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أثنـــاء استقباله وفد األمم المتحـــدة

نائب الرئيس يناقش متطلبات دعم االنتخابات الرئاسية المبكرة

دائمة المؤتمر الرئيسية تنعقد األربعاء وتسمي )هادي( مرشحًا لالنتخابات الرئاسية 

الزهيري: الدورة ستبحث 
تطورات العمل المؤتمري القادم 

ابوراس: المؤتمر سيتجاوز كافة 
التحديات كما عهده الشعب

الدائم��ة  اللجن��ة  تعق��د 
الرئيسة للمؤتمر الشعبي 
اس��تثنائىة  دورة  الع��ام 
ي��وم األربعاء القادم 7 ديس��مبر 
2011م برئاسة فخامة األخ علي 
عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
العام-  الش��عبي  المؤتمر  رئيس 
استجابة لدعوة اللجنة العامة في 
اجتماعه��ا المنعقد الس��بت حيث 
ستقف اللجنة في اجتماعها أمام 
المس��تجدات الراهنة في الساحة 
التصعيد ومن  وأعم��ال  الوطنية 
ث��م لتس��مية المناض��ل عبدربه 
ع��ن  مرش��حًا  ه��ادي  منص��ور 
العام مرش��ح  المؤتمر الش��عبي 
لالنتخاب��ات  الوطن��ي  التواف��ق 
أن  المق��رر  المبك��رة  الرئاس��ية 
تش��هدها اليمن ف��ي فبراير من 

العام القادم .
ف��ي  العام��ة  اللجن��ة  ووقف��ت 

اجتماعها المنعقد برئاسة فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الش��عبي العام، ومعه 
عبد ربه منص��ور هادي- نائب رئيس 
لرئي��س  األول  النائ��ب  الجمهوري��ة 
المؤتم��ر األمين الع��ام- أم��ام نتائج 
الحوار م��ع اإلخوة ف��ي أح��زاب اللقاء 
المشترك سواء ما يتعلق بالحكومة أو 
بغيرها من القضاي��ا التي تم االتفاق 
عليها.كم��ا وقفت اللجن��ة العامة أمام 
المعايي��ر واألس��س العام��ة الختي��ار 
الع��ام  الش��عبي  المؤتم��ر  مرش��حي 

وحلفائه في حكومة الوفاق الوطني.
وبهذا الص��دد فوضت اللجن��ة العامة 
للمؤتم��ر الش��عبي الع��ام فخامة األخ 
علي عبداهلل صالح- رئيس الجمهورية 
رئيس المؤتمر الشعبي العام- ونائبه 
الفريق الركن عبدربه منصور هادي- 
النائب األول لرئي��س المؤتمر األمين 
الع��ام- الختيار الوزراء وفق��ًا للمعايير 

المقرة من اللجنة العامة.
وكلفت اللجنة العام��ة، األمانة العامة 
بإع��داد  الع��ام  الش��عبي  للمؤتم��ر 
أداء  بتطوي��ر  الخاص��ة  التص��ورات 
المؤتمر وتفعي��ل آلياته لتلبي حاجات 

كتنظي��م  القادم��ة  المرحل��ة 
يضطل��ع  طليع��ي  سياس��ي 
الت��ي  الوطني��ة  بالمه��ام 
م��ن ش��أنها أن تح��دد األف��ق 
الديمقراطي وتحمي المكاسب 
الوطنية.كم��ا وقف��ت اللجن��ة 
العامة أمام ع��دد من القضايا 
بش��أنها  واتخذت  التنظيمي��ة 

القرارات الالزمة.
ل�»الميث��اق«  تصري��ح  وف��ي 
أحم��د  النائ��ب  األخ  أوض��ح 
الزهيري- عضو اللجنة العامة 
رئي��س الدائرة التنظيمية- أن 
لدائم��ة  ال��دورة االس��تثنائية 
اهميته��ا  تكتس��ب  المؤتم��ر 
م��ن حيث توقيته��ا والتي تعد 
االس��تثنائية  الثاني��ة  ال��دورة 
التي عقدها خالل شهر ونيف..
وق��ال: إن الدورة س��تقف أمام 
العدي��د م��ن الوثائ��ق المهمة 
التي ستقدم الصورة الكاملة للمشهد 
الراه��ن أم��ام أعضاء اللجن��ة الدائمة 
باإلضافة  إزاءه��ا،  المؤتم��ر  وموق��ف 
إلى العديد من النقاش��ات واآلراء التي 
ستناقشها الدورة ذات العالقة بالعمل 
المؤتمري القادم على ضوء التحديات 

الراهنة..
وقال أحم��د الزهيري رئي��س الدائرة 
التنظيمية: إن الدورة س��تخرج بنتائج 
مهمة من ش��أنها أن تع��زز من وتيرة 
العم��ل المؤتم��ري عل��ى الصعيدي��ن 

الوطني والتنظيمي.

قال نائب وزير االعالم االستاذ 
مليش��يات  ان  الجن��دي  عب��ده 
الفرقة وأحزاب المش��ترك وفي 
اقدمت  مقدمتها حزب االصالح 
االس��بوع الماضي بتعز على تنفيذ 35 
اعت��داء عل��ى مواقع عس��كرية ونقاط 
أمنية راح ضحيتها 23مدنيًا وعسكريًا 
وجرح 30 من المدنيين والعس��كريين 
باالضاف��ة ال��ى اعتداء ونه��ب المنازل 

لمواطنين ومنشآت خاصة.
وأكد الجندي ف��ي مؤتمر صحفي عقد 
أم��س ان محافظة تع��ز تئن اليوم من 
ج��روح تلك المليش��يات الت��ي أقدمت 
على نشر المس��لحين وقطع الطرقات 
وقت��ل النفس واالعتداء عل��ى المنازل 

وامالك المواطنين وترويعهم.
مشيرًا الى أنه تم تشكيل لجنة تهدئة 

لوقت نزيف الدم في تعز.
وبي��ن نائب وزي��ر االعالم ب��أن أجهزة 
االم��ن القت خالل اليومي��ن الماضيين 
القب��ض على 50 قناص��ًا في محافظة 
تع��ز كان��وا مجندين ضمن مليش��يات 
المش��ترك والفرق��ة واالص��الح للقيام 

بأعمال القتل.
واض��اف : ب��أن مؤسس��ات الدول��ة لم تس��لم من 
اعتداءات تلك المليش��يات م��ن خالل نهب واحراق 

مكات��ب التربي��ة والخدمة المدني��ة واتالف وثائق 
المنطق��ة وارق��ام جل��وس الط��الب والش��هادات 

وكشوفات طالبي التوظيف في حين اقتحمت 
أحد البنوك واس��تخدمت آالت كس��ر خزانات 

البنك ونهب كل ما يحويه من أموال.
ودع��ا الجن��دي مليش��يات احزاب المش��ترك 
التي وقع��ت على المب��ادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذي��ة الى نب��ذ العن��ف وتقديس قضايا 
الس��الم واالمن واالس��تقرار في اليمن والى 
التركيز على القضايا االقتصادية واالجتماعية 

التي تهم المواطنين.
وكش��ف نائب وزير االعالم عن وقوف التجمع 
اليمن��ي لالص��الح وراء االح��داث الجارية في 
تعز.. وقال ان ممثل االصالح رفض الحضور 
الى اجتماع مع قيادة المشترك لبحث األوضاع 
في تعز لوال تدخل الس��فير االمريكي بالقول 
إنن��ا نعرف مايج��ري في تع��ز، متهمًا صادق 
علي س��رحان بانته��اك أم��ن المواطنين في 
تعز، األمر الذي دفع مندوب االصالح لحضور 
االجتماع الذي عقد السبت وعاد بعده الهدوء 

الى تعز.
وأش��ار الجندي ال��ى ان الموقع االس��تراتيجي 
المه��م لليم��ن يدف��ع المجتم��ع الدول��ي الى 
الحرص على األمن واالستقرار فيها خوفًا من 
تحوله��ا الفغانس��تان جديدة لتواج��د القاعدة 
واالرهاب في اليمن وهو ما اليمكن للعالم ان 
يقبل بحدوث حرب أهلية في اليمن وانه سيتدخل 

بقوة للحيلولة دون ذلك.

كتب : يحيى نوري

أمي��ن  ص��ادق  الش��يخ  دع��ا 
أبوراس- االمين العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي العام- أعضاء 
وأنص��ار المؤتم��ر ال��ى المزي��د م��ن 
االصطف��اف والتوح��د لمواجه��ة كافة 

التحديات التي تواجه الوطن.
وق��ال في تصري��ح ل��»الميثاق« خالل 
كبي��رة  ثقتن��ا  ان   : هاتف��ي  اتص��ال 
ف��ي ان اعض��اء المؤتمر س��يتمكنون 
م��ن تج��اوز التحدي��ات الراهن��ة التي 
يش��هدها الوط��ن وتنظيمه��م خاصة 
بعد محاوالت اجتثاث المؤتمر كتنظيم 
رائد له اسهاماته وانجازاته التاريخية.

وق��ال صادق أمين أب��وراس ان انعقاد 
دورة اس��تثنائية لدائم��ة المؤتمر في 
هذه الظروف الصعبة س��يمثل فرصة 
مهمة تمكن المؤتمر من الوقوف امام 
التحدي الراهن وان تناقش بمسئولية 
كافة المش��كالت خاصة سبل الخروج 
م��ن األزمة وتجني��ب الوط��ن مؤامرة 
المتآمرين على ش��عبنا ووحدتنا وتلك 
التي أصابت العم��ل المؤتمري وإيجاد 
المعالجات الناجعة لها الكفيلة بإطالق 
عنان العملية التنظيمية للمؤتمر عبر 
مختلف المس��ارات وبما يتفق مع حجم 
ومكانة المؤتمر  وعظمة انجازاته على 

الساحة الوطنية.
وأض��اف: هن��اك الكثي��ر م��ن اعض��اء 
المؤتم��ر المخلصي��ن القادري��ن على 
بذل كل جهوده��م وطاقاتهم لضمان 
المؤتمر  حيوي��ة واس��تمرار وفاعلي��ة 

ومعالجة مختلف قضاي��اه بهمة عالية 
حتى يتجاوز كافة التحديات كما عهده 
الش��عب ف��ي كل المحط��ات المهم��ة 
التي انتص��ر خاللها لالرادة الش��عبية 
وحقق للش��عب كل مايصب��و اليه من 
الش��يخ صادق  وآمال.وتمنى  تطلعات 
امين ابوراس- االمين العام المساعد- 

ألعم��ال ال��دورة االس��تثنائية للجن��ة 
الدائم��ة النج��اح والتوفي��ق والخ��روج 
بق��رارات ش��جاعة تدفع قدم��ًا بكافة 
متطلبات العمل المؤتمري حتى يكون 
عند مس��توى التح��دي وحتى تتواصل 
للوط��ن  خدم��ة  المؤتم��ر  عط��اءات 

والشعب.

منص��ور  عبدرب��ه  األخ  اس��تقبل   <
هادي- نائب رئيس الجمهورية أمس، 
وف��د منظم��ة األمم المتحدة برئاس��ة 
مدير دائرة الدعم االنتخابي بالمنظمة 
كريج جيتس��ن، والممث��ل المقي��م للمنظمة 
بصنعاء يانس توينب��رك ، والوفد المرافق له 

الذي يزور بالدنا حاليًا.
وف��ي بداي��ة اللق��اء رح��ب األخ نائ��ب رئيس 
الجمهورية بالوفد األممي.. معبرًا عن تقديره 
الكبي��ر لألمين العام لألم��م المتحدة بان كي 
مون عل��ى اهتمامه بش��ؤون اليمن خصوصًا 

في هذه الظروف الصعبة.
وأش��ار نائب رئيس الجمهوري��ة إلى أن اليمن 
كان عل��ى مفت��رق ط��رق وربم��ا ف��ي منزلق 
خطي��ر لوال تع��اون المجتم��ع الدولي من أجل 
الخروج السياسي والسلمي المشرف وبالطرق 
الدس��تورية والديمقراطية.. مؤكدًا أن الحلول 
السياس��ية والديمقراطي��ة ف��ي اليم��ن تمثل 
أهمي��ة اس��تثنائية عل��ى المس��توى الوطني 
في الحف��اظ على األمن واالس��تقرار والوحدة 
والنه��ج الديمقراط��ي وكذا عل��ى الصعيدين 

اإلقليمي والدولي .
ون��وه األخ عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي إلى أن 
المصال��ح الدولية تلتقي بالحف��اظ على أمن 
م��رور م��ا يزي��د على ثالث��ة ماليي��ن ونصف 
مليون برميل من النفط من خليج عدن وباب 

المندب إلى أوروبا وأمريكا ومختلف دول العالم 
باإلضافة إلى أهمية تكريس األمن واالستقرار 
في اليم��ن لقربه من الق��رن األفريقي وحتى 

ال يصب��ح بؤرة كبي��رة للتنظيم��ات اإلرهابية 
خصوصًا تنظيم القاع��دة الذي يحاول تهديد 

سواحل المنطقة وبحارها.

واستعرض نائب رئيس الجمهورية جملة من 
المعطيات الراهنة خصوصًا بعد التوقيع على 
المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة وصواًل إلى 

21 فبراي��ر القادم يوم االنتخابات الرئاس��ية 
المبك��رة كمرحلة أولى ومن ث��م الدخول في 
المرحل��ة االنتقالي��ة واإلصالح��ات المطلوبة 
ف��ي طريق العب��ور إلى المس��تقبل اآلمن وما 

تحتاجه المرحلتان من دعم أممي وإقليمي .
وعبر األخ نائب رئيس الجمهورية عن تقديره 
لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي في 

هذا االتجاه .
م��ن جانبه عبر رئيس وفد األمم المتحدة عن 
تقدي��ره الكبير لل��دور الوطن��ي والبنَّاء الذي 
بذله ويبذله األخ عبدربه منصور هادي- نائب 
رئي��س الجمهوري��ة- في س��بيل إنج��اح تلك 

الجهود للوصول باليمن إلى بر األمان .
وأكد المس��ؤول األممي الح��رص على تقديم 
الدع��م الالزم وحش��د اإلمكان��ات الالزمة من 
أج��ل التمويل المال��ي المطل��وب لالنتخابات 
المبك��رة المزم��ع إجراؤها ف��ي اليمن في 21 

فبراير القادم .
وأش��اد بالق��درات الفنية واإلداري��ة والمهنية 
الت��ي لمس��ها خ��الل زيارت��ه للجن��ة العلي��ا 
لالنتخاب��ات.. داعيًا إلى ض��رورة تقديم كافة 
أشكال المس��اندة والدعم للجهود التي يبذلها 
المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى الغايات 
المنش��ودة ف��ي س��بيل الحف��اظ عل��ى أم��ن 

واستقرار ووحدة اليمن ونهجه الديمقراطي .

المجتمع الدولي الدولي لن يقبل 
بتحول اليمن  الفغانستان  جديدة

الجندي )53( شخصًا ضحايا جرائم االصالح  االسبوع الماضي في تعز

السفير االمريكي يتدخل القناع االصالح بتعز بقبول 
التهدئة ويؤكد ان جرائمهم مكشوفة

الدورة االستثنائية للمؤتمر 
تنعقد في ظل ظروف صعبة

نيويورك تايمز: االصالح
يحشد لالنقالب على النظام

 كش��فت صحيفة »نيوي��ورك تايمز« األمريكية- الس��بت- 
أن ح��زب اإلص��الح يقوم بلعبة مزدوجة ق��د تأخذه إلى حافة 
الهاوية.. وأوضحت الصحيفة أن الحزب يحاول جمع حشد من 
المعارضي��ن لنظام الرئي��س اليمني علي عب��داهلل صالح من أجل 
اإلطاح��ة به، ف��ي الوقت الذي يعل��ن فيه عن س��عيه للحفاظ على 

عالقته بالحكومة.
وقالت الصحيفة إن سياسة حزب التجمع اليمني لإلصالح قد تشير 
إلى اختالف التيارات واالتجاهات داخله على نحو يثنيه عن الوصول 
إلى الس��لطة. وذكرت الصحيفة أنه عقب أيام من توقيع قادة حزب 
»اإلصالح« على اتفاق يقضى بتخّلي الرئيس صالح عن س��لطاته، 
ق��ام العديد من أعضاء الحزب بالتظاهر في المدن اليمنية احتجاجًا 

على ما أسموه ب� »التسوية غير المقبولة ».
وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن المظاه��رات التي إندلعت في س��احة 
التغيي��ر والتي ضم��ت اآلالف من أعض��اء حزب اإلصالح تس��تخدم 
للضغط من أجل استقالة الرئيس، الفتة إلى تصريحات علي محمد 

الحداد أحد أعضاء الحزب.
وأكمل��ت الصحيف��ة بالقول: إن قادة حزب اإلص��الح يحاولون اآلن 
إع��ادة تقديم أنفس��هم إلى الش��عب اليمني وخالل فت��رة انتقالية 
من المنتظر أن تش��هدها اليمن وتس��تمر لمدة عامين، وسيشارك 
اإلصالح في السلطة مع الحركات واألحزاب المعارضة األخرى داخل 

نطاق حكومة وحدة وطنية.
وتوقعت الصحيفة توّلي سياس��يي اإلص��الح حقائب وزارية مهمة 

في الحكومة اليمنية المقبلة..


