
وقف االنحدار الحاد في تدهور الوضع األمني مهمة   
أساسية وجوهرية اآلن وعلى القوى السياسية 
والحزبية وحكومة الوفاق الوطني تكثيف الجهود باتجاه 
ــى الملبي  استعادة االمــن واالستقرار ولــو بالحد األدن
لمتطلبات إنجاز استحقاق الفترة التاريخية الراهنة 
والمقصود هنا تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية 
وآليتها المزمنة وعلى نحو يؤدي الى إجراء االنتخابات 
الرئاسية المبكرة في أجــواء ومناخات سياسية وأمنية 
مالئمة تحقق الغاية من التسوية التي توصلت اليها أطراف 
األزمة بتوافقها على أن المبادرة الخليجية هي المخرج 
اآلمن لليمن مما هو فيه ألنها توصله الى بر االمان بصورة 
سلسة وتجنبه الصراعات والحرب االهلية والفوضى وما 
ينجم عنها من دمار وخراب وتمزق تفضي الى تداعيات 
خطرة على الوطن اليمني والمنطقة واستقرار المصالح 
العالمية فيها وهو االمر الذي جعل الخيرين من ابناء هذا 
البلد واشقائه واصدقائه حريصين على التوصل الى حل 
يحول دون هذا كله.. لكن على ما يبدو أن هناك من يزرع 
األفخاخ واأللغام أمامها على الصعد السياسي واالقتصادي 
واالمني بهدف عدم وصولها الى النهاية المنشودة التي 

تصب في مصلحة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.
في هذا المنحى وحتى ال يفهم ما نقوله انه كالم يأتي في 
سياق عام يجب أن نشير فقط لألحداث االمنية التي شهدها 
الوطن خالل الفترة المنصرمة بعد توقيع المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية وحتى اليوم.
والتي تتوزع بين سيطرة على مدن كما هو الحال في 
زنجبار محافظة أبين ومدينة رداع في محافظة البيضاء 
وهي أعمال اقترفها ارهابيون من تنظيم القاعدة لكنها 
ليست منفصلة عن أجندة بعض القوى السياسية التي 
تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على زعزعة الوضع 
االمني بما  تقوم به من قطع للطرقات وتقطع واختطافات 
وتحريض ألعمال العنف في العديد من المدن اليمنية وفي 

مقدمتها العاصمة صنعاء وتعز.
هذا كله يجب أن ينتهي والمسؤولية تقع على كافة أبناء 
الوطن وعلى حكومة الوفاق ولجنة الشؤون العسكرية 
على وجه الخصوص حتى نصل الى االنتخابات الرئاسية 
المبكرة في ٢١ فبراير المقبل مع إدراك أنه لم يتبق الكثير 
حتى ذلك اليوم وهو يتطلب الجدية والحزم في التعاطي 
مع الوضع االمني ألن في هذا ليس فقط إنجاح االنتخابات 
الرئاسية واالنتقال الى تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة 

الخليجية ولكن مصير وطن وحاضر ومستقبل شعب.

االستحقاق األهم
كلمة 

وصل فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية بسالمة اهللا   
وحفظه أمس إلى نيويورك في زيــارة للواليات المتحدة األمريكية 
الستكمال العالج من اإلصابات التي تعرض لها جراء االعتداء اإلجرامي الغادر 
على جامع دار الرئاسة أثناء أدائه مع كبار قادة الدولة والحكومة للصالة العام 

الماضي.
كان في استقبال فخامته لدى وصوله نيويورك سفير اليمن لدى الواليات 
المتحدة األمريكية عبدالوهاب عبداهللا الحجري ومندوب اليمن الدائم في األمم 
المتحدة جمال عبداهللا السالل والملحق العسكري بالسفارة العقيد ركن تيسير 

صالح عبداهللا وأعضاء الوفد الدائم لليمن باألمم المتحدة.
وكان الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف األستاذ عبده 
الجندي نائب وزير اإلعالم قد قال إن فخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية سيعود إلى اليمن قبيل حلول الموعد الزمني المحدد لالنتخابات 

الرئاسية المبكرة في الـ٢١ من فبراير المقبل.
مشيراً إلى أن فخامة الرئيس سيشرف على إجــراءات تسليم السلطة إلى 
نائبه األخ المناضل عبدربه منصور هادي المرشح الرئاسي التوافقي ومن ثم 

تدشين نشاطه السياسي كرئيس لحزب 

المؤتمر الشعبي العام..
وأوضح الجندي في تصريح لصحيفة «الخليج» أن رئيس الجمهورية اليزال 
أقوى رجل في اليمن وسيحاط بحماية حزبه وأنصاره في المؤتمر الشعبي العام 

ولن يكون استهدافه سهالً بعد خروجه من الرئاسة..
وقال في مؤتمر صحفي إنه اليستبعد أن يجري الرئىس لقاءات مع مسئولين 

في األمم المتحدة ومسئولين أمريكيين.
وعلى ذات الصعيد أكد السفير األمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين أن فخامة 
األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية لم يطلب اللجوء في الواليات المتحدة 

وأنه غير مقيد الحركة فيها ويمكنه العودة إلى اليمن متى يشاء..
وقال السفير: إن فترة مكوث فخامة الرئيس في الواليات المتحدة األمريكية 

سيحددها األطباء.
وعما إذا كان الرئيس يسعى إلى الحصول على اللجوء السياسي أكد السفير 
األمريكي: لم نسمعه يوماً يتحدث عن طلب اللجوء السياسي ال هو وال أحد من 

محيطيه تكلم عن ذلك.. وليس صحيحاً أننا نحاول أن نجد مكاناً له..
يذكر أن الرئيس خالل جولته العالجية الحالية زار سلطنة عمان والمملكة 

المتحدة قبل وصوله إلى نيويورك الستكمال العالج.

السفير األمريكي: الرئيس لم يتحدث يوماً عن طلب اللجوء ويمكنه العودة متى شاء إلى بالده

وصل إلى نيويورك الستكمال العالج

الرئيس سيعود إلى أرض الوطن قبل 21 فبراير
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إرفع رأسك
أنت مؤتمري

«بوعزيزي اليمن» 
يطيح

 بـ«علي محسن»

االخوان 
والقاعدة لعب 
«الذهب» 
و«الحريقدان»!!

في اجتماع للجنة العامة:

المؤتمر يدعو كافة القوى إلنجاح االنتخابات الرئاسية
اللجنة تثمن دور الكتلة البرلمانية في تغليب المصلحة الوطنية

عبرت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر  
الشعبي العام عن الشكر والتقدير واالعتزاز بالدور 
الوطني والحكمة الثاقبة لفخامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الشعبي العام وحرصه 
على تجنيب البالد ويالت المخاطر والصراعات، وتقديم 

التنازالت في سبيل ذلك.
وثمنت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر في اجتماع 
برئاسة الشيخ يحيى علي الراعي األمين العام المساعد 
للمؤتمر رئيس مجلس النواب المواقف الوطنية المشرفة 
للمشير عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية، 

والجهود التي بذلها ويبذلها في سبيل إنجاح التسوية 
دت دعم ومساندة المؤتمر لتلك الجهود. السياسية، وأكّ

دت اللجنة العامة واألمانة العامة للمؤتمر على  وأكّ
أهمية العمل من قبل كافة القوى السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع والتفاعل 
رة المقررة في الـ  اإليجابي مع االنتخابات الرئاسية المبكّ
٢١ من فبراير القادم، وضرورة وضع آليات عمل مشتركة 
تجمع كل األطراف وتحقق الشراكة للجميع في إنجاح 

االنتخابات.
تفاصيل ص٢

اإلرياني ينفي أكاذيب «إيرانية»
الدكتور    استنكر 

عـــبـــدالـــكـــريـــم 
اإلرياني النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر الشعبي 
العام المستشار السياسي 
لرئيس الجمهورية، ما 
نشره الموقع اإلليكتروني 
اإليراني المسمى «يرس 
ــن مــزاعــم  ــي فـــي» م ث
كاذبة على لسانه من 
ــن فخامة  أنـــه طــلــب م
األخ علي عبداهللا صالح 

رئيس الجمهورية، رئيس 
المؤتمر الشعبي العام 
رئاسة  مــن  لة  االستقا

المؤتمر.
ـــور  ـــت ـــدك ـــــــال ال وق
عبدالكريم اإلرياني: «إن 
هذا الكالم ال أساس له 
من الصحة، وهو افتراء 
كــاذب».. مضيفاً: «فلم 
ــرد على لساني مثل  ي
هذا الكالم في أي زمان 

أو مكان».

رئاسة الجمهورية:
أي انتقاء لبنود المبادرة 

الخليجية أمر مرفوض
صـــرح مــصــدر إعــالمــي  

بمكتب رئيس الجمهورية 
أن االلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية 
بآليتها التنفيذية المزمنة وقرار 
مجلس األمن الدولي رقم ٢٠١٤ 

ال يمكن التفاوض عليه أو اجتزاؤه.
مؤكداً أن أي انتقاء لبنود المبادرة 
وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار 
مجلس األمن أمر غير مقبول, ودعا 
المصدر (الخميس) جميع أطراف 
العملية السياسية التي انخرطت 
في االلتزام بالمبادرة وآلية تنفيذ 
بنودها بشكل متوال أن ال تنتقي 
الجزء المريح والذي يخدم مصالح 
أطراف تعد المسرح السياسي لجعل 

المبادرة مفرغة من محتواها.
د أن على تلك األطراف االلتزام  وأكّ
الــصــارم بتنفيذها بنداً تلو آخر 

حسبما أكدت عليه المبادرة.

عبداهللا غانم لـ «الميثاق»:
 استمرار فوضى المشترك تهدد انتخابات الرئاسة
الشعب سيصوت لمرشحنا التوافقي ودعاة المقاطعة مغفلون

مستقبل مشرق للمؤتمر  في المرحلة المقبلة
قوى وأموال خارجية وراء بقاء المسلحين في العاصمة

ر األستاذ عبداهللا أحمد    حــذّ
العامة  للجنة  ا غانم عضو 
رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر 
الشعبي العام من استمرار مظاهر 
الفوضى الموجودة في العديد من 
ــذي يهدد بإفشال  المحافظات وال
المبادرة الخليجية والفترة االنتقالية 
وقد يهدد إجراء انتخابات الرئاسية 

المبكرة.
د غانم في حديث مع «الميثاق»  وأكّ
أن فخامة األخ علي عبداهللا صالح 
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام سيعود من الواليات 
المتحدة التي يزورها للعالج إلى أرض 

الوطن قبل تاريخ ٢١ فبراير.
وقال غانم «نحن نعلّق آماالً كبيرة على األخ عبدربه 

منصور هادي ليقود دفة السفينة خلفاً 
لفخامة األخ علي عبداهللا صالح رئيس 
الجمهورية كخير خلف لخير سلف 
وسيكون على يديه مواجهة تحديات 
ومهام المرحلة االنتقالية التي ستخرج 
اليمن من هذه األزمة الطاحنة إلى 
آفاق مشرعة ورحبة صوب بناء الدولة 

المدنية الحديثة».
وطالب غانم أحــزاب اللقاء المشترك 
بمراجعة موقفها وأن تبتعد عن تشجيع 
الممارسات الفوضوية في بعض مؤسسات 
الدولة والتي امتدت إلى مؤسسة القوات 
لوفاق  ا حكومة  لب  طا كما  لمسلّحة،  ا
الوطني بأن تقف وقفة مسئولة إليقاف 

هذه الفوضى، ألنها قد تضر نفسها في حال استمرارها.
تفاصيل ص٣

في لقاء مع مسئولين دوليين

نائب الرئيس : األوضاع في اليمن تمضي نحو االنفراج الكامل

أكد االخ المشير عبدربه منصور   
هادي نائب رئيس الجمهورية 
النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام بأن مجريات االحداث في اليمن 
تمضي نحو االنفراج الكامل بما يحقق 

آمال الشعب وتطلعاته.
واستعرض نائب الرئيس في لقاءاته 
مع بعثة االتحاد االوروبــي ومبعوث 

االدارة االمريكية وفي اتصال مع االمين 
التحديات  العربية..  العام للجامعة 
الكبيرة التي يواجهها اليمن منذ نشوب 
األزمة الى جانب متطلبات واستحقاقات 
المرحلة القادمة من مختلف الجوانب.. 
مؤكداً ان تنفيذ المبادرة الخليجية 

ضمان لخروج اليمن من األزمة.
تفاصيل صـ٢

المجتمع الدولي يشيد بما تحقق في  سبيل خروج اليمن من األزمة

الحرس الجمهوري يسخر من 
االشاعات الحاقدة 

سخر مصدر في قيادة الحرس الجمهوري من األخبار  
المضللة التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم حول وجود 

اضطرابات في معسكر اللواء الرابع حرس جمهوري.
مؤكداً أنها مجرد أكاذيب تندرج ضمن حملة التشويه والتضليل 
اإلعالمي ضد قوات الحرس الجمهوري، في محاولة بائسة للنيل من 
هذه المؤسسة الوطنية التي تمثل قلب الوحدة وصمام أمان لالمن 

واالستقرار.
كما سخر المصدر من مزاعم قطع طريق صنعاء تعز، وقال: الجميع 
يعرفون تماماً من هم الذين يقطعون الطرقات وينهبون المستحقات، 
أما أبطال الحرس الجمهوري فقد اثبتت مواقفهم البطولية انحيازهم 

دوماً للشعب واألمن واالستقرار والنهج الديمقراطي.
وأكد المصدر على أن الحرس الجمهوري سيظل حصناً منيعاً يؤدي 
واجباته لحماية الوطن ومصالحه العليا ولن تثنيه مثل هذه التقوالت 
الحاقدة عن االنتصار للوطن والحفاظ على األمن واالستقرار والسيادة 

الوطنية طبقاً للدستور والقوانين النافذة.

رئيس لجنة االنتخابات :

 أوشكنا على االنتهاء
صنعاء- بليغ الحطابي 

 دعا رئيس لجنة االنتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي 
كل الفعاليات السياسية والوطنية إلى االسهام الفاعل النجاح 

االستحقاق الديمقراطي القادم..
وقـــال فــي تصريح لـــ«الــمــيــثــاق»: على الجميع االضــطــالع  
بمسؤولياتهم ودورهم في تجاوز األزمة في البالد سيحقق انتقاالً 

سلمياً للسلطة وإلى مستقبل أفضل.
وبين بأن لجنة االنتخابات عملت على وضع اإلجراءات والتدابير 
الشفافة والنزيهة لضمان نجاح هذا االستحقاق الذي يعد الثالث 
في تجربتنا الديمقراطية، بدءاً من تجهيز المستلزمات والسجالت 
والوثائق واألحبار ذات التقنية العالية وانتهاًء بعملية تدريب اللجان 
وترحيلها إلى مراكزها االنتخابية وضمان حمايتها وتأمينها في كافة 

الظروف والمناخات..
وأكد رئيس لجنة االنتخابات أن جميع اإلجراءات والتجهيزات أوشكت 

على االنتهاء..

طريق يحذر من مؤامرة 
تمزيق الجيش

ر العميد الركن محمد طريق مدير أمن محافظة صنعاء    حذَّ
من خطورة أعمال الفوضى داخل الجيش واألمن وضرورة 
تطبيق القوانين واألنظمة العسكرية حتى ال تتعرض هذه المؤسسة 
الوطنية لالنهيار والتمزق والذي سيهدد أمن واستقرار الوطن وسالمة 

أراضيه.
وقال في مقابلة مع «الميثاق» تنشر العدد القادم أن هناك مؤامرة 
تستهدف األمن والجيش وتحاول إعاقته من القيام بمهامه وواجباته 
الوطنية.. مطالباً القيادات األمنية والعسكرية العليا اتخاذ قرارات 

شجاعة وصارمة إليقاف تلك الفوضى بأسرع وقت ممكن..

يواصل المئات من منتسبي الفرقة األولى مدرع   
المستمرة  المنشقة  قيادتهم  االحتجاج ضد 
بمصادرة حقوقهم المالية واالستحواذ عليها أو صرفها 
لمتطرفين، حيث تخصص الحكومة أكثر من ٤ مليارات 
ريــال كمرتبات لمنتسبي الفرقة ونحو مليار ونصف 
مخصصات الشئون اإلدارية، لكن مشاركين في التظاهرة 
ــدوا أن المنشق علي محسن  أمــام معسكر الفرقة أك
يستولي على هذه المبالغ مع المقربين منه وتسخيرها 
لشراء الوالءات القبلية وتجنيد مجاميع حزبية متشددة.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط علي محسن 
ومحاكمته لخيانته القسم العسكري واإلخالل بالوظيفة 
وتحويل معسكرات الفرقة إلى وكر لعناصر متشددة في 

انتهاك صارخ للدستور والقوانين والواجب العسكري.

وكشف مشاركون في التظاهرات االحتجاجية لمنتسبي 
الفرقة األولى مدرع عن احالة زمالء لهم للتقاعد االجباري 
واحالل مجندين غير مؤهلين بديال عنهم. وكانت لجنة 
شكلت من وجهاء قبليين وقيادات من حزب اإلصالح قد 
فشلت من احتواء اكبر حركة احتجاجية تجتاح الفرقة 
األولى مدرع، بعد أن رفض المحتجون إيقاف احتجاجاتهم 
إال بتلبية مطالبهم وأبرزها إقالة قائد الفرقة وتقديم 
المسئولين عن عمليات القمع التي تعرضوا لها خالل 
االشهر الماضية وراح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى 

للمحاسبة.
إلى ذلك أوضح مصدر عسكري أن مرتبات منتسبي 
الفرقة األولــى مدرع ستصرف من الشهر المقبل عبر 

مكاتب البريد..

احتجاجات جنود وضباط الفرقة تطالب بإسقاط علي محسن
مراقبون يستنكرون صرف 5 مليارات شهرياً من خزينة الدولة لمتشددين
مصدر: مرتبات الفرقة ستصرف عبر مكاتب البريد بدءاً من فبراير

االصالح والفرقة يختطفون 
قادة عسكريين

ر مراقبون من خطورة الجرائم التي    حذَّ
ترتكبها مليشيات االصالح والمنشق علي 
محسن واتفاقها على التوجه الى تنفيذ عملية 
اختطافات واسعة تستهدف قيادات عسكرية حيث 
أقدمت في األيام الماضية على اختطاف اركان حرب 
اللواء (١١٩) دفاع جوي العميد حسين عمران في 
منطقة الحيمة وكذا العميد عبدالملك الدرة قائد 
الدفاع الجوي بالحديدة إضافة إلى نائب رئيس 
شعبة االستخبارات في الحرس الجمهوري المقدم 
خالد السنيني والعميد مجاهد نجاد ضابط في 

األمن العام بأمانة العاصمة.
وأكــد المراقبون ان هذا المخطط يهدف الى 
تفجير صراعات جديدة الفشال المبادرة الخليجية.

وشددوا على ضرورة ان تضطلع اللجنة العسكرية 
بدورها في احباط مخطط االنقالبيين الرامي الى 

الدخول في صراع مسلح.

250 خرقا ًً 
لمليشيات 

المشترك


