجمهورية

اللجنة العامة تدعو أعضاء المؤتمر 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية

ينطبق على الرئيس وكل من عمل معه

نائب الرئيس يصدر قانون الحصانة
القانون يجسد روح التسامح األصيل في عقل وضمير الشعب
دعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام كل هيئات المؤتمر وقواعده وأنصاره وحلفائه   يعد القانون من أعمال السيادة وال يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه

إلى اإلسهام الفعّال في التحضير لالنتخابات الرئاسية القادمة والتي ستجرى في الـ 21 
من الشهر القادم بمرشّح توافقي هو األخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية.

وأّكدت اللجنة العامة في اجتماع لها برئاسة فخامة األخ علي عبد اهلل صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور األخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين العام أّكدت أن الخروج من األزمة هو في واقع األمر 
مسئولية كل القوى الوطنية وفي المقدّمة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك 

وشركائهم والذين وّقعوا على المبادرة الخليجية والتزموا بتطبيقها وتنفيذها نصًا وروحًا.
تفاصيل ص2

أصــدر األخ المناضل عبدربه   
منصور هـــادي نــائــب رئيس 
الجمهورية القانون رقم »1« لسنة 
2012 بشأن منح حصانة من المالحقة 
القانونية والقضائية، بعد أن وافق عليه 

مجلس النواب.

ويمنح القانون األخ علي عبد اهلل 
صالح رئيس الجمهورية، الحصانة 
الــتــامــة مــن الــمــالحــقــة القانونية 
والقضائية، على أن تنطبق الحصانة 
من المالحقة الجنائية على المسئولين 
الذين عملوا مع فخامته في مؤسسات 

الدولة المدنية والعسكرية واألمنية 
فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية 
قــامــوا بها أثــنــاء أدائــهــم لمهامهم 
الرسمية، وال ينطبق ذلك على أعمال 

اإلرهاب.
تفاصيل ص3

الرئيس األمريكي يبارك إقرار الحصانة وتزكية »هادي«

ملتزمون بخطة إخالء الحصبة وعصابة أوالد األحمر تحتل 219 موقعًا حتى اآلن
أخشى أن تتعثر المبادرة الخليجية في الحصبة

كشف عن فضائح ارتكبت ولم تستثن مسجد معسكر النجدة

تلقى األخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية   
مساء امس اتصااًل هاتفيًا من البيت األبيض األمريكي أجراها 
مساعد الرئيس األمريكي لشئون مكافحة اإلرهاب جون برينان الذي 
ابلغ نائب رئيس الجمهورية تهاني وتبريكات الرئيس باراك اوباما على 
ما تم  اتخاذه من إجراءات تنفيذية على طريق تنفيذ المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وقرار مجلس األمن رقم 2014م والتي كان آخرها 
قرارات البرلمان اليمني بقانون الحصانة للرئيس على عبداهلل صالح من 
المالحقة القضائية والقانونية وكذلك الخطوة األكثر أهمية والتي تمثلت 
بتزكية مجلس النواب لترشيح األخ عبدربه منصور هادي كمرشح توافقي 

ووحيد لالنتخابات الرئاسية القادمة المحدد لها في 21 فبراير القادم.

من جانبه عبر األخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية 
عن بالغ الشكر والتقدير للرئيس باراك اوباما.. منوها إلى ان الرئيس 
علي عبداهلل صالح وصل مساء امس إلى سلطنة عمان في طريقه إلى 
الواليات المتحدة االمريكية لغرض العالج.. معبرا عن الشكر والتقدير 
لمواقف الشعب األمريكي منذ اندالع األزمة ووقوفهم إلى جانب الشعب 
اليمني من اجل الخروج من األزمة بطريقة سلسة وسلمية تمهيدا النتقال 

السلطة بصورة ديمقراطية ودستورية .
كما عبر األخ نائب رئيس الجمهورية عن تقديره وشكره على تعاونهم 
في استضافة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية في المستشفيات 

االمريكية .

طالب وكيل وزارة الداخلية قائد قوات النجدة   
اللواء الركن محمد عبداهلل القوسي لجنة الشئون 
العسكرية واألمنية بالكشف عن الطرف المعرقل ألعمالها 
والرافض إلزالة المظاهر المسلحة من العاصمة، واالبتعاد 

عن دور الوساطة والمجاملة على حساب مصلحة الناس.
وكشف القوسي عن فظائع ارتكبتها عصابة أوالد األحمر 
ومليشيات الفرقة المنشقة، مشيرًا إلى أن تلك العصابات 
لم تتوان عن قصف مسجد معسكر النجدة الذي كان 
بداخله نحو 1400 جندي، في الوقت الذي كانت لجنة 

الوساطة تتواجد في منزل أوالد األحمر.
وقال القوسي في حوار مع »الميثاق«: إن اعتداءات تلك 

العصابة بمختلف أنواع األسلحة أوقع أكثر من 60 شهيدًا 
من منتسبي قوات النجدة، والتزال تلك العصابات تحتل 
أكثر من 28 مدرسة، وتعتقل أكثر من 100 مواطن في 

معسكر الفرقة والسجون الخاصة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية التزام قوات األمن بخطة 
إخالء المواقع المستحدثة، وقامت بإخالء 62 موقعًا من 
بين 95 موقعًا في حين انسحبت عصابات أوالد األحمر 
من 47 موقعًا فقط من بين 266 موقعًا التزال تحتلها 
حتي اآلن على مرأى ومسمع من اللجنة العسكرية التي 
تجاهلت مطالب وزارة الداخلية ولم تدرجها ضمن خطتها..
نص الحوار ص4

إحالة المنشق علي محسن 
للتقاعد ومطالبات بعدم سفره

كشفت مصادر سياسية رفيعة لـ»الميثاق« أن   
المنشق علي محسن قائد الفرقة األولى مدرع 
سيحال خالل األيام القليلة القادمة إلى التقاعد بعد 

بلوغه السن القانونية..
وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار 
انجاح المبادرة الخليجية والتهيئة لالنتخابات الرئاسية 
المبكرة وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية كواحدة 
من أبرز المهام التي شددت عليها المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية.
إلى ذلك أوضحت مصادر في النيابة العامة أن 
مواطنين رفعوا دعاوى ضد المنشق علي محسن 
وطالبوا باصدار أوامر بعدم السماح له بالسفر إلى 
خارج البالد كونه متورطًا في قضايا فساد ونهب مال 

عام وقتل مواطنين أبرياء على ذمة نهب األراضي.
جدير بالذكر أن قرار مجلس األمن الدولي رقم 
)2014( اعتبر جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة 
عماًل إرهابيًا يستوجب مساءلة المسئولين عن تنفيذه 

والمخططين له..
كما أن قانون منح الحصانة القانونية والقضائية 
استثنى أعمال اإلرهــاب والتي يندرج في إطارها 
جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة وقضية كول 
وليمبرج وقتل العديد من السياح، األمر الذي يستوجب 
على النيابة العامة أن تحرك قضية النهدين وغيرها 

في أسرع وقت لينال الجناة عقابهم الرادع.

الزهيري: استعدادات 
مؤتمرية واسعة إلنجاح 

االستحقاق االنتخابي القادم
كتب: يحيى نوري

أوضح االخ احمد الزهيري عضو اللجنة العامة   
رئيس الدائرة التنظيمية للمؤتمر ان خطة 
تنظيمية شاملة اعدتها االمانة العامة تهدف الى 
احداث مشاركة فاعلة في االستحقاق القادم لالنتخابات 

الرئاسية التي ستجرى في الــ21 من فبراير القادم.
وقال احمد الزهيري لــ »الميثاق« ان المؤتمر حريص 
كل الحرص على خوض غمار العملية االنتخابية 
الرئاسية في اطار المشاركة الفاعلة التي تجسد ايمان 
المؤتمر بالممارسة الديمقراطية والتي من شأنها ان 
تحدث تفاعاًل كبيرًا مع العملية االنتخابية وجعلها 
تحظى بتفاعل كبير بما يضمن نجاح مرشح المؤتمر 

الشعبي العام المناضل عبدربه منصور هادي.
مشيرًا الى ان فخامة االخ علي عبداهلل صالح رئيس 
الجمهورية قد حرص في كلمته االخيرة على أهمية 
مشاركة أعضاء المؤتمر الشعبي العام في انجاح هذا 

االستحقاق الوطني المهم.

اللواء القوسي
 لـ»الميثاق«

األمن ورجال القبائل يحكمون السيطرة على مدينة رداع
كتب/ علي الشعباني

تُحكم األجهزة األمنية وقبائل أبناء رداع   
سيطرتها على المدينة وجميع مداخلها 
فارضة بذلك حصارًا خانقًا على عناصر 
القاعدة التي مازالت مسيطرة على مدرسة وجامع 

العامرية وقلعة رداع التاريخية لألسبوع الثاني.
وأفادت مصادر قبلية لـ»الميثاق« أن عناصر 
القاعدة قامت باالعتداء على عدد من المنشآت 
الحكومية بمدينة رداع ومن ذلك السيطرة على 
مبنى إدارة األمن والسجن المركزي واطالق )365( 

سجينًا.
وأكـــدت المصادر أن قبائل رداع الشرفاء 
والمساندين لألجهزة األمنية قد تمكنت من افشال 

وصول تعزيزات بشرية وقتالية لإلرهابيين كانت 
تحاول الدخول إلى المدينة قادمة من منطقة 

قيفة عبر مأرب قادمة من محافظة شبوة.
وذكرت المصادر أن األجهزة األمنية وبمساندة 
ــال القبائل  ــدات من القوات المسلحة ورج وح
سيطرت بشكل كامل على مداخل المدينة، وأن 
أبناء مدينة رداع قد شكلوا لجانًا شعبية للدفاع عن 

أحيائهم وممتلكاتهم من القاعدة.
وأشارت المصادر إلى أن الوساطات القبلية 
التي قام بها عدد من الوجهاء والمشائخ قد 
باءت بالفشل بسبب المطالب التعجيزية التي 
تقدمت بها القاعدة والتي يقودها اإلرهابي 

طارق الذهب


