
ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf

يحيى علي نوري

ôjôëàdG Gôjóe

عبدالولي اِّـذابي
توفيق عثمان الشرعبي

ôjôëàdG ÒJôµ°S

نجيب شجاع الدين
»æØdG ÒJôµ°ùdG

عبداِّـجيد البحريي

IQGOE’G ™e É¡fCÉ°ûH ≥Øàj äÉfÓY’Gh äÉcGÎ°T’G

أسعار االشرتاكات:
Q’hOz200{ á«ÑæLC’G äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG ¿

∫ÉjQz500{ á«æª«dG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdG  ¿

العنوان:
 ΩÉeCG ô°üY á≤£æe -AÉ©æ°U - á«æª«dG ájQƒ¡ª÷G

..…ÒHõdG ´QÉ°T øe ´ôØàe ¢SÓÑ°S ≈Ø°ûà°ùe

(466128-466129) :¿ƒØ«∏J

(3777) :Ü.¢U -(208933) :¢ùcÉa

التقى النائب االول لرئيس 
الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام 
الــدكــتــور احــمــد عبيد بن 
دغر االثنين الماضي بمقر 
االمانة العامة للمؤتمر وفدًا 
مـــن مــجــلــس عـــام تنسيق 
منظمات المجتمع المدني 
الذي سلم رسالة من المجلس 
الى قيادة المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه تتعلق برؤية 
ــس النـــجـــاز مــهــام  ــمــجــل ال
المرحلة الراهنة . وقد رحب 
النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام بمجلس عام 
تنسيق منظمات المجتمع 
المدني، مثمنًا الــدور الذي 
يـــقـــومـــون بــه،مــعــبــرًا عن 
ترحيب المؤتمر الشعبي 

العام وقيادته ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر واللجنة العامة بأي مبادرات او رؤى تسهم 
في حل االزمــة وتحافظ على وحــدة وأمــن واستقرار 
اليمن . وجــدد بن دغر موقف المؤتمر المبدئي في 
ــة موحدة وآمنة  الحفاظ على الثوابت الوطنية ودول
ومستقرة ،مشيرًا الى ان المؤتمر مع اختفاء المظاهر 
المسلحة من قبل جميع االطــراف في صنعاء وعدن 
وفي كل مكان من اليمن .وشــدد النائب االول لرئيس 
المؤتمر على ضرورة الوصول الى اتفاق عاجل ينهي 
االزمة الراهنة، مشيرًا الى ضرورة ان تستشعر جميع 
القوى السياسية مسؤوليتها وتغلب مصلحة الوطن على 
ما عداها ،وأكــد ان المؤتمر الشعبي العام ال يقف مع 
طرف ضد آخر داخليًا وانــه مع بناء عالقات متوازنة 
مع جميع القوى االقليمية والدولية بما يحقق مصالح 
اليمن ويحفظ وحدته وأمنه واستقراره . وقدم بن دغر 

ملخصًا لمواقف ورؤى المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه تجاه حل االزمــة الراهنة 
وما يعتمل في الحوار الذي يجري برعاية 
االمــم المتحدة، مشيرًا الى ان المؤتمر 
سيكون الــى جانب مجلس عــام تنسيق 
منظمات المجتمع المدني ،داعيًا اياهم 
اتهم ومشاوراتهم مع كل  الى مواصلة لقاء
القوى واألطراف داخل البلد لإلسهام في 
حل االزمــة التي تعيشها البلد . وكانت 
قــيــادة مجلس عــام تنسيق منظمات 
المجتمع المدني تحدثت في بداية اللقاء 
مستعرضة نشأة وعمل المجلس ومهامه 
والرؤى والمبادرات التي قدمها منذ ازمة 

العام ٢٠١١م وحتى اآلن .
وقرأت قيادة المجلس الرسالة الموجهة 
مــن المجلس الــى المكونات السياسية 
والتي تضمنت سبع نقاط تمثل رؤية 
المجلس النجاز مهام المرحلة الراهنة 
شـــددت فيها عــلــى ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــثــوابــت 
الوطنية المتمثلة في الثورة والجمهورية والوحدة 
والديمقراطية وضرورة االلتزام بالمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 

واتفاق السلم والشراكة الوطنيه وملحقه االمني .
كما تضمنت الرؤية ضرورة العمل على توازن المصالح 
المشتركة مع المحيط االقليمي والدولي وبما يضمن 
النأي باليمن عن حالة االستقطاب والفرز السياسي الذي 
تمر به المنطقة،معبرة عن تطلع المجلس الى ان يكون 

له مراقب في مؤتمر الحوار .
حضر اللقاء من المؤتمر الشعبي العام وفاء الدعيس 
عضو اللجنة العامة للمؤتمر والدكتور بشير العماد 
رئيس دائرة الرقابة التنظيمية واألستاذ علي اللهبي 

عضو مجلس النواب عضو اللجنة الدائمة.

بن دغر يلتقي مجلس تنسيق المنظمات المدنية

نرحب بأي مبادرات تحل األزمة وتحفظ وحدة واستقرار اليمن
البركاني يسخر من تصريحات الخارجية األمريكية

موقفكم اتخذ بناء على معلومات مضللة
عـــبـــر الـــشـــيـــخ ســلــطــان 
ــعــام  ــي األمـــيـــن ال ــان ــرك ــب ال
المساعد للقطاع السياسي 
والــعــالقــات الخارجية في 
المؤتمر عن استغرابه مما 
تضمنه بيان رئيس الدائرة 
ــــدى وزارة  اإلعـــالمـــيـــة ل
الخارجية االمريكية من 

ات ال صحة لها . افتراء
 وقال البركاني: إن الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح 
سلم السلطة بشكل سلمي 
ـــمـــقـــراطـــي فــــي ٢٧  ودي
فــبــرايــر ٢٠١٢ فــي يوم 
مشهود امام العالم اجمع 
لخليجية  وفقا للمبادرة ا
واليتها التنفيذية وحرصا 
منه على حقن دماء اليمنيين 

ــى الـــســـالم وحــفــاظــا عــلــى وحــــدة وامـــن  وعــل
واستقرار اليمن .

 وذكـــر األمــيــن الــعــام المساعد بــاالشــادات 
المحلية واالقليمية والدولية حينها بتجربة 
اليمن في نقل السلطة سلميا ،مستغربا ان يأتي 
البعض كما هو شأن المتحدث باسم الخارجية 
االمريكية بعد اربع سنوات ليتحدث عن دور 
للرئيس السابق فيما يجري اليوم في البالد من 
عنف وفوضى وتحريض يتحمل مسؤوليتها 
من حكموا البالد وأداروها منذ العام ٢٠١١م .
 واكــد الشيخ سلطان البركاني ان الرئيس 
السابق الزعيم علي عبدالله صالح ال عالقة 
له بما يحدث اليوم ال من قريب وال من بعيد 
وليس لديه أيــة قــوة عسكرية او مليشيات 

بــل هــو يكرر الــدعــوة لكل 
القوى السياسية الى انجاح 
الحوار واخراج البالد مماهي 
فيه بشكل سلمي ،مشيرا 
الــى ان شرعية هــادي التي 
يتحدثون عنها قد انتهت 
فــي ٢٢ فــبــرايــر ٢٠١٤ 
ــهــادي من  ــن مـــدد ل وان م
اعضاء مؤتمر الحوار هم بال 

شرعية .
 ودعا البركاني كل القوى 
الــخــارجــيــة الـــى الــكــف عن 
اتخاذ مواقف سياسية بناء 
على معلومات مضللة وغير 
واقــعــيــة  يضخها خصوم 
سياسيون ألهداف ومرامي 

معروفة مسبقًا.
مؤكدًا للداخل والخارج ان كل ما تبثه بعض 
وســائــل االعـــالم المحلية و العربية للداخل 
والخارج من أن هناك قوات تابعة لصالح انما 
هو محض افتراء وان الزعيم صالح والمؤتمر 
يؤكدون للمرة األلف ان القوات المسلحة واالمن 
هي قوات الدولة وقياداتها ليست بيد صالح 
وإنما هي بيد من يحكم وليس بيد من غادر 
السلطة.. ولم يعد لدى الرئيس صالح في ما 
يخص المؤسستين العسكرية واألمنية منذ 
غادر السلطة سوى الحزن العميق عليها بعد 
ان عبث بجزء منها وســرح أفــرادهــا وتقاسم 
اآلن هادي والحوثيون السيطرة على المتبقي 
منها وما تتعرض له من قتل وتدمير وتنكيل 
ومغامرات يعد كل ذلك جرحًا داميًا في قلب 

الرئيس صالح وحزنًا ال يعادله حزن..

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام 
وأحــزاب التحالف الوطني الديمقراطي برئاسة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر السبت  
اجتماعا استثنائيا لمناقشة مستجدات االوضاع 
على الساحة وصدر عن االجتماع بيان مهم تنشر 

«الميثاق» نصه:
بسم الله القائل (( وال تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون )) 

صدق الله العظيم 
فــي ظــل األوضـــاع الــمــأســاويــة والمعقدة التي 
يعيشها اليمن اليوم وفــي غياب قيادة قــادرة 
على مواجهة التحديات ومعالجة تبعات االزمة 
السياسية عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
الــعــام وأحـــزاب التحالف الوطني الديمقراطي 
برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام اجتماعا استثنائيا لبحث األعمال 
اإلرهابية التي تعرض لها المصلون في مسجدي 
بدر والحشوش وعلى معسكرات الجيش واالمن 
في عدن ولحج ومستشفى ابن خلدون والصور 

البشعة التي شاهدها المجتمع اليمني والدولي 
والتي تعكس وحشية المنفذين لهذه االعمال 
وتخليهم عن كل قيم الدين واعــراف المجتمع 
اليمني ورغبتهم الواضحة في جر الشعب اليمني 
الى أتون حرب طائفية وفئوية هدفها سيطرة 
ــوى اإلرهــــاب والــعــنــف على مــقــدرات الشعب  ق
اليمني .إننا نحمل المسئولية الكاملة عن الدماء 
الــتــي ســالــت والممتلكات الــتــي اهـــدرت قيادة 
البالد التي سمحت لعناصر اإلرهاب من القاعدة 
وغيرها من التنظيمات اإلرهابية بارتكاب هذه 
ات تردع المجرمين  الجرائم ولم تتخذ أي إجــراء
عــن ارتــكــاب جرائمهم ســـواء فــي العاصمة او 
عدن او لحج او صعدة .وفي غياب الدولة وعدم 
قدرتها على اخذ زمــام األمــور بيدها ومواجهة 
عناصر التطرف واإلرهاب الذين قتلوا األبرياء في 
المساجد وذبحوا الجنود بصورة وحشية لم يعرف 
لها مثيل ، اصبح من الضروري اليوم ان يتصدى 
الشعب اليمني بكافة قواه ومكوناته لقوى العنف 
واإلرهاب ومواجهة عجز الدولة باصطفاف كافة 

القوى والمكونات السياسية والمجتمعية إلخراج 
اليمن من نفق الصراع واإلرهاب وندعوها جميعًا 
والمؤتمر الشعبي العام حلفاؤه في المقدمة الى 

هذا االصطفاف .
وحرصًا على أمن اليمن وسلمه االجتماعي فان 
ه يــدعــوان كل  المؤتمر الشعبي الــعــام وحــلــفــاء
األطراف الى التهدئة ووقف كافة ردود الفعل كما 
يدعوان أعضاءهم وأنصارهم في كافة محافظات 
الجمهورية الى تحمل مسؤوليتهم في الحفاظ 
على االمن واالستقرار وعدم االنجرار في طريق 
الفتنة المناطقيه والطائفية والتمسك بثوابت 
المؤتمر وحلفائه في الحفاظ على الوحدة والسلم 
االجتماعي ورفض كافة أساليب العنف واإلرهاب 
. وعلى كــوادر المؤتمر وأنصاره التحلي بالوعي 
والحكمة وعدم تصديق او االنجرار خلف االشاعات 
والتسريبات الكاذبة وتفنيدها امام الراي العام 
وبالذات االعالم التحريضي ضد المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في وسائل اعالم مأجورة في الداخل 
والخارج والتي سيظهر كذبها كما ظهر في عام 

٢٠١١م .
أننا ندعو األحزاب والقوى السياسية الى تحمل 
مسؤوليتها الوطنية بتجنب المماحكات السياسية 
واالعــالمــيــة وإنــجــاز الــحــوار الــجــاري بين القوى 
السياسية برعاية اممية وتحقيق التوافق دون 
مماطلة او ابطاء حتى تخرج اليمن من ازمتها 
السياسية واستكمال المرحلة االنتقالية في اسرع 
وقت واالنتقال الى شرعية دستورية كاملة وغير 

منقوصة بالتوافق .
كما يدعوان أبناء القوات المسلحة واالمن االبطال 
الى الحفاظ على وحدتهم الوطنية ورفض جرهم 
الى الصراعات الحزبية والمناطقية والطائفية 
وتحمل مسؤوليتهم في حماية الوطن والمواطن 
بمسؤولية كاملة والتجرد من أي تدخالت حزبية 

او فئوية والتصدي لعناصر اإلرهاب والفوضى .
تغمد الله الشهداء برحمته وانزلهم فسيح 
جناته ونعزي أسرهم والشعب اليمني وال نامت 

أعين الجبناء..

على الجيش واألمن الحفاظ على وحدتهم الوطنية 
ورفض االنجرار  للصراعات الحزبية والمناطقية

منفذو الجرائم االرهابية في عدن ولحج وجامعي بدر 
والحشوش يسعون إلى جر اليمن لحرب طائفية وفئوية

قيادة البالد لم تتخذ أية إجراءات تردع االرهابيين
 عن ارتكاب جرائمهم في العاصمة وعدن ولحج وصعدة

في بيان مهم للمؤتمر والتحالف..

ندعو كل األطراف إلى التهدئة واستكمال المرحلة االنتقالية في أقرب وقت واالنتقال إلى الشرعية الدستورية

نحمل قيادة البالد المسؤولية الكاملة عن الدماء التي تسفك والممتلكات التي تنهب

استهداف معسكرات الجيش واألمن هدفها سيطرة قوى االرهاب على مقدرات الشعب

ياسر العواضي:
جريمة  لــمــســاجــد  ا تفجير 
ــون  ــب ـــن نــحــن ذاه ــاء، أي ــع ــن ش
أبناء الشعب والــوطــن والدين 
الــواحــد ديــن الرحمة والسالم 

والسماحة؟!

عبده بورجي:

المتابع للتطورات في الساحة 
ــه فــي حساب  اليمنية يجد أن
ــزاب وحواراتها حضر كل  األح
شيء وغاب اليمن، وهو أمر محزن 

جدًا.

حسين حازب:
من محاسن قناتي «الجزيرة 
والعربية» انهما غربال ومؤشر 
لوطنية وعروبة وعمالة كل من 
يتحدث إليهما أو يراسلهما أو 

يحلل فيهما..

عبدالوهاب طواف:
«ثــــــوار» ٢٠١١م خــرجــوا 
للمطالبة بدولة مدنية حديثة.. 
ـــة  هــــادي أوصــلــهــم إلــــى دول

بمليشيات قبلية قديمة.

سامي غالب:
إذا أراد الحوثيون محاربة االرهاب 
كما يــقــولــون، فعليهم الــكــف عن 
خطواتهم األحادية التصعيدية التي 
توفر بيئة مثالية للجماعات المسلحة.

أحمد غراب:

من زمان نسمع عبارة اليمن على 
حافة االنهيار، اشتي أعــرف ايش 
الحافة الــجــبــارة الــتــي تصمد هذا 
الصمود كله؟! قد االنهيار انهار 

والحافة مكانها صامدة!

مصطفى نعمان:

أشد ما أزعجني في كلمة هادي ان 

فيها تجاهًال مؤسفًا لألحداث التي 
ذهب ضحيتها جنود يمنيون.. ما 
عداها ليس فيها جديد أو اضافة 

للتسريبات اإلعالمية.

عبداهللا الغانم:
الخطأ بداية من مجلس النواب لم 

يقبل استقالة هــادي.. وفتح الباب 
لشرعية من شرعية رئيس مستقيل 
ومليشيات حوثية.. ومليشيات تتبع 

الرئيس المستقيل.

يونس هزاع:

عندما تفشل لغة الحوار تبدأ 
لغة البندقية.. وهذا ما يحدث 
بالفعل فقد كان الحوار واليزال 
حوارًا فاشًال.. علينا ان نخرج من 
هذا الكابوس الذي يريق الدماء  
اليمنية ويغتال الحلم في بناء 

الدولة المدنية.

عبداهللا فرحان:
تجار الدين.. سيتاجرون بدماء 

األبرياء..
ــا نبرأ إليك من دعاة  اللهم إنَّ
الفتنة وأبوابها.. والحول وال قوة 

لنا إال بك.

سامي العميسي:
ــت يبحث عــن لفت  حسن زف
األنظار إليه على حساب عفاش!! 
هذا النوع مضروب من زمان.. الله 

يعين أهلك عليك.

ابتسام المتوكل:
ينبغي ان يخرج اليمنيون نساًء 
ورجـــاًال لرفض تمرير رسائل 
الرعب هذه.. ينبغي للمجتمع أن 
يحمي نفسه ممن يريدون قتله 

باسم الفتنة الطائفية.
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