
اإلخوان.. إفراط في الكذب واإلرهاب
اغتال 28 شخصًا

اح حضرموت
ّ

قصة سف
»الميثاق« تنشر جرائم 
اإلرهابيين للعام 2013م

عبده الجندي يكتب:

اليمن تشهد أعظم اصطفاف وطني ضد اإلرهاب ودعمًا لقرار مصر والسعودية واإلمارات
بمشاركة مشائخ ووجهاء اليمـن وقيادات المنظمات المدنية

المشترك يعيش تراجيديا 
الزواج الكاثيولوكي

الوزراء اإلخوانيون..
كيف سيتعاملون مع دول الخليج؟!

عضو   شورى   اإلصالح : 

قيادات   اإلخوان  
 تقف   وراء   مجزرة  
 جمعة   18   مارس

الترحيب بمواقف مصـــر والسعوديـة واإلمــارات 
والبحريـن تجـاه الجماعات اإلرهابية

التحذيــر من محاوالت عرقلـة تنفيذ 
المبادرة ومخرجات الحوار الوطني

وقوف مشائخ وأعيان اليمن إلى 
جــانب الدول التي تعاني من اإلرهاب

ضرورة نزع سالح كل الميليشيـــات واستعادة 
أسلحة الدولة المنهوبة من جميع األطراف

دعا مشائخ ووجهاء ومنظمات المجتمع المدني اليمني الحكومة إلى اتخاذ قرارات  
حاسمة اهمها تأييد قرار مصر والسعودية واإلمارات والبحرين، وادراج اإلخوان 

في قائمة اإلرهاب.
واستغرب المشائخ في الملتقى الذي اختتم أعماله السبت وضع اليمن تحت البند السابع 

في الوقت الذي أنهى فيه مؤتمر الحوار الوطني أعماله بتوافق وطني كبير ومباركة دولية 
رًا من أي جهود ومساعي تهدف إلى االنحراف بتنفيذ مقررات مخرجات 

ّ
غير مسبوقة، محذ

الحوار الوطني والمماطلة في تنفيذها وفق برنامج زمني محدد ومعلن، مع أهمية احترام 
نصوص الدستور ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خالل هذه الفترة.

ودع��ا اللقاء الموسع جميع ال��دول إلى اتخاذ مواقف ج��ادة وصارمة تجاه كل الدول 
والمنظمات والجمعيات واألف��راد الذين يحتضنون أو يشجعون أو يمولون الحركات 

والمنظمات اإلرهابية.
نص البيان ص11-10

دعا الزعيم علي عبدالله صالح رئيس   
المؤتمر الشعبي العام إلى فتح صفحة 

ج��دي��دة م��ن خ��الل تنفيذ مخرجات 
ال��ح��وار االيجابية التي تحافظ على 

وحدة الوطن.
ون���دد ال��زع��ي��م ع��ل��ي ع��ب��دال��ل��ه صالح 

بالنتائج التدميرية لما يسمى »الربيع العربي« 
وقال: إن هذا الربيع المزعوم ولد في المطبخ 
الصهيوني بمباركة القوى األجنبية التي تسعى 

لتقوية نفوذها في المنطقة، مطالبًا كافة القوى 
السياسية بالترفع عن الصغائر.

وقال: »يجب أال يستمر الجميع في غيهم حتى 
ال يتعرض الوطن للشرذمة والتجزئة خدمة لقوى 
خارجية تسعى الضعاف اليمن واه��دار طاقاته 

وامكاناته ب��اث��ارة ال��ن��ع��رات الطائفية والعنصرية 
والقبلية وكذا الحزبية.
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، وم��خ��رج النفط وال��غ��از ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

الزعيم يدعو القوى السياسية إلى فتح صفحة جديدة والتصدي للنعرات الطائفية والمذهبية
الربيع العربي ُولد في المطبخ الصهيوني لتخريب الشعوب وتفتيتها

ر من شرذمة الوطن وتجزئته
َّ
حذ

كلمة 

تنعقد قمة الكويت العربية ال�25 في ظروف استثنائية غير مسبوقة في   
تحدياتها أخطرها التطرف واإلرهاب والفوضى الذي تقوده جماعة اإلخوان 
المسلمين على امتداد الوطن العربي من أقصى مغربه الى أدنى شرقه، مخيرة شعوب 
األمة ودولها بين الصراعات والحروب الداخلية والدمار والخراب وسفك دماء المسلمين 
ظلما وعدوانا عبر تخريجات وتفريعات هذه الجماعة وبين أن تحكمهم وفقا 
لمنطقها اإلرهابي الدموي االقصائي وهو أمر ال يمكن القبول به من خير امة اخرجت 
للناس صنعت باإلسالم دين السالم والتسامح والمحبة واإلخ��اء واح��دة من أعظم 
الحضارات اإلنسانية سطع نورها على أصقاع الدنيا عدالة وفكرا وثقافة، فكان اإلسالم 
دين إعمار وبناء ونهوض ..دين حقوق ومساواة وحرية..اما التكفير والتطرف والعنف 
والهدم والقتل وسفك دماء األبرياء دون وجه حق من المسلمين وغير المسلمين فليس 

اال منتجا لعقلية هذه الجماعة الضالة وال يمت الى دين الرحمة بصلة.
لقد كشف أمر هذه الجماعة الشيطانية وبان تآمرها على العرب والمسلمين قادة 
وشعوبا خطرها الماحق الذي يجب على القادة العرب في قمتهم هذه ان يجعلوا هذا 
الخطر اإلرهابي قضيتهم األساسية والرئيسية وان يحذوا حذو الشقيقتين الكبيرتين 
جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وإصدار قرارات تواجه هذا 
الشر بحزم وتحديد موقف صارم تجاه أية دولة من دول الجامعة العربية تحتضنها 
وتمولها وتغطي أعمالها اإلجرامية اإلرهابية من اآلن فصاعدا بعد ان اتضحت صورة 
وحقيقة اإلخوان »المسلمين« وتبين للجميع أنهم ليسوا اال وباء سرطانيا.. حان الوقت 
الستئصاله من الجسد العربي اإلسالمي ليصح ويعود سليما معافى يواصل دوره 
الحضاري المشرق بعد ان شوهت مبادئه وقيمه جماعات اإلرهاب اإلخواني وعلى من 
يربط مصيره بمشروع كهذا من الدول العربية ان يقلع عن ذلك أو سيواجه العزلة 

من كل األشقاء دوال وشعوبًا..
إن شعوب األمة العربية تتطلع من قادة الدول العربية في هذه القمة ان يعوا 
ويستوعبوا ان حاضر ومستقبل أوطانهم وأجيالهم مرهون بموقفهم من هذا التنظيم 
االخونجي اإلرهابي الدولي.. فقد حصحص الحق وبان الباطل ولم يعد بينهما أمور 
مشتبهات وهذا ما تنتظره منكم شعوبكم التي عانت طويال من ويالت جماعة الضالل 

والفجور فهل انتم يا قادة األمة فاعلون؟!

قمة مواجهة اإلرهاب االخواني

انعكست الحرب التي تشنها العديد من الدول العربية ضد تنظيم   
االخوان االرهابي وتجفيف بؤره وم��وارده ومصادرة ممتلكاته 
وحظر نشاطه، انعكست على ممارسات فرع جماعة االخوان في اليمن 
حيث يسعون الى إشعال حرائق للفتنة هنا وهناك في محاولة إلخفاء 
هزائمهم ومعنوياتهم المنهارة بإظهار بطوالت كاذبة كتلك التي 
أطلقها االرهابي فؤاد الحميري في جمعة شارع الستين االسبوع الماضي 

إضافة الى التصعيد في عمران وحجة وغيرها.
وفي رد على أعمال التصعيد التي تقوم بها جماعة االخ��وان طالب 
االستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام مجلس 
األمن والدول الراعية للمبادرة مراقبة معرقلي التسوية السياسية بما 

فيهم جماعة االخوان في اليمن الذين يسعون لعرقلة مسار التسوية.
وأكد الزوكا أن جماعة االخوان يسعون الى عرقلة التسوية من خالل 
المظاهرات التصعيدية والتصريحات االستفزازية كون التسوية ال تخدم 

سياستهم، معتبرًا االعمال التصعيدية التي يقوم بها االخوان محاولة 
إلشعال فتنة في البالد وخلق .. داخل الوطن من أجل عرقلة التسوية.

من جانبه اعتبر االستاذ عبده محمد الجندي عضو اللجنة العامة 
للمؤتمر تصعيد االخ��وان بأنه إعالن عن نواياهم للهروب من تنفيذ 
مخرجات الحوار عبر افتعال مظاهرات وزوابع وإطالق تهديدات لتأزيم 
الوضع وتعكير االجواء وااللتفاف على المبادرة الخليجية، إضافة الى أن 
تصرفاتهم تتنافى كلية مع الدستور والقانون.. كما أن محاوالت االخوان 

أن تكون فوق الدستور والقانون ليس من صالحها.
مؤكدًا أن الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر لديه الماليين من 

األنصار والمؤيدين وسيقفون معه..
الفتًا الى أن االخوان المسلمين عقب الهزائم التي يتعرضون لها في 
بلدان عربية كثيرة لذا فإنهم يسعون الى الخروج بمظاهرات ومسيرات 

الستعراض قوتهم وهي أساليب تدل على ضعفهم وانحسارهم.

المؤتمر يطالب مجلس األمن ورعاة المبادرة مراقبة األعمال 
التصعيدية لـ )اإلخوان( المعرقلة للتسوية

وزير الداخلية يبيع 100 
طقم عسكري

أك�������دت م����ص����ادر م��ط��ل��ع��ة   
»الميثاق« ان وزير الداخلية  ل��
السابق االخ��وان��ي عبدالقادر قحطان 
ب���اع 100 ط��ق��م ع��س��ك��ري م��ن بين 
200 طقم كانت قيادة دولة االمارات 
العربية المتحدة الشقيقة قد قدمتها 
لبالدنا وتحديدًا لوزارة الداخلية، كما 
منحت مائة سيارة صالون مدرع وزعت 

على مسئولين في حكومة الوفاق.
وأوض���ح���ت ال���م���ص���ادر أن األط��ق��م 
ال��ع��س��ك��ري��ة ك���ان ي��ف��ت��رض ان ت��وزع 
على أق��س��ام الشرطة وادارات األم��ن 
بالمحافظات لحفظ األمن واالستقرار 

والقضاء على اإلرهابيين والمخربين 
نظرًا لكونها تعاني من نقص االمكانات، 
بيد أن الوزير السابق قام ببيع )100( 

طقم منها ..
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر إن��ه عندما سئل 
الوزير عن مصير هذه األطقم أجاب 
قحطان قائاًل: لقد تم بيعها لتسديد 

مديونية على الوزارة..
وتمنت المصادر من وزير الداخلية 
ال��ج��دي��د ال��ل��واء ع��ب��ده حسين الترب 
استعادة تلك األطقم وتوزيعها على 
اإلدارات األمنية، وأن يكافح الفساد 

والمفسدين وأخونة الوزارة.

قمة عربية عاصفة في الكويت لتفعيل اتفاقية مكافحة اإلرهاب

أمين جمعان: الفرقة المنحلة ترفض تسليم حديقة 21 مارس
قال األستاذ أمين جمعان نائب أمين العاصمة أمين عام  

»الميثاق« انه لم يتم أي  المجلس المحلي في تصريح ل�
شيء حتى االن في مسألة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية والقرار 
الجمهوري الخاص بتحويل مقر الفرقة االول��ى مدرع سابقًا- الى 
»حديقة 21مارس«. وأضاف: ان اللجنة  حديقة عامة، سماها القرار ب�
التي اعلن عنها امين العاصمة في مؤتمره الصحفي االثنين الماضي 

برئاسته لم يتم تسمية كافة اعضائها، حتى اللحظة.

مشيرًا الى وجود اشكاليات حول موقع الحديقة بين قيادة الفرقة 
السابقة ووزارة الدفاع والرئاسة.. مؤكدًا ان أمانة العاصمة ليس لها 
عالقة بهذه المشاكل. وقال »هناك مشاكل برزت حول ارضية ما كان 
يسمى بالفرقة األولى مدرع، وعلى الجهات المعنية بمعالجة وحل 
هذه المشاكل وتسليم الموقع ألمانة العاصمة تنفيذا لتوجيهات 

رئيس الجمهورية والقرار الجمهوري«.
ونفى ان تكون ه��ذه االشكاليات قد طرحت عليهم في امانة 

العاصمة، مؤكدا انه في حال تم طرحها عليهم فمعالجتها ال يعني 
امانة العاصمة بالمرة.

ودعا األستاذ أمين جمعان نائب امين العاصمة جميع االطراف الى 
احترام توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص 
وتسليم مقر الفرقة االول��ى م��درع- سابقًا- ألمانة العاصمة دون 
افتعال عراقيل. واضاف »قد طال االنتظار من قبل امانة العاصمة 

وسكانها بيوم ميالد الحديقة الموعودة«.  


