
الدائمة للمؤتمر الشعبي    اللجنة  اجتماع 
العام األربعاء القادم يأتي وفقًا لمقررات 
برئاسة فخامة  الماضي  السبت  العامة  للجنة  ا
األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، في ظروف وأوضاع صعبة 
ومعقدة، ودقيقة وحساسة على الصعيد السياسي 
واالقتصادي واألمني ينبغي الوقوف أمامها من قبل 
أعضاء اللجنة الدائمة بجدية ومسؤولية ترقى إلى 
مستوى التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة 
وفي مقدمتها إقرار األخ المناضل عبدربه منصور 
هادي مرشحًا للمؤتمر الشعبي العام في االنتخابات 
الرئاسية المبكرة استجابة لمعطيات الواقع بعد 
توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنة- 
السيما وأن المبادرة الخليجية دخلت حيز التنفيذ 
الملزم لكل اطرافها.. أخذة في االعتبار سعي أحزاب 
اللقاء المشترك لوضع العراقيل أمام تطبيقها تحت 
ذرائع ومبررات تختلقها هي بهدف االلتفاف عليها 
بوسائل شتى إلعادة الوطن إلى المربع األول لألزمة 
السياسية التي آن لها أن تنتهي، وهذا يفترض نوايا 
صادقة ال محل فيها للتلكؤ والمناورات والمكايدات 

والتحايل ووضع العوائق أمامها..
 فاليمن وشعبه لم يُعد يتحمل المزيد، وليعي 
هؤالء أن المغالطات وإثارة الفتن وافتعال أعمال 
العنف والتخريب سوف ترتد عليهم ألنها ستكون 
أعمااًل مفضوحة، وأصبح من الصعب تمويهها 
داخليًا وخارجيًا، لذلك كله يجب علينا في المؤتمر 
الشعبي العام كشركاء في حكومة الوفاق الوطني 
على قدٍر عاٍل من االستشعار للمسؤولية الملقاة على 
عاتقنا.. مدركين أن الفترة القادمة تستدعي من كل 
أبناء الوطن الشرفاء والمخلصين وفي طليعتهم 
المؤتمريون العمل باتجاه التجاوز بالوطن تداعيات 
األزمة وعلى نحو يمكنه من استعادة أمنه واستقراره 

ووحدة أبنائه..
وهذا بالدرجة األولى يحتاج إلى التركيز على بذل 
الجهود في المجال االقتصادي الخدمي والتنموي 
والمعيشي الذي هو مرتبط بشكل وثيق بالتعافي 
السياسي واالستقرار األمني، وهذه أولوية البد على 
الطرف اآلخر في المشترك وشركائه أن يعمل بذات 
الروح ليالقينا في منتصف الطريق ونسير معًا للخروج 
بالوطن سليمًا مما لحق به خالل الفترة الماضية من 
هذه األزمة بذات الروح التي تضع مصالح اليمن العليا 

فوق كل المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
في هذا السياق سيتركز اجتماع اللجنة الدائمة 
القادم وستكون القرارات والتوصيات تعكس ريادية 
المؤتمر الشعبي العام ليس في الماضي، ولكن أيضًا 

في الحاضر والمستقبل.

روح المسؤولية
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األربعاء.. دائمة املؤتمر تقر عبدربه منصور هادي مرشحًا للرئاسة
برئاسة رئيس الجمهورية

اللجنة العامة تقف أمام تصعيد أعمال العنف لمليشيات اإلصالح والفرقة وأوالد األحمر في تعز
دعوة الدول الراعية للمبادرة الخليجية إلرسال 

لجنة لمعرفة حقائق األحداث في تعز
النشاط املسلح العنيف افصح عن موقف املشرتك املناهض للمبادرة

رأس فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس   
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
ــادي- نائب رئيس  ومعه األخ عبدربه منصور ه
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 
العام- اجتماعًا للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، 

السبت الماضي..
وقد وقفت اللجنة العامة أمــام تطورات األوضــاع 
بمدينة تعز والتصعيد الخطير الذي قامت به مليشيات 
اإلصــالح »اإلخــوان المسلمون« والعناصر المسلحة 
التابعة لعلي محسن األحمر وأوالد األحمر والدفع 

بمجاميع إرهابية متطرفة من عناصر تنظيم القاعدة 
من خارج مدينة تعز للقيام بأعمال التخريب وإزهاق 
األرواح وإحــراق وتدمير المنازل والمنشآت العامة 
والخاصة، األمر الذي جعل مدينة تعز نقطة اختبار 
لمصداقية أطــراف المبادرة الخليجية كون النشاط 
المسلح العنيف قد أفصح عن موقف مناهض لهذه 
المبادرة ما جعل التشاور مع اإلطراف اإلقليمية والدولية 
الراعية للمبادرة أمرًا ضروريًا إلرسال لجنة لالطالع على 

األوضاع بشكل عاجل
تفاصيل ص2

أبو راس لـ»الميثاق«:

ثقتنا كبيرة بقدرة المؤتمر 
على تجاوز التحديات

برئاسة رئيس الجمهورية..

 اللجنة الدائمة  تناقش األربعاء العديد من 
القضايا الوطنية المهمة في الساحة

كتب : يحيى نوري الزهيري: تطوير أداء المؤتمر وتفعيل آليته لتلبي متطلبات المرحلة القادمة
ــا الشيخ صــادق أمين  دع
أبـــوراس- االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي الــعــام- أعضاء 
وأنــصــار المؤتمر الــى المزيد من 
االصطفاف والتوحد لمواجهة كافة 

التحديات التي تواجه الوطن.
وقــال في تصريح لــ»الميثاق« 
خالل اتصال هاتفي : ان ثقتنا كبيرة 
في ان اعضاء المؤتمر سيتمكنون 
من تجاوز التحديات الراهنة التي 
يشهدها الوطن وتنظيمهم خاصة 

بعد محاوالت اجتثاث المؤتمر كتنظيم رائــد له 
اسهاماته وانجازاته التاريخية.

ــال صــادق أمين أبـــوراس ان انعقاد دورة  وق

استثنائية لدائمة المؤتمر في هذه 
الظروف الصعبة سيمثل فرصة 
مهمة تمكن المؤتمر من الوقوف 
امام التحدي الراهن وان تناقش 
بمسئولية كافة المشكالت خاصة 
سبل الخروج من األزمة وتجنيب 
الوطن مؤامرة المتآمرين على 
شعبنا ووحدتنا وتلك التي أصابت 
العمل المؤتمري وإيجاد المعالجات 
الناجعة لها الكفيلة بإطالق عنان 
العملية التنظيمية للمؤتمر عبر 
مختلف المسارات وبما يتفق مع 
حجم ومكانة المؤتمر  وعظمة انجازاته على 

الساحة الوطنية.
تفاصيل ص3

تعقد اللجنة الدائمة الرئيسة  
لــعــام  ا الــشــعــبــي  للمؤتمر 
دورة استثنائية يوم األربعاء القادم 7 

ديسمبر 2011م برئاسة فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 

رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
العامة  اللجنة  لدعوة  استجابة 
لسبت  ا لمنعقد  ا اجتماعها  في 
حيث ستقف اللجنة في اجتماعها 

ــام المستجدات الراهنة في  أم
الساحة الوطنية وأعمال التصعيد ومن ثم لتسمية 
المناضل عبدربه منصور هــادي مرشحًا عن 
المؤتمر الشعبي العام مرشح التوافق الوطني 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة المقرر أن تشهدها 

اليمن في فبراير من العام القادم .

ووقفت اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد 
برئاسة فخامة األخ علي عبداهلل صالح- رئيس 
الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، 
ومعه عبد ربه منصور هادي- نائب رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
األمين العام- أمام نتائج الحوار مع 
اإلخوة في أحزاب اللقاء المشترك 
سواء ما يتعلق بالحكومة أو 
بغيرها من القضايا التي 

تم االتفاق عليها.
كما وقفت اللجنة العامة أمام 
المعايير واألسس العامة الختيار 
العام  الشعبي  المؤتمر  مرشحي 

وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني.
التفاصيل ص3

الرئيس يفوض قيادات المؤتمر 
باختيار المرشحين لحكومة الوفاق 

فوَّض فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية   
رئيس المؤتمر الشعبي العام األخ عبدربه منصور هادي 
نائب رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين العام 
واألمناء العامين المساعدين باختيار مرشحي المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني وفقا للمعايير التي 

أقرتها اللجنة العامة للمؤتمر في اجتماعها المنعقد السبت. 
 وعلمت »الميثاق« أنه وبناًء على التفويض سيتم اإلعالن 
عن مرشحي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف 
الوطني الديمقراطي للوزارات التي حاز عليها المؤتمر خالل 

الساعات القادمة.
مشيرة إلى أن عملية االختيار ستتم وفقًا للمعايير واألسس 

العامة التي أقرتها اللجنة العامة في اجتماعها المنعقد السبت.
وكان نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قد أصدر 
قرارًا جمهوريًا األحد الماضي بناًء على تفويض رئيس الجمهورية 
لنائبه الصالحيات الدستورية إلجراء حوار مع األطراف الموقعة 
على المبادرة الخليجية قضى بتكليف محمد سالم باسندوة 
بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وفقًا لما جاء في المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وبناًء على ترشيح أحــزاب اللقاء 

المشترك وشركائه.

صدور قرار رئاسي بتشكيل لجنة الشئون العسكرية

صدر أمس القرار الرئاسي رقم )29( 
لسنة 2011م بتشكيل لجنة الشئون 
العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار فيما 

يلي نصه:-
نائب رئيس الجمهورية

بعد اإلطــالع على دستور الجمهورية 
اليمنية

وعلى قــرار رئيس الجمهورية رقم 
)24( لسنة 2011م بشأن تفويض نائب 
الرئيس بالصالحيات الدستورية الالزمة 
إلجــراء حوار مع األطــراف الموقعة على 

المبادرة الخليجية.
وبناء على ماجاء في البندين 16 ، 17 
من االلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية الموقع 
عليهما بمدينة الرياض بتاريخ 23 / 11 
/ 2011م، بشأن تشكيل لجنة الشؤون 
العسكرية وتحقيق االمــن واالستقرار 

وتحديد مهامها. 
  قرر 

لشئون  ا لجنة  تشكيل   )1 ( دة  ـــا م
العسكرية وتحقيق األمــن واإلستقرار 

برئاستنا وعضوية كل من :
1ـ وزير الدفاع.

2ـ وزير الداخلية.
3ـ اللواء الركن الدكتور/ ناصر عبد ربه 

الطاهري.
4ـ اللواء الركن/ محمد علي القاسمي.

5ـ اللواء الركن/ عبداهلل علي عليوه.
6ـ اللواء الركن/ فضل القوسي.

ــواء الــركــن الــدكــتــور/ ريــاض  ــل 7ـ ال
القرشي.

الركن/ فضل عبدالمجيد  اللواء  8ـ 
الردفاني.

9ـ الــلــواء الــركــن / عمر عبدالصمد 
اليافعي.

10ـ اللواء الركن / علي سعيد عبيد.
11ـ العميد الركن / عبدالرقيب ثابت 

الصبيحي.
12ـ العميد الركن/ عبدالعزيز الشميري.

13ـ العميد الركن / قائد العنسي.
14ـ العميد الركن / ناصر علي الحربي 

)سكرتيرًا(.
مادة )2( لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ المهام المناطة 
باللجنة واإلستعانة بمن يــراه مناسبًا 

لتسهيل أعمالها.
مادة )3( يعمل بهذا القرار من تاريخ 

صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهوريةـ  صنعاء
بتاريخ 9 محرم 1433 هجرية
الموافق 4 ديسمبر2011م
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية

يقوم نائب الرئيس خالل المرحلة االنتقالية األولى بتشكيل ورئاسة 
لجنة الشئون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار، وتعمل هذه اللجنة 

لضمان:
 إنهاء االنقسام يف القوات املسلحة ومعالجة أسبابه.

 إنهاء جميع النزاعات املسلحة.
 عودة القوات املسلحة وغريها من التشكيالت العسكرية إىل معسكراتها وإنهاء 

املظاهر املسلحة يف العاصمة صنعاء وغريها من املدن، وإخالء العاصمة وباقي املدن 
من املليشيات واملجموعات املسلحة وغري النظامية.

 إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات املستحدثه يف كافة املحافظات.
 إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم شروط الخدمة يف القوات املسلحة واألجهزة 

األمنية.
 أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة يف اليمن.

 تقوم اللجنة خالل مرحلتي االنتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات الالزمة 
لتحقيق تكامل القوات املسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة يف إطار 

سيادة القانون.

مهام لجنة الشئوون العسكرية:

مصدر مسئول: عدم تمسك المؤتمر بوزارات الداخلية 
والمالية واإلعالم يؤكد بأنه فوق كل الشبهات

أكــد مصدر مسئول باألمانة العامة ان   
المؤتمر الشعبي العام سيظل وفيًا لتطلعات 
ابناء الشعب ولن تثنيه االدعــاءات واالتهامات 
الكاذبة التي تسوقها بعض األطراف لالساءة الى 

انجازاته الكبيرة والواضحة وتاريخه المشرف.
واضاف المصدر أن المؤتمر حمل على عاتقه 
مسئولية ادارة شئون الدولة بمساندة شعبية 
واسعة كانت ذخيرة لتجاوز كل المحن والصعوبات 
التي عاشها اليمن خالل العقدين الماضيين، 
ولم يقف يومًا أمام توسيع الشراكة مع القوى 
السياسية الفاعلة في الساحة، وظل يفتح ذراعيه 
لكل من يرغب في العمل من أجل مصلحة الوطن، 
وسيظل أنموذجًا مشرفًا للعمل السياسي المنفتح 
الذي يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، 
ويتعالى على الصغائر ويصفح عن كل من أساؤا 
إليه، إال أنه في ذات الوقت اليسمح بالتطاول على 
الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وسيظل صخرة 
صلبة تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف 

ثوابت الوطن.

وأعرب المصدر عن ثقته الكاملة واطمئنانه لكل 
األعمال والمنجزات التي حققها المؤتمر ولن تنال 
منه تلك االدعاءات الكاذبة واالفتراءات المضللة 
التي تحاول االساءة لسمعته وتاريخه، مشيرًا الى 
ان المؤتمر أعطى الحزاب اللقاء المشترك وزارات 
الداخلية والعدل والتخطيط والمالية واالعالم 
ليؤكد انه حزب شفاف وليس لديه مايخشى منه.

وأكد المصدر ان هذا دليل كاف الثبات شفافية 
عمل المؤتمر وانه فوق مستوى الشبهات ولو كان 
فاسدًا كما يدعي الحاقدون لما سلم تلك الوزارات 

الى المشترك.
واختتم المصدر تصريحه بالقول : سيعلم 
شعبنا من الذي يعمل من أجله ومن الذي يعمل 
ضد مصلحته ويتاجر بقضاياه ومشاكله، معربًا 
عن ثقته بأن المستقبل يكشف حقيقة هؤالء 
المدعين وسيكون من حق المؤتمر ان يفاخر بما 
أنجزه بمساندة القوى الشعبية الخيرة التي تعزز 
مسيرته وتقوى عزيمته من أجل مواصلة العمل 

الوطني.

مصدر بالمؤتمر لــ»الميثاق« :

النهابون للوزارات يعرفهم الشعب 
واليحتاج لمغالطات باسندوة

عبَّر مصدر مسئول بالمؤتمر   
الشعبي العام عن استنكاره 
للتصريح غير العقالني الذي صرح 
به مكتب باسندوة المكلف بتشكيل 
حكومة وفاق وطني وزعم فيه أنه تم  
نهب وثائق وأصول لوزارتي اإلعالم 
والداخلية. وقال المصدر في تصريح 
لـ»الميثاق« إن هذا االدعاء ال أساس 
له من الصحة ويعكس الممارسة 
ة  و سند با و ك  للمشتر ة  د لمعهو ا
خصوصًا والشعب يعرف من النهَّابة 
والمتفيدين للوزارات، كما اليجوز 
اطــالق التهم للمكايدة ومحاولة 
ــذار  التلكؤ ووضــع العراقيل واالع
أمام تنفيذ ما التزم به المشترك في 

المبادرة الخليجية.
مشيرًا إلــى أن ما أورده مكتب 
باسندوة أمــر ال يصدقه عقل وال 

منطق وهو ما يؤكده واقع األحداث 
التي جــرت خــالل األزمـــة وتجري 
فــي تــعــز، حيث قــامــت مليشيات 
المشترك بنهب عدد من الــوزارات 
والمؤسسات بكل ما بداخلها ومنها 
الوزارات الكائنة بجوار منزل االحمر 
بالحصبة، إضافة إلى نهب ممتلكات 

المواطنين في تعز وغيرها.
وشــدد المصدر المؤتمري على 
ضرورة تحلي مكتب باسندوة بالثقة 
بنفسه وفي شركائه وفي العمل 
المشترك مــع الجميع مــن خالل 
حكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن 
من انجاز المهام المطلوبة بداًل من 
إلقاء التهم على األخرين دون دليل 
وإنما إلبعاد األنظار عن الجرائم 
التي تقوم بها عصابة أوالد األحمر 

ومليشيات المشترك.

رئيس منظمة الشباب المستقل:
قوى ظالمية تسعى للهيمنة 

على تطلعات الشباب
أعرب األخ باسم أحمد   

الرعدي رئىس منظمة 
الشباب المستقل عن مخاوف 
الشباب من سعي قوى ظالمية 
للهيمنة على مستقبل البالد 
وتطلعات الشعب.. مشيرًا إلى 
أن اطراف في المشترك تواصل 
ة  ر د لمبا ا على  قيع  لتو ا بعد 
ية  لتنفيذ ا ليتها  آ و لخليجية  ا
أعـــمـــال الــتــصــعــيــد إلفــشــال 
المبادرة والدفع بالشباب لقطع 
الطرق وإعالن رفضهم للمبادرة 

وتحريض الشباب على ذلك..
مــؤكــدًا أن حكومة الوفاق 
الوطني ملزمة بحل مشاكل 
الشباب وقضاياهم وأال تنتظر 
معجزات ويجب أن يعمل الجميع 
بروح الفريق الواحد بعيدًا عن 

المكايدات والمناكفات.
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