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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

كلمة 

االنتصار للوطن!!
ترؤس األخ المناضل عبد ربه منصور هادي رئيس  

الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر- األمين 
العام- الجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات 
أحزاب التحالف الوطني يعكس حرصًا متبادًال من قيادة الوطن 
السياسية والتنظيمية على اليمن الوطن والشعب ووحدته 
وأمنه واستقراره في مواجهة التحديات واألخطار المحدقة 
به في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ولعل أسوأ تجليات 
مظاهرها تجسدت في الجريمة اإلرهابية الشنعاء التي تعرض 
لها مستشفى العرضي يوم الخميس الماضي، والتي بكل تأكيد 
تجرد مرتكبوها من كل القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية, 
فمن أقدموا على عمل كهذا فقدوا آدميتهم وتحولوا إلى 
وحوش شيطانية، وهم بكل تأكيد كانوا يستهدفون ليس 
فقط سفك الدماء البريئة للمرضى واألطباء وكل العاملين 
والموجودين في مستشفى العرضي ومنتسبي القوات المسلحة 

في مجمع الدفاع، بل الوطن وحاضر ومستقبل أبنائه.
لقد أظــهــرت الجريمة بشاعة المخطط اإلرهــابــي الــذي 
تواجهه بالدنا والذي يوجب على أبناء شعبنا وفي المقدمة 
القوى السياسية الخيرة أن يتكاتفوا ويوحدوا صفوفهم, 

وينتصروا للوطن واألجيال القادمة.
هذا هو السياق الذي أكد عليه األخ الرئيس في اجتماع أمس 
والذي تحدث فيه بشفافية عن الدور والمهام التي يجب ان 
يضطلع بها أعضاء المؤتمر وحلفاؤه في الحاضر والمستقبل 
إلنجاز مهام الحوار الوطني واالنتقال الى بناء الدولة اليمنية 
الحديثة، كما وضع النقاط على الحروف حول الكثير من 
القضايا وبشجاعة القائد الوطني المحنك والمؤتمري الصادق 
واألمين، فقد أكد الرئيس أال تفريط بالوحدة أو السماح بتجاوز 
المبادرة أو إلغاء الحصانة أو اعادة جر اليمن الى االقتتال عبر 

قانون العزل السياسي..
ـل االجتماع رسالة واضحة ألعضاء المؤتمر وحلفائه 

َّ
ومث

وجماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج على أهمية 
دور المؤتمر في خلق اصطفاف وطني لمواجهة االرهاب 
والتحديات الماثلة واالنطالق إلى مرحلة جديدة من العمل 
المؤتمري بعد ان باءت كل تقوالت المرجفين بالفشل، وان 
يستشعر المؤتمريون دورهم الوطني في المرحلة القادمة 
واليتركوا الساحة للعابثين واالرهابيين وأصحاب االجندات 

الخارجية..

ترأس اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي وحلفائه

رئيس الجمهورية: لن تتشظى اليمن في عهدي

ترأس األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام األمين   
العام - اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمس في دار الرئاسة.

وأكد األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن المؤتمر الشعبي حزب يجسد الوسطية واالعتدال وهو 
حزب ليس عقائديًا منذ تأسيسه.. مشيدًا بدور المؤتمر وأعضائه وحلفائه وأنصاره الذين أكدوا خالل األزمة 

حرصهم على الوطن وعملوا مع كل القوى الوطنية في الساحة على تجنيب اليمن الحرب األهلية والخراب والدمار 
من خالل انتهاج مبدأ الحوار إلخراج اليمن من أتون األزمة الطاحنة الى بر األمان.

وقال األخ رئيس الجمهورية - األمين العام للمؤتمر الشعبي العام: تقف اليوم أمام أعضاء المؤتمر وأحزاب 
التحالف الوطني مهام ومسئوليات وطنية جسيمة في هذه المرحلة الحساسة إلنجاح مؤتمر الحوار وبما يلبي 

تطلعات الشعب اليمني. وأضاف: أن على أعضاء المؤتمر والتحالف أن يفتخروا اليوم أنهم ومعهم كل القوى 
الوطنية حافظوا على اليمن من االقتتال والفوضى.. ومن حق المؤتمر الشعبي العام أن يفتخر أيضًا أنه حمى 
شعبه من االنجراف الى الحرب األهلية وقدم التنازالت حفاظًا على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وأنقذه من 

مخططات تآمرية وحرب طاحنة.

أطراف تحت نيران االتهامات:

من فخخ مجمع الدفاع..؟!!
تقرير اللجنة ركز على الجانب الوصفي 

ومعلومات تفيد أن اإلرهابيين أكثر من ١٢

«االخوان» نشروا تصريحات مضللة 
تتــهم قيـادات المؤتمر

المؤتمر قّدم التنازالت حفاظًا على اليمن ووحدته وأمنه واستقراره وتجنيبها الحرب األهلية

على المؤتمريين وحلفائهم خلق اصطفاف وطني إلنجاح الحوار ومواجهة التحديات
أنظار اليمنيين والعالم تتجه نحو المؤتمر لبناء الدولة المدنية الحديثة

سنبذل قصارى جهدنا لقيام دولة اتحادية 
من عدة أقاليم دون إقصاء ألحد

 إلى «العرضي» لإلشراف على 
ُ

انتقلت
عملية القضاء على اإلرهابيين

لن نقبل بأي خروج عن المبادرة الخليجية وآليتها وقراري مجلس األمن مطلقًا

األعمال االرهابية لن تثني اليمن عن تنفيذ التسوية السياسية

في تعزيته لرئيس الجمهورية..

رئيس المؤتمر يدعو الصطفاف وطني لمواجهة اإلرهاب

بعث الزعيم على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية  
عزاء ومواساة للرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية- 
في استشهاد نجل شقيقه وفي جميع شهداء الجيش واالمن والمواطنين 

الذين سقطوا في االعتداء االرهابي - الخميس- على مجمع وزارة الدفاع .
وجدد رئيس المؤتمر الشعبي العام ادانته واستنكاره الهجوم اإلرهابي الجبان 
والغادر والفاشي الذي استهدف مستشفى العرضي والعاملين فيه ودمر صرحًا 

طبيًا حديثا وحاول النيل من هيبة ورمزية مجمع العرضي العسكري..
تفاصيل ص٢

المؤتمر وحلفاؤه يدينون بشدة االعتداء 
اإلرهابي على مجمع وزارة الدفاع

دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني،  
بشدة االعتداء اإلرهابي اإلجرامي الجبان الذي استهدف 
مستشفى مجمع وزارة الدفاع العرضي، صباح الخميس وأدى 
إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم أجانب. واعتبر 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه- في بيان صادر عنه- االعتداء 
اإلرهابي جريمة نكراء خارجة عن كل القيم والمبادئ اإلسالمية 
السمحاء، وقيم وعادات المجتمع اليمني الذي يرفض العنف 
والتطرف واإلرهاب. وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن هذا 
االعتداء اإلرهابي الجبان والغادر يستهدف أمن واستقرار اليمن، 
وإثارة الفوضى، ويمثل امتدادًا لمخطط استهداف المؤسسة 
العسكرية واألمنية من قبل العناصر اإلرهابية التي تستبيح دماء 

األبرياء دون وازع من دين أو ضمير أو قيم.
تفاصيل ص٤

االعتداء االرهابي الفاشي حاول 
النيل من هيبة الدولة

«الميثاق»:  الشعيبي لـ

اليوم تشكيل لجنة الضمانات 
لتنفيذ مخرجات الحوار 

الميثاق/ خاص: 
توقع الدكتور يحيى 
الشعيبي -رئيس مكون المؤتمر 
الشعبي العام في مؤتمر الحوار، 
ان يتم اليوم االثنين االنتهاء من 
مناقشة تشكيل اللجنة الخاصة 
نات لتنفيذ مخرجات  بالضما
مؤتمر الــحــوار، والتوافق على 

اعضائها ومهامها.
«الميثاق»: ان   وقال الشعيبي لـ
فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار 
طالب من لجنة التوفيق بسرعة 
االجــتــمــاع مـــن اجـــل مناقشة 
القضايا الخالفية في تقرير بناء 
ــة والــتــي لــم تحصل على  ــدول ال
نسبة ٩٠٪ من التصويت اثناء 

عرضها على فريق بناء الدولة.
وأكد رئيس مكون المؤتمر، ان 
هناك فقرات خالفية حول هوية 
الدولة ونظام الحكم لم تحوز 

على نسبة الـ٩٠٪ من اصوات 
اعضاء فريق بناء الدولة البد من 
حسمها والتوافق حولها حتى 
يكون تقرير الفريق ليتم عرضه 
حال وصول ما يتم التوافق عليه 
ــمــصــغــر(١٦)  ــق ال ــري ــف فـــي ال
للقضية الجنوبية حــول شكل 

الدولة.
وتــوقــع عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام ان تجتمع 
لجنة التوفيق غدًا الثالثاء لحسم 
تلك القضايا الخالفية في تقرير 
بناء الــدولــة.. مؤكدًا ان تقرير 
ــحــة الــوطــنــيــة  ــمــصــال فـــريـــق ال
والعدالة االنتقالية سوف يتم 
حسمه خالل اليومين المقبلين، 
حيث تم حتى االن التوافق على 
معظم الــمــواد والــفــقــرات التي 
كانت محل خالف بين المكونات 

السياسية في مؤتمر الحوار.

تفاصيل ص٣

الرئيس ينتصر للوطن وللمؤتمر الشعبي
قوبل نبأ االجتماع الذي ترأسه االخ عبدربه منصور هادي رئيس   

الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام باللجنة العامة 
للمؤتمر وقيادات أحزاب التحالف الوطني االحد بارتياح شعبي وسياسي واسع 
خاصة وانه يأتي بعد اجتماع الرئيس باللجنة العسكرية عقب الحادث االرهابي 

الجبان لمجمع الدفاع الخميس الماضي.
واعتبر مراقبون وسياسيون ان لقاء الرئيس عبدربه منصور هادي باللجنة 

العامة وفي دار الرئاسة شكل انتصارًا للوطن ولثوابت المؤتمر..

الفتين الى أنه وضع النقاط على الحروف من خالل تذكيره بالمكانة التي 
يحظى بها المؤتمر على الساحة الوطنية واشادته بدوره واعضائه وحلفائه 
وأنصاره خالل األزمــة وحتى اليوم وحرصهم على الوطن وتجنيبه ويالت 
الدمار والخراب والحرب االهلية.. وبين المراقبون وأعضاء المؤتمر وأنصاره في 
«الميثاق» أن الرئيس هادي قطع من خالل االجتماع األخير الطريق  اتصاالت لــ
على عدة أطراف وجهات سياسية وغيرها ممن سخرت كافة امكاناتها في 

سبيل استهداف المؤتمر الشعبي العام وشن حملة ظالمة ضد قياداته..


