
نائب رئي�س التحرير

يحيى علي نوري

مديرا التحرير

عبدالولي املذابي
توفيق عثمان الشرعبي

�سكرتري التحرير

نجيب شجاع الدين
ال�سكرتري الفني

عبداملجيد البحريي

ال�سرتاكات والعالنات يتفق ب�ساأنها مع الإدارة

أسعار االشرتاكات:
¿ ال�سركات وامل�ؤ�س�سات الأجنبية »200«دولر

¿  ال�سركات وامل�ؤ�س�سات اليمنية »500«ريال

العنوان:
اجلمه�رية اليمنية - �سنعاء- منطقة ع�سر اأمام 

م�ست�سفى �سبال�س متفرع من �سارع الزبريي..

تليف�ن: )466128-466129(

فاك�س: )208933(- �س.ب: )3777(

رئيس المؤتمر يصدر قرارًا تنظيميًا

اصدر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام 
قرارًا تنظيميًا برقم »7« لسنة 2013م قضت المادة األولى 

منه بتصعيد االخوين:
1- ناجي محمد جمعان

2- حسين أحمد ناصر الردفاني
الى عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية

وقضت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره .

العدد: - )1675(  االثنين : 2 / 9 / 2013م  - الموافق : 26 / شوال / 1434هـ 2

على خلفية جريمة حافلة الجوية

مكتب رئيس المؤتمر يطالب بكشف الحواضن المنتجة لإلرهاب
دان مصدر إعالمي في مكتب الزعيم 
علي عبدالله ص��ال��ح رئ��ي��س المؤتمر 
الشعبي العام-الحادث اإلرهابي الجبان 
ال�����ذي اس��ت��ه��دف ع�����ددًا م���ن ض��ب��اط 
ومنتسبي القوات الجوية بتفجير حافلة 
تقلهم األح��د قبل الماضي بالعاصمة 
صنعاء وأس��ف��ر ع��ن س��ق��وط ع��دد من 

الشهداء والجرحى.
وق���ال ال��م��ص��در: "إن ه���ذه الجريمة 

اإلرهابية الجبانة تندرج في سياق مخطط 
إجرامي يستهدف منتسبي القوات المسلحة 
واالم���ن وت��دم��ي��ر ال��ق��وات ال��ج��وي��ة على وجه 
الخصوص.. مؤكدًا أن الجريمة تحمل بصمات 

إح��دى الجماعات المتطرفة المتفرعة عن 
حزب اإلخوان في اليمن )تجمع اإلصالح(."

مشيرا إلى "أن تصريحات ومحاوالت حزب 
اإلص��الح اليائسة إلى تلفيق االتهامات ودفع 

المسئولية عن كاهله تأتي استمرارًا 
لنهج جماعة إخ��وان اليمن منذ العام 
2011م إل��ى إث���ارة الفتنة واخ��ت��الق 
عناوين مختلفة للدس والوقيعة كما 
هي عادتهم المكشوفة والتي لم تعد 

تنطلي على أحد."
وش��دد على الموقف المبدئي الثابت 
للمؤتمر ضد اإلرهاب والتطرف بكافة 
أشكاله ومسمياته. مجددًا الدعوة إلى 
اصطفاف وطني جامع لمواجهة اإلرهاب وفضح 
وتعرية كافة الحواضن السياسية والفكرية 
المنتجة لإلرهاب والتطرف والراعية للجماعات 

المتطرفة فكرًا وثقافة وممارسة."

الزعيم يطمئن على صحة البركاني
اطمأن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام في اتصال هاتفي على صحة  الشيخ  
سلطان البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر 
الذي  يرقد في مستشفى الجامعة االمريكية في 
بيروت .. متمنيًا له الصحة والعافية والعودة 

بحفظ الله وسالمته الى ارض الوطن ..
وبهذا الخصوص اتصلت صحيفة الميثاق بالشيخ 
سلطان البركاني األمين العام المساعد لالطمئنان 
على صحته، وقد أكد الشيخ انه بصحة جيدة .. 
شاكرًا الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام  واالخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية النائب االول لرئيس المؤتمر 
على اهتمامهما وحرصهما على متابعة حالته 
الصحية اواًل بأول..وكان الشيخ سلطان البركاني 
اجرى عملية قسطرة تكللت بالنجاح.. كما سيجري 
غدًا الثالثاء العملية الرئيسية لتغيير صمامات 

في القلب ..
وطمأن الشيخ سلطان البركاني أعضاء وأنصار 
المؤتمر والتحالف وكل أبناء الوطن على صحته.. 
ش��اك��رًا المشاعر الطيبة لكل م��ن ت��واص��ل معه 

لإلطمئنان على صحته.

المؤتمر وأحزاب التحالف يحذرون من 
العدوان على سوريا ويطالبون العالم بمنعه

ر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
ّ
حذ

الوطني الديمقراطي من خطورة التحضيرات 
وال��ح��ش��ود العسكرية التي تتم ه��ذه األي��ام 
لشن حرب على الجمهورية العربية السورية 
الشقيقة بذريعة استخدام أسلحة كيماوية 
في غوطة دمشق لم يتأكد للمجتمع الدولي 
استخدامها، معيدًا إلى األذهان ما حدث للعراق 
من غزو وتدمير بذريعة امتالك أسلحة دمار 

شامل وتبين في النهاية عدم امتالكه لها.
وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام 
وأح���زاب التحالف الوطني الديمقراطي إن 
اإلقدام على مثل هذه الخطوة يمثل انتهاكًا 
لسيادة دولة عربية عضو في الجامعة العربية 
ومنظمة المؤتمر اإلسالمي واألمم المتحدة، 
ويعرض ماليين المدنيين السوريين للخطر 
ويضاعف من حجم الدمار ويطيل أمد األزمة 
التي يعاني منها الشعب السوري منذ أكثر من 
عامين، منّبهًا إلى أن السعي لتدمير سوريا يأتي 
في سياق مخطط لتدمير المنطقة العربية 

كلها.
وأوضح بيان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي أنها تتابع بقلق 
شديد الحشد العسكري ال��ذي يؤكد إص��رار 
بعض ال���دول على ش��ن ع���دوان على سوريا 
لتدمير جيشها، ف��ي إط��ار تنفيذ سيناريو 
لتدمير الجيوش العربية ف��ي ليبيا واليمن 
والعراق ومصر وبقية الجيوش العربية لصالح 

إسرائيل.

وأكد البيان أن العدوان على سوريا سيمثل 
تتويجًا للمؤامرة الكبرى التي تعرض لها 
هذا القطر الشقيق، وبمثابة عدوان على كل 
الشعوب العربية الستنزاف طاقاتها وإذاللها 

وتركيعها.
وأشار البيان إلى أن هذا العدوان ستكون له 
تداعيات خطيرة وتوتير العالقات بين الدول، 
وتهديد أمن المنطقة العربية، ولن يخدم سوى 
إسرائيل والجماعات اإلرهابية وأع��داء األمن 

والسالم الدوليين.
وط���ال���ب ال��ب��ي��ان ج��ام��ع��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
والحكومات والبرلمانات العربية واإلسالمية 
ودول عدم االنحياز واألمم المتحدة بالتحرك 
من أجل وقف نزيف الدماء السورية والوصول 
إلى حل سياسي لألزمة في هذا البلد، كما طالب 
برفض خيار الحرب، ومنع شن عدوان خارجي 

يعرض حياة المدنيين لخطر حقيقي.

المؤتمروحلفاؤه: 
قرصنة اإلصالح على مؤتمر الشباب تجاوز للمبادرة 

الخليجية وتكريس لإلقصاء
 عبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 
ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي ع��ن استغرابهم 
ورفضهم الشديد لإلعالن عن انطالق 
أعمال ما أسمي ب�"المؤتمر الوطني العام 
للشباب" في ظل سيطرة تامة من قبل حزب 
التجمع اليمني لإلصالح على أعمال ومخرجات 
المؤتمر وإق��ص��اء لشباب األط��ي��اف السياسية 
والشباب المستقل.. مؤكدًا أنه يمثل خروجًا على 
مبدأ "الوفاق الوطني" وتجاوزًا للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية التي تنص على إشراك الشباب 
من جميع الساحات وكل الفعاليات الشبابية من 

كل محافظات الجمهورية في أعمال المؤتمر.
وق���ال المؤتمر وحلفائه ف��ي ب��ي��ان: أن��ه��م لم 
يمثلوا بأي صفة في هذا المؤتمر الذي اليمثل 

إال لونًا سياسيًا واح��دًا ويكرس سياسة اإلقصاء 
واالس��ت��ح��واذ ال��ت��ي ينتهجها تنظيم اإلخ���وان 
المسلمين ف��ي ال��ي��م��ن ل��ك��ل ت��ف��اص��ي��ل ال��ح��ي��اة 

السياسية .
وطالب المؤتمر وحلفائه بإعادة تشكيل لجنة 
ل��إلع��داد والتنظيم ألع��م��ال المؤتمر الشبابي 
بمشاركة الجميع في التحضير وسير أعمال 
المؤتمر ومخرجاته وفق أسس ومعايير عادلة 

تضمن مشاركة الجميع دون اقصاء .
وحمل البيان حكومة الوفاق الوطني المسئولية 
الكاملة ع��ن دع��م وتمويل مثل ه��ذا المؤتمر 
الحزبي الذي ال يمثل إال لونًا سياسيًا واحدًا ويجسد 
سياسة اإلقصاء ويكرس حالة االنقسام ويكشف 
عن محاوالت سيطرة اإلخوان على كل ما يتعلق 

بحاضر اليمن ومستقبله. 
وأش��اد البيان بتوجيهات رئيس الجمهورية 
المشير عبدربه منصور ه��ادي بشأن أش��راك 
الشباب من جميع القوى السياسية والمستقلين 
ف��ي أع��م��ال ال��م��ؤت��م��ر، م��ؤك��دًا ح��رص المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه على إطالق حوار وطني ) 
شبابي( يضم كافة المكونات الشبابية )الحزبية، 
المستقلة( وبما من شأنه إثراء أعمال مؤتمر الحوار 
الوطني "الشامل" والعمل على إزالة آثار األزمة 
التي مرت بها اليمن منذ العام 2011م والعمل 
على إزالة رواسب الماضي وتقريب وجهات النظر 
بين شريحة الشباب الذين يمثلون ما يزيد عن 

70% من الشعب اليمني .

االقدام على شن حرب على سوريا انتهاك لسيادة دولة في الجامعة العربية

السعي لتدمير سوريا يأتي في سياق مخطط لتدمير 
المنطقة العربية وجيوشها لصالح اسرائيل

العدوان سيستنزف طاقات الشعوب العربية واذاللها وتركيعها

الحرب على سوريا يخدم اسرائيل والجماعات 
االرهابية وأعداء األمن والسالم الدوليين

على شعوب العالم اظهار معارضتهم القوية 
لهذه الحرب ومنع حدوثها

ال��ع��دوان سيعرض ماليين المدنيين السوريين 
للخطر وسيضاعف من حجم الدمار وإطالة األزمة

صمت بعض الحكومات العربية ضربة للمواقف والمشاعر القومية

تعيين مستشار اعالمي لهيئة الرقابة
صدر قرار رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي قضى بتعيين االخ ثابت حسين الحاشدي مستشارًا لرئيس الهيئة للشئون 

االعالمية، وقضت المادة الثانية منه بالعمل به من تاريخه وعلى الجهات ذات العالقة التنفيذ كاًل فيما يخصه.


