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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(

شيع السبت جثمان السفير محمد علي محسن االحول 
في مس���قط راسه بشبوة وس���ط موكب جنائزي حزين 

شارك فيه اآلالف من ابناء المحافظة.
 وكان الزعي���م عل���ي عبدالله صالح رئي���س المؤتمر 
الشعبي العام بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة السفير 
محمد علي محسن األحول سفير اليمن بالمملكة العربية 

السعودية.. جاء فيها:
األخ العميد/ أحمد علي محسن األحول

محاف���ظ محافظ�������ة المحوي�����ت
عضو اللجن��ة الدائمة للمؤتم��ر الشعبي الع��ام

األخ/ محمد محمد علي محسن األحول.. وإخوانه
وكاف����ة آل األح�����ول بمحافظ����ة شب����وة الك�����رام

لقد فجعنا.. وتألمن���ا كثيرًا عند تلقينا نب���أ وفاة األخ 
السفير محمد علي محس���ن األحول عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام -سابقًا- وسفير اليمن بالمملكة 
العربية السعودية الش���قيقة الذي انتقل إلى رحمة الله 
س���بحانه وتعالى إثر مرض عضال عانى منه كثيرًا بعد 
حياة حافلة زاخ���رة بالعطاء والنض���ال والعمل الوطني 
الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، 
حيث كان الفقيد -رحمه الله- من الذين أبلوا بالءًا حسنًا 
ه���و وأس���رته المعروف���ة بمواقفها الوطني���ة الصادقة 
ونضالها م���ن أجل نيل االس���تقالل الوطني والدفاع عن 

الثورة والجمهورية، ومن الذين أسهموا بفاعلية كبيرة 
في مس���يرة النضال من أجل الوحدة التي حققها شعبنا 
في ال����22 من ماي���و العظيم ع���ام 1990م، وكان في 
طليعة الذين عملوا على ترسيخ وتجسيد هذا المنجز 
الوطني االس���تراتيجي الكبير في الواقع المعيش وفي 

حي���اة ش���عبنا اليمني العظي���م الذي ناض���ل طوياًل من 
أجل تحقيق هذا الهدف االس���تراتيجي للثورة اليمنية 
الخالدة المتوج لنض���االت الحركة الوطنية اليمنية التي 
ظ���ل هاجس الوح���دة وتحقيقها في مقدم���ة أهدافها 

وغاياتها النبيلة..
لقد خسر الوطن بشكل عام.. والمؤتمر الشعبي العام 
بش���كل خاص قامة وطني���ة مهمة ومناضاًل جس���ورًا.. 
ودبلوماس���يًا كان مح���ل فخر الوط���ن اليمن���ي وبأمثاله 
اته���م الس���خية وإخالصهم المتف���رد من أجل  وبعطاء
انتص���ار إرادة ش���عبنا وتحقي���ق تطلعاته ف���ي الحرية 

والديمقراطية وحياة العزة والكرامة..
إننا ونحن نعزيكم جميعًا باس���مي ش���خصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطن���ي الديمقراطي في هذا 
المصاب الجلل، فإنا نسأل المولى -عز وجل- أن يتغمد 
الفقي���د بواس���ع رحمته ومغفرته.. ويس���كنه فس���يح 
جنان���ه.. ويلهمكم الصب���ر والس���لوان.. وأال يريكم أي 
مكروه في عزيز لديكم بعده،إنه على كل شيء قدير.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر: رحيل »االحول« خسارة للوطن وللمؤتمر الشعبي  رئيس المؤتمر : الفقيد »جلب« ساهم في تطور ونمّو البالد
ش��ي��ع ص���ب���اح االح�����د ب��ال��ع��اص��م��ة 
صنعاء جثمان رج��ل االع��م��ال قاسم 
ي��ح��ي��ى ع��ب��ده ج��ل��ب وس����ط م��وك��ب 
جنائزي حزين شارك فيه اآلالف من 

المواطنين.
وكان بعث الزعيم علي عبدالله صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة  الى االخ/ عبدالله قاسم 
يحيى عبده جلب وإخوانه وكاف�����ة 
آل جل����ب الك�����رام في وفاة المغفور 
له باذن الله..األخ قاسم يحيى عبده 
جلب أح��د رج���ال األع��م��ال ال��ب��ارزي��ن 
وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي 
العام الذي اختاره الله سبحانه وتعالى 
إلى ج��واره إثر مرض أل��مَّ ب��ه.. وعانى 
منه كثيرًا، بعد حياة حافلة بالعمل 

والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع، ونوه الزعيم الى ان قاسم 
جلب كان أحد رجال األعمال الذين أسهموا في تنمية الوطن، 
وتنشيط الحركة اإلقتصادية والتجارية، باإلضافة إلى إسهاماته 
الفاعلة في أعمال الخير والبر ومساعدة المحتاجين والفقراء، 
والمشاركة في إقامة المشاريع الخدمية في بعض المناطق 

المحتاجة وخاصة في محافظة إب..
واض��اف : لقد ك��ان األخ قاسم جلب من 
رت إمكاناتها وممتلكاتها 

ّ
العناصر التي سخ

لترسيخ انتصار الوحدة اليمنية الخالدة.. 
ودع��م جهود ال��دول��ة الهادفة لتحقيق 
التطور والنمو الذي ينشده شعبنا العظيم، 
كما كان -رحمه الله- من القيادات الفاعلة 
في المؤتمر الشعبي العام وعضوًا تنظيميًا 
نشطًا ش��ارك في اإلرت��ق��اء بمستوى أداء 
المؤتمر الشعبي ال��ع��ام وتعزيز دوره 
الريادي في الساحة الوطنية كتنظيم رائد 
ومتمّيز ارتبط تاريخه بأهم التحوالت 
والمنجزات والمكاسب التي شهدها الوطن.
وعبر الزعيم باسمه شخصيًا وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي ال��ع��ام وحلفائه أح���زاب التحالف 
الوطني الديمقراطي عن مواساة الس��رة جلب في مصابهم.. 
سائاًل الله-العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. 
ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.. إنه 

سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

في اجتماع للجنة العامة وقيادات احزاب التحالف 

المؤتمر وحلفاؤه يطالبون بتحقيق عاجل في جريمة »العرضي« وكشف المتورطين

عق��دت اللجن��ة العام��ة للمؤتم��ر الش��عبي العام 
وأح��زاب التحالف الوطن��ي الديمقراط��ي اجتماعًا 
برئاسة الدكتور قاسم سالم رئيس المجلس األعلى 
للتحال��ف الوطن��ي الديمقراط��ي وبحض��ور الزعيم 
علي عبدالل��ه صالح رئيس المؤتمر الش��عبي العام 
واألمناء العامين المس��اعدين وذلك لمناقش��ة آخر 

المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية .

ة الفاتحة على أرواح جميع شهداء  وفي بداية االجتماع تم قراء
الوطن الذين استشهدوا في الفترة األخيرة في عموم محافظات 

اليمن جراء األعمال اإلرهابية.
وقد استمعت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
إلى تقارير اللجان الخاصة بمؤتمر الحوار الوطني وتم التأكيد على 
الرؤى المقدمة لمؤتمر الحوار وبالذات ما يتعلق بالقضايا المثارة في 

فرق المكونات المختلفة.
ودعت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
إل��ى سرعة وض���رورة وق��ف االق��ت��ت��ال ال��دائ��ر ف��ي محافظة صعدة 
والمحافظات المجاورة والعودة الى تحكيم العقل والمصلحة العليا 
للوطن حقنًا للدماء وصونًا للحقوق وحفاظًا على الوحدة الوطنية 

والسلم االجتماعي.
وحثت اللجنة العامة وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
حكومة الوفاق الوطني على القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها 

للحفاظ على أرواح أبناء الشعب وممتلكاتهم . .وجددت اللجنة العامة 
وأح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي إدانتها للحادث اإلجرامي 
اإلرهابي ال��ذي تعرض له مجمع الدفاع ) العرضي ( وهو الحادث 
ال��ذي أودى بحياة الكثير من الضباط والصف والجنود وع��دد من 
الكوادر الطبية المحلية واألجنبية باإلضافة إلى عدد من المواطنيين 

المترددين على مستشفى المجمع .

ودع��ت اللجنة العامة وأح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى 
سرعة التحقيق العاجل في الحادث اإلجرامي والكشف عن المتورطين 
فيه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم ال��رادع وكشف األط��راف 

المتواطئة معهم.
كما أدانت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كل 
األعمال اإلجرامية التي حدثت في حضرموت وغيرها من المحافظات 

اليمنية وعبرت عن حزنها الشديد لحادثة استهداف الشيخ المرحوم 
سعد بن احمد بن حبريش العليي الحموي ومن معه من أفراد قبيلته 
وكذا الحادث األليم الذي استهدف عددًا من المواطنين األبرياء في 

رداع محافظة البيضاء .
كما أدان االجتماع ما يتعرض له القيادي المؤتمري الدكتور احمد 
عبيد بن دغر األمين العام المساعد لقطاع الفكر والثقافة واإلعالم 
وزير االتصاالت وتقنية المعلومات -عضو مؤتمر الحوار الوطني من 
حملة مضللة عبر المواقع االلكترونية وبعض الصحف الصفراء وهو 
االستهداف الذي ال يخدم قضية الوطن الكبرى وأمنه واستقراره 
.كما ثمنت اللجنة العامة وأحزاب التحالف الوطني ما جاء في البيان 
الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته األخيرة والذي أكد 
وقوف دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب اليمن في أزمته الراهنة 

وتأكيدهم على دعم الجهود المبذولة إلنجاح التسوية السياسية .

على الحكومة تحمل مسئولياتها للحفاظ على أرواح أبناء الشعب وممتلكاتهم
نـدين الحملة االعالمية المضللة ضــد »بن دغــر«
نثمن موقف مجلس التعاون الخليجي الداعم إلنجاح التسوية في اليمن

»الميثاق«- خاص:
اك��د االس��ت��اذ أحمد الكحالني -عضو 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ان 
المنبثقة  المصغرة  للجنة  ا اجتماعات 
عن فريق القضية الجنوبية توقفت خالل 
فات  لخال ا نتيجة  لماضيين  ا ليومين  ا
بين االع��ض��اء ح��ول ع��دد اقاليم الدولة 
االتحادية، متوقعًا ان ستستأنف اللجنة، 
اليوم االثنين، عقد اجتماعاتها لمناقشة 
ال��رؤى التي سيقدمها الفريق الميسر- 
الخبراء- المكون من المبعوث الدولي وعدد 
من الخبراء الذين يعملون على ايجاد الحلول 

المناسبة للقضية الجنوبية.
وق��ال ممثل المؤتمر الشعبي العام 
في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية 
ل�"الميثاق": ان اجتماعات اللجنة توقفت 
عند موضوع الدولة االتحادية من عدة 
اقاليم، واختلف اعضاء اللجنة حول عدد 
هذه االقاليم.واضاف" بعد ان قدمت كل 
المكونات رؤاها حول شكل الدولة وعدد 
اقاليمها، وتوقف اجتماعاتنا بسبب عدم 
االتفاق على االقاليم التي تتكون منها 

الدولة االتحادية اليمنية المقبلة".
واشار الى ان موضوع  الخالف احيل الى 
فريق التيسير لدراسة الرؤى وبلورتها 
وتقديم رؤية مشتركة يتم عرضها على 
اللجنة المصغرة في اجتماع يعقد اليوم 

لمناقشتها والتوافق عليها.
واعتبر احمد الكحالني، اطالق االعالم 
)8+8( تسمية  على اللجنة المصغرة ب���
خ��اط��ئ��ة ت��وح��ي ب��أن��ه��ا لجنة شمالية 

وجنوبية، وان التسمية الصحيحة لها انها 
لجنة مصغرة لفريق القضية الجنوبية، 
وأك��د رئيس دائ��رة العالقات الخارجية 
بالمؤتمر انه كان من المقرر ان تعقد اللجنة 
المصغرة اجتماعها امس لمناقشة الرؤية  

التي اعدها الفريق الميسر.
إلى ذلك أجلت لجنة التوفيق بمؤتمر 
ال��ح��وار الوطني، حسم تحديد الفترة 
الزمنية الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار 
ال��ى اج��ل غير مسمى، نتيجة الخالفات 
المحتدمة بين ممثلي المكونات السياسية 
داخل لجنة التوفيق نتيجة مطالبة بعضها 
بفترة انتقالية مخالفة للمبادرة الخليجية 
واليتها التنفيذية وقراري مجلس االمن 
الدولي المحددة الفترة االنتقالية بسنتين 

تنتهي في فبراير 2014م.
ال��ى ذل��ك، ناقش ام��س االح���د، رؤس��اء 
فرق العمل المنبثقة عن مؤتمر الحوار، 
مالحظات مكونات مؤتمر الحوار على 
تقارير الفرق الست التي استعرضت في 

الجلسة العامة الثالثة.
واستعرض االجتماع المالحظات الخاصة 
التي رصدتها سكرتاريات فرق العمل ازاء 
مجمل نقاشات الجلسة العامة الثالثة 
للتقارير الست المقدمة من فرق عمل 
)التنمية الشاملة، الحقوق والحريات، 
الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش واألمن، 
الهيئات(  قضية ص��ع��دة، استقاللية 
.وخلص االجتماع إلى اعتماد مجموعة من 
المالحظات الجوهرية لرفعها إلى لجنة 

التوفيق.

> تزداد األوضاع األمنية واالقتصادية والسياسية تدهورًا يومًا بعد 
يوم وتنذر بتداعيات خطيرة على التسوية السياسية والحوار الوطني 
بشكل عام.. وبات اللعب بالورقة األمنية سالح )االخوان( الفتاك إلعادة 
خلط األوراق ليس لمواجهة األطراف السياسية في الداخل وإنما للضغط 
على األشقاء واألصدقاء، عبر ضرب مصالحهم واستهداف حياة مواطنيهم 
 
ً
العاملين في بالدنا.. وإذا كانت اليمن قد شهدت خالل االيام الماضية أعماال
تخريبية تستهدف ضرب أكبر القالع االقتصادية والمتمثلة باستهداف 
ميناء بلحاف لتصدير النفط في شبوة بقذيفة صاروخية، وتم اكتشاف 
منصة إطالق الصواريخ بالقرب من الميناء أمس األول، فقد تزامن ذلك 
باالعتداء على الكهرباء، حيث يخيم الظالم على المدن اليمنية منذ أربعة 

أيام حتى تلك المدن التي يتم شراء الطاقة لها من شركات التوليد من 
البحر.. هذا خالفًا لما تعرض له انبوب النفط من اعتداء تخريبي صباح 
األحد وفي ذات اليوم يتعرض الديبلوماسي الياباني لمحاولة اغتيال وسط 
العاصمة صنعاء وفي ساعات وشارع يكتظ بالمارين والسكان وتحيطه 

النقاط األمنية من كل الجهات.
مراقبون أعربوا عن مخاوفهم من استمرار االخوان اللعب بالورقة االمنية 

والتي ستقود البالد الى كارثة.
»الميثاق«: إن على األخ عبدربه منصور هادي  وقالوا في تصريحات ل�
رئيس الجمهورية استخدام صالحياته الدستورية إلنقاذ البالد من 
االنهيار األمني الوشيك مؤكدين أن االنفالت األمني متعمد لتحقيق 

مكاسب سياسية لطرف حزبي وقد آن األوان لتغليب المصلحة الوطنية على 
المصلحة الحزبية، وإقالة القيادات األمنية وتعيين كفاءات وطنية بديلة.. 
مشيرين الى أن المبادرة الخليجية وآليتها حددت مهام الحكومة بشكل 
واضح في تطبيع األوضاع وتحقيق األمن واالستقرار وإعادة الخدمات، ولذا 
فإن استمرار التدهور األمني يعني العمل من أجل إفشال المبادرة وعرقلة 

مؤتمر الحوار الوطني..
مؤكدين أن الشعب اليمني الذي منح ثقته للرئيس هادي يزداد التفافًا 
ودعمًا ومساندة لجهوده الهادفة الى إخراج اليمن من األزمة الطاحنة وان 
اتخاذ قرارات شجاعة لوقف االنهيار األمني ستقابل بالتأييد والمباركة من 
قبل أبناء الشعب اليمني، وكذلك باالرتياح لدى منتسبي القوات المسلحة 

واألمن ولدى بقايا األجانب داخل البالد وفي البعثات الدبلوماسية االجنبية، 
وأيضًا لدى رجال المال واألعمال الذين أصبحوا أكثر معاناة من االنفالت 
األمني خاصة االختطاف الذي يستخدم ضدهم لالبتزاز المادي وتمويل 

عمليات االرهابيين.
وحذر المراقبون من انتقال البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية من 
اليمن الى جيبوتي أو دبي في ظل استمرار االنفالت األمني، وكذلك من هجرة 

رؤوس األموال الوطنية الى الخارج أيضًا.
مشددين على أهمية تغليب المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة 
والتي تتطلب اتخاذ قرارات شجاعة دون مداراة أو جعل المصلحة الحزبية 

تطغى على مصلحة اليمن والشعب اليمني.

الشعب  ينتظر قرارات تنقذ اليمن والتسوية من خطر االنفالت األمني

مراقبون يحذرون من انتقال البعثات الدبلوماسية وهجرة الرأسمال الوطني إلى جيبوتي ودبي

»الميثاق«: الكحالني ل�

 اللجنة المصغرة للجنوبية تناقش اليوم رؤى الفريق الميسر 
نشدد على وقف االقتتال في صعدة والمحافظات المجاورة 

وتحكي��م العق��ل ومصلح�ة الوط�ن ص���ونًا للدم���اء


