
أبو راس يدعو المؤتمريين 
إلى المزيد من اليقظة
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األم��ي��ن 
ال��ع��ام المساعد 
للمؤتمر الشعبي 
ال��ع��ام للشئون 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
األس��ت��اذ ص��ادق 
أمين أبو راس كل 
ق��ي��ادات وقواعد 
المؤتمر الشعبي 
العام على إدراك 
ظروف ومتطلبات 
وع��دم  المرحلة 

الركون لما تم إنجازه من تسويه سياسية وبما 
قد يعمل على خلق حالة من االسترخاء في ظل 

ظروف بالغة التعقيد والخطورة.
وش���دّد أب��و راس ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع 
»المؤتمر نت« على أن المرحلة تستدعي المزيد 
من العمل لتفعيل األداء التنظيمي للمؤتمر 
الذي راهن البعض على انهياره في األشهر 
األولى لألزمة.. وأشار إلى أن األشهر العشرة 
الماضية كشفت عن حقيقية وجود المؤتمر 
الشعبي العام في المشهد السياسي كحزب 
سياسي له جذوره الراسخة وقواعده الشعبية 

الضاربة..
تفاصيل ص2

مصدر في قيادة المؤتمر والتحالف:

الكتلة البرلمانية  لن تمنح حكومة باسندوة 
الثقة إذا استمر المشترك في رفض المبادرة

رحب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بالبيان الصادر عن مجلس األمن الدولي   
والذي جاء بعد الجلسة المكرسة لمناقشة التطورات السياسية في بالدنا 
على ضوء التقرير المقدم من مبعوث األمين العام لألمم المتحدة جمال بن عمر 
حول نتائج زيارته األخيرة لبالدنا ولقاءاته مع مختلف األطراف ومتابعته للخطوات 

التي تم تنفيذها في إطار اآللية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في بيان لهم التزامهم بالتعامل االيجابي مع 
مضامين بيان مجلس األمن بروح المسئولية واالستمرار في تنفيذ كل التزاماته تجاه 
اتفاق التسوية السياسية وفقًا لآللية المزمنة، ونبذ العنف بجميع صوره وأشكاله 

والعمل على كل ما من شأنه تحقيق األمن واالستقرار وضمان الحقوق والحريات.
تفاصيل ص2

.. و يرحب ببيان مجلس األمن الدولي

أكد مصدر مسئول في المؤتمر   
وأح��زاب التحالف الوطني أن 
البرلمانية للمؤتمر الشعبي  الكتلة 
العام في مجلس ال��ن��واب لن تمنح 
حكومة باسندوة الثقة إذا لم تتوقف 
جميع خ���روق���ات ال��م��ش��ت��رك ويتم 
التطبيق الفاعل لالتفاق الذي رعاه 
خادم الحرمين الشريفين ودول مجلس 
التعاون ومعهم العالم في الرياض 

الشهر الماضي.
م��وض��ح��ًا أن م��ا ت��م��ارس��ه ق��ي��ادات 
المشترك وش��رك��اؤه��م م��ن أعمال 
واع��ت��داء  قتل وتخريب وتحريض 
على المعسكرات والممتلكات العامة 
والخاصة قواًل وعماًل يمثل اخالاًل شاماًل 
بالتزاماتهم ورفضًا قاطعًا للمبادرة 

الخليجية وآليتها وقرار مجلس األمن.
تفاصيل ص2

3

> االنتقال بالمبادرة الخليجية وفقًا آلليتها التنفيذية المزمنة من 
مرحلة التوقيع الى مرحلة التطبيق  يكون الحصان قد وضع أمام 
العربة لتنطلق التسوية السياسية في اتجاه الخروج من األزمة التي 
يعيشها اليمن منذ مايزيد على 11 شهرًا لكن هناك من يحاول 
ان يعيق سيرها ويسعى الى الدفع بها لتتحرك باالتجاه المعاكس 
مدفوعًا بأحقاده وضغائنه وأنانية حسابات مصالحه الشخصية 
والحزبية اعتقادًا منه ان مصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره مع 
المصالح األنانية لتلك االطراف في احزاب اللقاء المشترك وشركائه.. 
هذه هي مضامين معاني حديث فخامة االخ الرئيس علي عبداهلل 
صالح في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس األول السبت بدار 
الرئاسة الذي اتسم بالوضوح والشفافية في تناوله القضايا الوطنية 
في هذه الفترة الدقيقة والصعبة والمعقدة والحساسة من تاريخنا 

المعاصر.
في هذا السياق جاءت كلمته في هذا المؤتمر الصحفي وإجابته 
على االسئلة التي جميعها تصب نحو ضرورة تسخير كافة الجهود 
لتجاوز نتائج تداعيات احداث هذه األزمة السياسية واالقتصادية 
واألمنية وفقًا لخارطة الطريق المتمثلة في المبادرة الخليجية واآللية 
التنفيذية التي نجاح السير فيها يتطلب أجواًء ومناخات تقوم على 
ارادة سياسية نابعة من قناعة ان على الجميع طي صفحة الماضي 
والتركيز على االستحقاقات الحقيقية وهو مايفترض من كل األطراف 
المعنية باألزمة وبكيفية الخروج منها االبتعاد عن العناد والمكابرة 
والتحريض والتهييج وكافة أسباب اعاقة المضي قدمًا بالتسوية 
السياسية للخروج من األزمة لتصل الى غايتها السيما بعد تشكيل 
لجنة الشئون العسكرية لتحقيق األمن واالستقرار وحكومة الوفاق 
الوطني التي عليها ان تدرك أنها هي المسئولة عن ادارة البلد أمنيًا 
واقتصاديًا وعلى القوى المنبثقة منها العمل النجاحها في مهامها 
التي عليها ان تجسد التوافق في عالقتها فيما بينها لتكون الحكومة 
فعاًل انعكاسًا لذلك وهذا يستدعي استيعابًا واعيًا لحقائق الواقع 
الموضوعي ومغادرة األوهام والرغبات التي اليزال البعض أسيرًا 
لها ولمنطقها التدميري الذي كاد ان يقذفنا في كارثة الفوضى 
واالحتراب والفرقة والتمزق.. وعلى أولئك الذين مازالوا مستمرين 
في اللعب بالنار ان يتوقفوا وعلى أبناء اليمن كافة الوقوف في 
وجوههم والتصدي لهم وفي المقدمة العقالء في األحزاب الذين 
يعون ان طوق النجاة لنا جميعًا االلتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية 
وفقًا آلليتها المزمنة وهو التزام أمام االشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي والمجتمع الدولي واألهم ان إيفاء كافة األطراف بها مصلحة 

وطنية لليمن وشعبه العظيم ولحاضر ومستقبل أجياله.
هذه هي االبعاد والدالالت المستخلصة ألي متابع للمؤتمر الصحفي 
لفخامة االخ الرئيس يوم السبت الماضي وعلى األطراف الموقعة 
على المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة ان تعمل على أساس ان 
الممارسات التي كانت قبل المبادرة أال تستمر بعدها ومن يصر على 

ذلك هو من سيتحمل المسئولية عن الفشل أمام اهلل والتاريخ.

حديث المسؤولية الوطنية
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كلمة 

رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام:

على املشرتك االلتزام بتنفيذ املبادرة وعد م اللعب بالنار

الرئيس لـ»الميثاق«:

تنازلت عن حقوقي الدستورية من أجل أمن واستقرار ووحدة الوطن
لن أعتزل السياسة وسأبقى رئيسًا للمؤتمر الشعبي العام

عدم إزالة متاريس المليشيات بالحصبة إخالل بالمبادرة
سأعمل على دعم الحكومة من أجل استقرار اليمن
نطالب األشقاء واألصدقاء بكشف من يعرقلون تنفيذ المبادرة
نأسف أن القيادة القطرية تكن العداء للشعب اليمني

أكد فخامة األخ علي عبداهلل صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام أنه   
سيواصل عمله السياسي في البالد كرئيس للمؤتمر الشعبي العام، وأنه لن يتخلى عن 
الشعب اليمني وال عن أولئك األبطال الذين صمدوا في كل ساحات الوطن دفاعًا عن الشرعية 

الدستورية وواجهوا أعداء الشعب اليمني ببسالة..
ودعا فخامة األخ الرئيس قيادات أحزاب اللقاء المشترك إلى ترك المكر والمماطلة واللعب 

بالنار، وااللتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة.

وطالب في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء السبت، األمين العام لألمم المتحدة وأمين عام 
مجلس التعاون الخليجي ودول المجلس والدول الدائمة العضوية في مجلس األمن بأن تراقب 
باهتمام تنفيذ اآللية والمبادرة وتكشف من الذي يماطل ومن الذي يتالعب بهذه المبادرة 

وآليتها وأن تتحمل كامل المسئولية.
حضر المؤتمر الصحفي د. أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد والدكتور أبوبكر القربي 

وزير الخارجية  واألستاذ عبده الجندي نائب وزير االعالم.. 

المؤتمر سيعيد ترتيب وضعه وتفعيل أنشطته بشكل أفضل
دماؤنا ليست للبيع وسنقاضي مرتكبي جريمة النهدين عاجاًل أم آجاًل

تفاصيل ص 5-4

نائب الرئيس يدعو القوى السياسية إلى التهدئة
شدّد األخ المناضل عبدربه منصور   

هادي نائب رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر الشعبي األمين العام 
على ض��رورة التزام جميع األح��زاب والقوى 
السياسية بالتهدئة وإل��زام قواعدها بعدم 
التصعيد أو أي نشاطات وأعمال قد تتعارض 
وسير التهدئة وترجمة التسوية السياسية 
التاريخية وفقًا لقرار مجلس األم��ن رقم 
2014( ال��ذي ارتكز على بنود المبادرة  (

الخليجية وآليتها المزمّنة.
ودعا نائب الرئيس خالل لقائه أمس سفير 
الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء جيرالد 
فايرستاين، الجميع إلى مراعاة حقوق الشعب 
في الحياة الكريمة وتوفير متطّلباته الحياتية 
بصورة كاملة، الفتًا إلى أن »الشعب اليمني 
قد عانى أشد المعاناة وتجرّع مرارة األلم منذ 

نشوب هذه األزمة بداية العام الحالي«.

ووصف نائب الرئيس دور الواليات المتحدة 
»بالحيوي والبنّاء انطالقًا من حرصها على 
سالمة وأمن واستقرار ووحدة اليمن«.. معبّرًا 
عن »بالغ الشكر والتقدير للسفير األمريكي 
بصنعاء وجهوده الحثيثة في سبيل إخ��راج 
اليمن من األزمة والظروف الراهنة وذلك ترجمة 
الهتمامات الواليات المتحدة األمريكية باليمن«.
من جانبه أّك��د السفير األمريكي حرص 
الواليات المتحدة األمريكية والمجتمع الدولي 
على إخراج اليمن من األزمة بصورة آمنة وبما 
يحفظ له أمنه وسيادته واستقراره والتعاون 
الكامل في كل ما يصب في مصلحة الشعب 

اليمني وإخراجه من أزمته الراهنة.
وأشار السفير فايرستاين إلى أن »واشنطن 
تتابع عن كثب سير عملية التسوية السياسية 
في اليمن وأنها تعمل من أجل أمن واستقرار 

اليمن ووحدته«.

اليوم.. مسيرة لرفض تنصل 
المشترك عن المبادرة بالعاصمة

العام    الشعبي  المؤتمر  ينظم 
وأح�����زاب ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي 
ال��ي��وم االثنين مسيرة  الديمقراطي 
جماهيرية حاشدة تحت شعار »ال للتنصل 
عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية« 
تنطلق الساعة العاشرة صباحًا من جولة 

وزارة المالية الى ميدان التحرير ..
وأوض��ح مصدر مطلع في المؤتمر 
ال��ع��ام أن ه��ذه المسيرة   الشعبي 
االحتجاجية تأتي في ظل استمرار 
خروقات اح��زاب المشترك لمضامين 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، 
واستمرار أعمال العنف والفوضى من 
قبل العناصر االنقالبية وميليشيات 

االصالح..
مشيرًا ال��ى أن المؤتمر وأح��زاب 
التحالف يجددون تمسكهم بالمبادرة 
الخليجية ورفضهم في الوقت ذاته 
لكل المحاوالت االنقالبية التي تقوم 
بها تلك األح��زاب من خالل التصعيد 
واألعمال االستفزازية واالعتداء على 

قوات الجيش واألمن.
وتمنى المصدر أن يتحمل الجميع 
ينية  لد ا و ط��ن��ي��ة  ل��و ا ليتهم  مسئو
واالخالقية والعمل على اخراج البالد 
من األزم��ة لتخفيف معاناة الشعب 
اليمني الذي لحقت به أض��رار فادحة 

طالت مختلف الجوانب الحياتية.

أحزاب التحالف تعلن عبدربه 
منصور هادي مرشحها للرئاسة

أعلنت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دعمها   
لألخ المناضل عبدربه منصور هادي نائب رئيس 

الجمهورية كمرشح لها لالنتخابات الرئاسية المبكرة.
 وأكدت مشاركتها الفاعلة في إنجاح االنتخابات المبكرة 
التي ستقام أواخر فبراير القادم انطالقًا من التزامها 

الكامل بالمبادرة الخليجية.
 وناقشت أحزاب التحالف في اجتماع استثنائي عقده أمناء 
عموم االحزاب االربعاء جملة من القضايا التي تشهدها 
الساحة اليمنية والقضايا المتعلقة بالمشاركة في اللجان 
االنتخابية ودعم مرشح التوافق الوطني من خالل التحضير 
والحشد والنزول الميداني لكافة محافظات الجمهورية.. 
داعية أعضاءها ومناصريها الى ضرورة إنجاح االنتخابات 

الرئاسية المبكرة.

أبوحليقة لـ»الميثاق«:

فتح باب الترشيح لالنتخابات 
الرئاسية المبكرة.. قريبًا

علي    خ  أل ا ل  ق����ا
عضو  حليقة  ب��و  أ
مجلس ال��ن��واب رئ��ىس 
اللجنة ال��دس��ت��وري��ة في 
ال��ب��رل��م��ان ف��ي تصريح 
إن مجلس  ل�»الميثاق«: 
ال��ن��واب سيعلن عن فتح 
باب الترشيح لالنتخابات 
المبكرة خالل  الرئاسية 
الفترة القادمة، مشيرًا إلى 
أن البرلمان وق��ف أمس 
حول اإلج��راءات القانونية 
ت  با نتخا ال با لمتعلقة  ا
وال���ت���ي س��ت��ج��رى وف��ق��ًا 
للمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية..
م��وض��ح��ًا أن ال��خ��ط��ة 
اإلج��رائ��ي��ة المقدمة من 
هيئة رئاسة مجلس النواب 
إل��ى األع��ض��اء ق��د ألزمت 
األط���راف الموقعة على 

المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية بعدم تزكية أي 
مرشح لالنتخابات الرئاسية 
غير المرشح التوافقي األخ 
المناضل عبدربه منصور 
ه�����ادي ن���ائ���ب رئ���ىس 

الجمهورية.
الف��ت��ًا إل���ى أن جلسة 
السبت التي حضرتها كتل 
أح���زاب اللقاء المشترك 
ف��ي البرلمان ق��د ب��ددت 
الكثير من المخاوف، ومثل 
ذلك االلتئام الكبير بداية 
لمرحلة جديدة، يكاد الكل 
يجمع أن التوافق سيكون 
هو األس��اس في التعامل 
سواًء في إطار المؤسستين 
التشريعية والتنفيذية أو 
فيما بينها التزامًا بنصوص 
المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية المزمنة.

استنفار أمني بعد تهديد صعتر للسفير األمريكي
شنت قيادات إصالحية متشددة   

هجمة شرسة ضد سعادة السفير 
األمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين 
بسبب تصريحاته األخ��ي��رة التي شن 
فيها هجومًا الذعًا على المسيرة التي 
حركتها أحزاب المشترك من مدينة تعز 
إلى العاصمة ووصفها بأنها غير سلمية 
وغير قانونية والتخدم المصلحة العامة 

لليمن..

واعتبر مراقبون أن الحملة ضد السفير 
تكشف عن النوايا السيئة لدى قيادات 
المشترك تجاه كل من يقول كلمة حق 

وانصاف.
وك��ان ال��ق��ي��ادي المتشدد ف��ي حزب 
اإلصالح عبداهلل صعتر قد شن هجومًا 
ح��ادًا ضد فايرستاين، وه��دده بعقاب 
صارم إذا لم يغادر اليمن في غضون 24 
ساعة، وهو ما أدى إلى حالة استنفار أمني 

تحسبًا ألي عمل إرهابي ضد السفير..
من جانبها شنت توكل كرمان هجومًا 
على السفير األمريكي مستخدمة ألفاظًا 

تحريضية..
ومازالت الحملة ضد سعادة السفير 
األمريكي حتى كتابة الخبر آخ��ذة في 

التصاعد عبر مواقع االخوان في اليمن.
مزيد من التفاصيل حول تصريحات 

السفير األمريكي ص3 .

خرباء اقتصاديون: 
 برنامج حكومة 

باسندوة 
ينتهج سياسة 
االفقار وتجويع 

الشعب


