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رئيس الجمهورية
رئيس اِّـؤتمر الشعبي العام

الدستــور كفــل حق 
التعبير السلمي دون 

اإلضرار باآلخرين..

االثنين - العدد (1541) 
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مبادرة فخامة االخ علي عبداهللا صالح   
رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر 
الشعبي العام التي أعلنها في كلمته 
باالجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى 
والتي باركها اجتماع اللجنة العامة أمس قد 
وضعت أبناء الوطن جميعاً أمام مسؤوليتهم 
التاريخية تجاه اليمن ونهجه الديمقراطي 
وأمنه واستقراره في هذه المرحلة الدقيقة 
لنا  ولكل محيطنا االقليمي والعربي والتي 
تقتضي استحقاقات تحدياتها رؤية واعية 
وحكيمة جسدتها هذه المبادرة التي بكل 
تأكيد ليست موجهة ألحزاب اللقاء المشترك 
فقط وإنما لليمنيين كافة وفي المقدمة القوى 
الحية الفاعلةوالمؤثرة في مجتمعنا ومنها 
أحزاب المشترك فقط التي عليها قراءة الواقع 
السياسي واالقتصادي بكافة معطيات ظروفه 
وأوضاعه بموضوعية تعكس استشعاراً عالياً 
بالمسؤولية الوطنية ترتقي بها الى مستوى 
وعي االخ الرئيس وفهمه واستيعابه العميق لما 
يجب القيام به من أجل اليمن وشعبه العظيم.
إن األخ الرئيس في مبادرته أراد ضمنياً 
إيصال قيادة المشترك إلى إدراك أن وقت 
المناورات والمكايدات والحسابات السياسية 
الضيقة قد خلصت وحصحصت ساعة الجد 
والعمل المسؤول والحريص على تجنيب 
الوطن مخاطر اللعب بــأوراق الفتن والنفخ 
في رماد الحرائق والتخريب والفوضى، فمآل 
كل هذا الدمار وهذا لن يسمح به أبناء شعبنا 
وسيتصدون لــه.. لذا يجب تغليب مصلحة 
الوطن على غيرها من المصالح الضيقة، وهذا 
ال يحققه اال التعاطي مع مشاكلنا وقضايانا 
بروح مسؤولة صادقة وشفافة وأن نكون جميعاً 
كما أشار األخ الرئيس على استعداد لتقديم 
التنازالت لبعضنا البعض مادام في ذلك خير 
للوطن وقد أكد هذا المسار في مبادرته التي 
ينبغي الرد عليها بأحسن منها، وهذا ال يكون 
فقط باالستجابة لها وتلبيتها والجلوس الى 
طاولة الحوار ولكن ايضاًَ باالستعداد لتقديم 
التنازالت والتي بعد أن قدم األنموذج والمثال 
في هذا المنحى على قيادة المشترك أن تكسر 
حلقة حساباتها الضيقة وتتجاوزها الى حساب 
المصلحة الوطنية ألن فيها مصلحته واليمن 

وشعبه وما عدا ذلك فهو محض سراب.
في هذا السياق نقول لهم- كما قال عز من 
قائل- تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم.. 
تسمو بنا فوق كل الصغائر والترهات وطرح 
كل شيء على مائدة الحوار والتعاطي مع 
كافة القضايا بإيجابية عبر نقاش يهدف الى 
الخروج بأفضل الحلول والمعالجات لها.. وهذا 
التوجه يفترض غياب منطق الضغط واالبتزاز 
من خالل التلويح بالمسيرات والمظاهرات 
واالعتصامات.. فتشنيج وتهييج الشارع ال 
مبرر له بعد مبادرة االخ الرئيس اال إذا كانت 
قيادات في المشترك تسعى الى الدفع بالوطن 
الى أتون المجهول مختارة طريق الفوضى في 
مواجهة دعوات الحوار والحرص على السلم 
االهلي والوئام االجتماعي واالستقرار والتنمية 
والنهوض الشامل للوطن بمشاركة كل أبنائه 
.. نحن نسعى إلى أن نكون معاً في بناء يمن 
جديد موحد وديمقراطي متطور ومزدهر ولكم 

الخيار.

تعالوا إلى كلمة سواء

رؤية

كلمة 
أكثر من نصف مليون يرفضون الفوضى والعنف

في مسيرة حاشدة بأمانة العاصمة

في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى

الرئيس يطلق مبادرة جديدة وينفي مزاعم التوريث

أعلنت المسيرة الجماهيرية  
التي شارك فيها أكثر من 
نصف مليون شخص من 
أعضاء وانصار المؤتمر وأحزاب التحالف 
الوطني والذين جابوا شوارع العاصمة 
صنعاء الخميس الماضي، مباركتهم 
وتأييدهم لمبادرة فخامة األخ علي 
عــبــداهللا صــالــح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- وجددت 
جماهير الشعب المشاركة في المسيرة 
الوفاء لفخامة الرئيس حيث اكتظت 
بهم شوارع باب اليمن والزبيري وعلي 
الشرطة  وكلية  وجمال  عبدالمغني 
وغيرها، متجهةً إلى ميدان التحرير، 
حاملة صور فخامة الرئيس، والشعارات 
الرافضة لدعوات الفتنة والتخريب 

واالنفصال، والمتمسكة بالديمقراطية 
والحوار، إضافة إلى الشعارات المحذرة 
من أساليب التضليل ومحاوالت االنقالب 

على المؤسسات الدستورية.. 
المسيرة الــتــي حضرتها قــيــادات 
المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر- األمين 
العام المساعد للمؤتمر، والدكتور قاسم 
سالم- األمين العام لحزب البعث العربي 
االشتراكي نائب رئيس المجلس األعلى 
ألحزاب التحالف الوطني، وعبدالرحمن 
االكــوع وعــارف الزوكا- عضوا اللجنة 
العامة، وحافظ معياد- رئيس الدائرة 
الفنية عضو األمانة العامة، وطارق 

الشامي- رئيس الدائرة اإلعالمية.
تفاصيل ص٤-٥

نقاط المبادرة:

 أوالً : وِّـا تقتضيه اِّـصلحة العامة تستأنف اللجنة الرباعية أعمالها واِّـشكلة 
من اِّـؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء اِّـشرتك 

 ثانياً : تجميد التعديالت الدستورية ِّـا تقتضيه اِّـصلحة العامة
 ثالثاً: فتح السجل االنتخابي ِّـن بلغوا السن القانونية

 رابعاً: التمديد والتوريث وال تصفري للعداد كما جاء َّـ االسطوانة اِّـشروخة
تفاصيل ص٢

جدد فخامة األخ علي عبداهللا   
صــالــح رئــيــس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الدعوة ألحزاب اللقاء المشترك الستئناف 
الحوار الوطني في إطار اللجنة الرباعية 
لعام  ا الشعبي  لمؤتمر  ا من  المشكلة 
ــزاب اللقاء المشترك ولما تقتضيه  وأح

المصلحة الوطنية.  وأعلن فخامة الرئيس 
فــي خطابه فــي االجــتــمــاع المشترك 
لمجلسي النواب والشورى األربعاء عن 
تجميد التعديالت الدستورية وفتح السجل 
االنتخابي لمن بلغوا السن القانونية.. 
وقال فخامته: «ال تمديد وال توريث كما 

جاء في االسطوانة المشروخة».

برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام

اللجنة العامة تشيد بالتفاعل الشعبي مع مبادرة الرئيس

دعوة أحزاب المشترك لالستجابة بما يخدم المصلحة الوطنية
وقف المسيرات والمهرجانات والحمالت اإلعالمية إلنجاح الحوار

للجنة    ا ــدت  ــق ع
للمؤتمر  لعامة  ا
م  لــعــا ا لشعبي  ا
أمس  ء  مسا لها  عاً  اجتما
برئاسة فخامة األخ علي 
ــح رئــيــس  ــال عـــبـــداهللا ص
ــة - رئــيــس  ــوري ــه ــم ــج ال
لعام،  ا الشعبي  لمؤتمر  ا
وقفت فيه أمام العديد من 
القضايا والتطورات على 
الساحة الوطنية والقضايا 

التنظيمية.
ــا وقـــفـــت الــلــجــنــة  ــم ك
العامة أمام مبادرة فخامة 
الجمهورية  رئــيــس  األخ 
التي تقدم بها لالجتماع 

المشترك لمجلسي النواب والشورى والتي تضمنت 
دعوته الستئناف الحوار من خالل اللجنة الرباعية 

واتخاذ حزمة من اإلجراءات اإلصالحية لتطوير النظام 
السياسي وترسيخ أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة.

وأكدت اللجنة ترحيبها وتأييدها لهذه المبادرة 

المسؤولة والشجاعة التي جسدت حرص فخامته على 
الوفاق واإلتفاق ومعالجة قضايا الوطن عبر الحوار 
وتغليب المصلحة العليا للوطن وتجنيبه االنزالق نحو 

الفتن والصراعات وزعزعة 
أمن الوطن والمواطنين.

ودعت اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام 
االخوة في احزاب اللقاء 
المشترك الى االستجابة 
لهذه المبادرة والتفاعل 
االيجابي والبناء معها 
المصلحة  يخدم  وبما 
الوطنية العليا .. مؤكدة 
تمسك المؤتمر الشعبي 
العام بالحوار الوطني 
على قــاعــدة اتفاقي 
ــو  ــي ــول ــر و١٧ي ــراي ــب ف
ــوار  ــح بــاعــتــبــار أن ال
لمثلى  ا الطريقة  هــو 

لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن.
البقية ص٢

 إجراء إصالحات شاملة َّـ مجال الحكم اِّـحلي..
 انتخاب محافظي اِّـحافظات ومديري اِّـديريات انتخاباً مباشراً

 إعطاء صالحيات واسعة للمحافظني لسحب البساط من دعاة 
الفيدرالية واِّـرتدين عن الوحدة

 التوسع َّـ شبكة الضمان االجتماعي.. لتستوعب خمسمائة ألف 
حالة وتصرف لها مرتبات من هذا الشهر

 وفتح باب االكتتاب  العام َّـ مجاالت االسمنت واالتصاالت والنفط 
والبنوك وبما يجعل أكرب شريحة مستفيدة َّـ اِّـجتمع

 توظيف طالب الجامعات والكليات واِّـعاهد َّـ القطاع 
العام أو الخاص أو اِّـختلط

 إنشاء صندوق لدعم الشباب الخريجني بحيث تتكامل الفرص

إصالحات تضمنتها المبادرة :

أصداء دولية واسعة لمبادرة رئيس الجمهورية

أمريكا تدعو المشترك إلى االستجابة لمبادرة الرئيس
لقيت مبادرة فخامة االخ علي عبداهللا   

صالح رئيس الجمهورية التي أعلنها 
في اجتماع مشترك لمجلسي النواب 
والشورى األربعاء، أصداء عربية ودولية واسعة 
أشادت بالمبادرة وأيدت جهود فخامة الرئيس 
الهادفة الى إجــراء إصالحات سياسية وتأكيد 
مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزيز األمن 

واالستقرار والسلم االجتماعي في الوطن.
من  تفياً  ها الً  ــا ــص ت ا مته  فخا تلقى  فقد 
الرئيس االمريكي باراك أوباما، عبر فيه عن 
تقديره لفخامة الرئيس للمبادرة التي أطلقها 
والتي تضمنت عــدداً من الخطوات اإليجابية 

واالصالحات المهمة والحكيمة.
 وقال أوباما: «لقد أظهرتم رباطة الجأش وعالجتم الوضع بشكل جيد، 

وأتطلّع للعمل معكم في شراكة جيدة بين البلدين».

 إلى ذلك دعت الواليات المتحدة االمريكية 
في بيان صحفي لسفارتها بصنعاء أحزاب 
اللقاء المشترك الى تجنب األعمال االستفزازية 
والتجاوب البناء مع مبادرة فخامة االخ الرئيس 

لحل الخالفات عبر الحوار.
فيما أعــرب الممثل األعلى للشؤون 
الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبــي 
كاثرين آشــتــون خــالل لقائها بوزير 
الخارجية الدكتور أبوبكر القربي في مقر 
االتحاد األوروبي ببروكسل عن سعادتها 
وتفاؤلها بخطاب رئيس الجمهورية لما 
تضمنه من معالجة للوضع السياسي 
واالقتصادي وتقديرها لحرص فخامته 

على استقرار اليمن ووحدته.
تفاصيل ص٩

۹ أشتون۹ كلينتون

أكد أنها تضع األحزاب السياسية أمام مسؤوليتها التاريخية

مجلس النواب: مبادرة رئيس الجمهورية نابعة 
من استشعار ضرورة تحقيق الوفاق

بن دغر: ال يمكن أن تستمر عجلة التنمية 
إال في ظل األمن واالستقرار

< خاطب 
الـــدكـــتـــور 
عبيد  حمد  أ
بـــــن دغـــر 
األمين العام 
الــمــســاعــد 
لــلــمــؤتــمــر 
ــي  ــب ــع ــش ال
ــــــعــــــام  ال
طنين  ا لمو ا
الـــــذيـــــن 
خــرجــوا في 
ــرة  ــمــســي ال
الجماهيرية 
الحاشدة في 

ميدان التحرير بصنعاء تأييداً 
لمبادرة فخامة األخ الرئيس 
للحوار قائالً: بأن هذه الحشود 
ــاءت لتعلن  الكبيرة التي ج
رات  ــرا ــق ل ا لتلك  مباركتها 
نية  ليما ا للحكمة  لمجسدة  ا
الهادفة الــى تجنيب اليمن 
الفتن وحقن الدماء وحماية 
الممتلكات العامة والخاصة 
والسلم االجتماعي وحماية 
منجزات شعبنا التي حققها 

في عهد الثورة 
والديمقراطية 

والوحدة.
ـــــداً  ـــــؤك م
تمر  لمؤ ا ن  أ
وحــــلــــفــــاءه 
ـــــاره  ـــــص وأن
يــــؤمــــنــــون 
لتنمية  ا بــأن 
يــمــكــن  ال 
تستمر  ن  أ
عجلتها اال في 
ظل االستقرار 
واألمــــــــــن.. 
محيياً الجموع 
الغفيرة التي خرجت لتعلن 
رفضها للعنف والفوضى، وأية 
محاوالت من شأنها تقويض 
السلم االجتماعي.  وأشــار 
ــدرة القيادة  ــى ق بــن دغــر ال
السياسية بزعامة فخامة االخ 
الرئيس علي عبداهللا صالح 
على تبني سياسات حكيمة 
في هذه المرحلة الحرجة من 

تاريخ أمتنا العربية.
تفاصيل ص٣

أكد مجلس النواب أن مبادرة فخامة األخ علي   
عبداهللا صالح رئيس الجمهورية نابعة من 
استشعار فخامته بضرورة تحقيق الوفاق 
واالتفاق انطالقاً من كونه رئيساً لكافة أبناء الشعب 

ــقــع  وعـــلـــيـــه ت
المسؤولية الكبرى 
في الحفاظ على 
ــقــرار  أمـــن واســت
ــن تــعــزيــزاً  ــوط ال

لمبدأ الحوار.
ـــال مجلس   وق
الــنــواب في أولى 
جــلــســات أعــمــال 
لية  لحا ا فــتــرتــه 
بــرئــاســة رئيس 
لشيخ  ا لمجلس  ا
يحيى علي الراعي: 
إن مبادرة رئيس 
الجمهورية تضع 
االحزاب السياسية 
أمام مسؤوليتهم 
ـــة،  ـــخـــي ـــاري ـــت ال

مقدرين عالياً اهتمام فخامته بقضايا الوطن والشعب 
وحرصه الدائم على تقديم التنازالت من أجل الوطن.

وأشار نواب الشعب الى أهمية اللقاءات التشاورية 
مع األحـــزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في 
البرلمان للوقوف 
ـــادرة  ـــب ــــــام م أم
رئيس الجمهورية 
والحوار حول كافة 
ــا الــتــي  ــاي ــض ــق ال
المبادرة  حددتها 
ــق  ــل ــط ــن مـــــن م
ــان بالعمل  ــم االي
الديمقراطي واألخذ 
بالرأي والرأي اآلخر 
وبما ينسجم مع ما 
حلة  لمر ا تتطلبه 
الــــراهــــنــــة مــن 
الــحــوار والتفاهم 
ـــة  ـــارح ـــص ـــم وال
والمصالحة نزوالً 
عند صوت العقل 

والضمير.

استجابة لدعوة  الرئيس
المؤتمر يوقف المهرجانات ويرفع اعتصام التحرير

استجابة لمبادرة فخامة االخ علي عبداهللا صالح رئيس   
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، قرر المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني تأجيل المهرجانات 
االنتخابية في جميع المحافظات والمديريات. حيث أعلن أمس األول 
تأجيل المهرجان الذي كان من المزمع إقامته  األحد بمحافظة إب 
وكذا المهرجان الذي كان سيقام األربعاء بمحافظة المحويت إضافة 
إلى عشرات المهرجانات التي كان من المقرر أن تقام في العديد من 

المديريات خالل هذا األسبوع.
 وقال مصدر في المؤتمر الشعبي العام إن قرار التأجيل جاء استجابة 

لدعوة فخامة األخ رئيس الجمهورية بوقف المسيرات والمظاهرات.
 وكانت منظمات المجتمع المدني وشخصيات تمثل مختلف التكوينات 
والشرائح االجتماعية في عموم محافظات الجمهورية قد أعلنت  
السبت رفع االعتصام الجماهيري الذي شاركت فيه بميدان التحرير 
في العاصمة صنعاء لمدة أربعة أيام وذلك استجابة لما ورد في مبادرة 

فخامة رئيس الجمهورية.

الداخلية تمنع األمن من 
التدخل في قضايا األراضي

وجه اللواء الركن مطهر رشاد   
المصري وزير الداخلية إدارة أمن 
العاصمة بمنع مديري المناطق 
األمنية ومديري مراكز الشرطة باألمانة 
من التدخل في مشاكل األراضي الخاصة 

بالمواطنين أو مباشرة النظر فيها.
ــي هي قضايا   وأكــد أن قضايا األراض
مدنية من اختصاص القضاة وال يحق 
لمديري المناطق األمنية ومراكز الشرطة 

النظر فيها وتنصيب أنفسهم حكاماً.

الذارحي: الرئيس سحب البساط إدانة واسعة الستهداف محافظ صنعاء
من الذين يريدون اقالق األمن < دان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب 

التحالف الوطني االعتداء األثم على منزل 
وحراسة نعمان دويد محافظ صنعاء رئيس 
الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام 
مساء السبت من قبل مسلحين اتضح أنهم 

يتبعون الشيخ حميد األحمر.
واعتبر في بيان له أن االعتداء الذي راح 
ضحيته أحد المواطنين وأصيب ٣ آخرون 
تصعيداً خطيراً باتجاه العنف والتصفية 
ومواجهة حرية الرأي والتعبير. واستنكر بيان 
صادر عن االجتماع الموسع لقبائل صنعاء 
والحاضرون من قبائل اليمن االعتداء وما 

نجم عنه من ضحايا واضرار باعتباره سابقة 
خطيرة في الخروج على النظام والقانون وعن القيم 

واألعراف والتقاليد اليمنية األصيلة.

إلى ذلك دان اتحاد شباب اليمن وطالب 
القطاع  صنعاء ونقابة األطباء ونقابة 
ه  لميا ا مي  مستخد جمعية  و لصحي  ا
ــداء اإلجــرامــي  ــت بمحافظة صنعاء االع
معلنين تضامنهم الكامل مع المحافظ 

دويد وضحايا الحادث.
كما دانت العديد من الفعاليات الوطنية 
االعتداء وطالبت األجهزة األمنية القيام 
بواجبها بمالحقة الجناة ومن يقف وراءهم 
وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع. 
يذكر أن عناصر مسلحة تابعة للشيخ حميد 
األحمر قامت مساء السبت باالعتداء على 
منزل محافظ محافظة صنعاء نعمان دويد 
مستخدمة أربع سيارات ونتج عن ذلك مقتل أحد المارة من 

المواطنين وإصابة ٣ آخرين.

الشيخ حمود  قــال   >
ــي- عضو الهيئة  ــذارح ال
ليمني  ا للتجمع  لعليا  ا
لالصالح لـ«الميثاق»: إن 
مبادرة فخامة األخ علي 
عــبــداهللا صــالــح- رئيس 
الجمهورية- تمثل خطوة 
جيدة ومسؤولة لتقريب 
.. مطالباً  النظر  وجهات 
ــن حيث  بــبــدء الــحــوار م

توقفت لجنة األربعة، 
 وأكد الذارحي أن إعالن 
تجميد  ئيس  لر ا مة  فخا
التعديالت الدستورية وفتح 
سجل قيد الناخبين وغيرها 
قد  سحب البساط من تحت 
من يريدون إقالق االمن 
ــــرار  واالســتــقــرار واالض

بالوطن.{
تفاصيل ص٨

الفعاليات الوطنية 
ترحب  بمبادرة الرئيس

أكـــدت األحـــزاب السياسية   
ومنظمات المجتمع المدني 
ــي بــيــانــات صــــادرة عنها  ف
مباركتها وتأييدها لمبادرة فخامة األخ 
علي عبداهللا صالح رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر.. وأشـــارت إلــى أن 
المبادرة وبما حملته من مضامين 
شجاعة عبرت عــن حــرص القيادة 
السياسية على أمن الوطن و استقراره 
وتفويت الفرصة على من يسعون إلى 
إثارة الفوضى والتخريب واالجهاز على 
مقدرات الوطن ومكتسباته. واعلنت 
منظمات المجتمع المدني والفعاليات 
النقابية والجماهيرية، تأييدها ودعمها 
للمبادرة باعتبارها مبادرة وطنية جاءت 
ملبية لكل مطالب أحزاب المشترك 
وتحرص على تجنيب اليمن االنزالق 
الى مخطط الفوضى الخالقة. وقالت: 
«إن المضامين الوطنية التي اشتملها 
خطاب فخامة رئيس الجمهورية، تؤكد 
على مواقفه الثابتة وإيمانه العميق 
بــضــرورة تحقيق الــوفــاق الوطني 
والعمل المشترك مع كافة أطياف 
العمل السياسي» وفق مبدأ الشراكة 

الوطنية».

اِّـؤتمر يعلن التزامه بتهدئة األوضاع وعدم االنجرار خلف الدعوات اِّـشبوهة


