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المؤتمر ال يجد حرجاً في مراجعة مارافق مسيرة انجازاته من نقائص وعثرات

يسعى المؤتمر بحرص ومسئولية إلى إنجاح مؤتمر الحوار الوطني

دعوة جميع األطراف إلى المشاركة الفاعلة في الحوار وتقديم تصورات لحل القضايا والمشاكل

المؤتمر يؤكد المضي في إنجاز مسيرة التغيير وتحقيق طموحات أبناء الشعب

المبادرة وآليتها أهم وثيقة تاريخية وعلى الجميع االلتزام بتنفيذها

¿ علي عبداهللا صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 

ومخرج النفط والغاز ومحقق المنجزات االنمائية 
العمالقة وفي مقدمتها إعادة 

بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية 

وبناء الهياكل األساسية، وأنه 
رقم يفوق كل المعادالت 
وسيظل رقماً في الحاضر 

والمستقبل..

من قلب الذاكرة الحية

في بيان للمؤتمر بمناسبة 30 عاماً على تأسيسه

«الميثاق»- خاص 
أشاد المؤتمر الشعبي العام بدور األخ 
عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية، والزعيم 
علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر- على الجهود 
التي بذالها خالل العام ٢٠١١م إلخراج اليمن من 
األزمة السياسية التي كادت أن تدفع به نحو حرب 
أهلية ال تبقي وال تذر وتحمال مسئولياتهما في 
سبيل تحقيق حل سلمي يلبي طموحات الشعب 
في نقل السلطة بطريقة دستورية وديمقراطية 
ويحدد معالم الطريق نحو مستقبل الدولة اليمنية 
الحديثة ووضعهما المصلحة الوطنية العليا فوق 

كل اعتبار حزبي أو فئوي.
د المؤتمر الشعبي العام- في بيان أصدره  وأكّ
في ختام الفعالية االحتفالية الوطنية التنظيمية 
التي أقيمت تحت شعار «معاً لتعزيز الوحدة 
الوطنية وممارسة الديمقراطية وبناء الدولة 
المدنية الحديثة» بمناسبة مرور ثالثين عاماً 
على تأسيسه- أن على المؤتمريين في جميع 
مواقع العمل واإلنتاج وفي مختلف التكوينات 

الجماهيرية والشعبية والجغرافية، أن يشكلوا 
قوة منيعة للوطن والشعب ويسيرون خلف 
قيادتنا الوطنية وشرعيتها الدستورية ممثّلة 
بفخامة المشير عبدربه منصور هادي- رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر األمين 

العام.
وجدد المؤتمر تأكيده بأنه يشد من أزر رئيس 
الجمهورية ويمضي معه في إنجاز مسيرة التغيير 
وتحقيق كامل طموحات الجماهير اليمنية في 
الوحدة والتنمية والبناء المتكامل، مدافعاً معه 
وفي ظل قيادته عن قوة اليمن وسيادته وعزة 

أهله.
ولفت المؤتمر الشعبي العام إلى أنه كان 
وسيظل تنظيماً فاعالً في الحياة السياسية وأنه 
بميثاقه الوطني وفكره الوسطي صمام أمان 
لضمان وحدة اليمن واستقراره وحماية منجزاته 
ومنع االنــجــرار إلــى أيــة صراعات سياسية أو 

مذهبية أو طائفية.
تفاصيل صـ٨

رئيس الجمهورية يكشف عن إحباط ثالث عمليات إرهابية كبيرة
كشف األخ عبدربه منصور هــادي-  

رئيس الجمهورية- عن إحباط أجهزة 
األمن ثالث عمليات إرهابية كبيرة كان تنظيم 
ط لتنفيذها في صنعاء وعدن  القاعدة يخطّ

وحضرموت.
وقــال رئيس الجمهورية لدى لقائه أمس 
هيئة وأعضاء مجلس الشورى: إن حادث سيارة 
إرهابياً خطيراً  طاً  مفخخة قد كشف مخطّ
وجهنمياً كان يستهدف تفجير سيارة في وسط 
مدينة كريتر بمحافظة عدن بالقرب من مقهى 
وتفجير سيارة أخرى في منطقة «باب اليمن» 
في صنعاء وتفجير سيارة ثالثة في مدينة 

تريم بمحافظة حضرموت كان يستهدف دار 
المصطفى للدراسات اإلسالمية.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه «ينبغي 
على الجميع استشعار هذا الخطر اإلرهابي 
الشرير الذي أثّر على سمعة بالدنا في الداخل 

والخارج كما أثّر على اقتصادها».
ونــوه إلى أن (٣٤) شركة كانت تنقب عن 
النفط والمعادن قد تأثرت، «ولكننا بالمرصاد 
لهذا الخطر اإلرهابي».. الفتاً إلى «االستراتيجية 
اإلرهابية التي يتبناها هذا التنظيم بالتأثير على 
صغار السن وإيهامهم بالوعود الذهبية الكاذبة».
تفاصيل صـ٢

في تقييم دولي لما بعد األزمة

اليمن بحاجة إلى ملياري دوالر 
سنوياً من المانحين

«الميثاق»- خاص 
تقييم  كــشــف 
اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
أعدته مجموعة  شامل 
ــم  ــي واألم ــدول البنك ال
المتحدة واالتحاد األوروبي 
والبنك اإلسالمي للتنمية، 
لموقف ما بعد األزمة في 
اليمن، عن الحاجة الملحة 
إلى إجراء عاجل لمواجهة 
ســوء التغذية بتحسين 
األمن الغذائي، واستعادة 
الــخــدمــات االجتماعية 
األســـاســـيـــة، وتهيئة 
الظروف من أجل النمو 
االقتصادي وإيجاد فرص 

عمل.
وقــال المدير القُطري 
للبنك الدولي في اليمن 
وائل زقوت في التقييم- 

الذي حصلت «الميثاق» 
على نسخة منه- «اآلن 
يعيش أكثر مــن نصف 
السكان تحت خط الفقر، 
ويعاني حــوالــي مليون 
طفل دون سن الخامسة 

من سوء التغذية الحاد».
من جانبه أشار الخبير 
االقــتــصــادي فــي البنك 
اإلسالمي للتنمية وأحد 
الذين أسهموا في إعداد 
التقرير محمد أحمد زبير 
إلى أنه «يتعين تدعيم 
الكثير من جوانب العملية 
ت  بتحسينا لية  نتقا ال ا
ملموسة فــي الــظــروف 
يعتمد  ذ  إ  ، لمعيشية ا
االنــتــعــاش االقتصادي 
ــيــرة على  بـــصـــورة كــب
تخفيف حـــدة الــصــراع 

والمصالحة».
وشـــدد زبير على أن 
في  المطلوب  التسريع 
وتيرة النمو سيحتاج إلى 
ــوارد خارجية إضافية  م
لتمويل االســتــثــمــارات 
المحلية الالحقة.. وتبلغ 
قيمة التمويل الخارجي 
المطلوب حوالي ملياري 
على  يـــاً  ســـنـــو ر  ال و د
مــدى الــســنــوات األربــع 
القادمة، «مــع استبعاد 
تكاليف إعــادة اإلعمار» 
ــث ســيــنــشــأ مــزيــج  ــي ح
مــن االســتــثــمــارات بين 
القطاعين العام والخاص 
لقيام  نظراً  الوقت  مع 
اليمن بتهيئة بيئة داعمة 
لتدفقات رؤوس األموال 

الخاصة.

المؤتمر يقدم قائمة بأسماء من تم إقصاؤهم 
من الوظيفة العامة للمبعوث الدولي

أوضح مصدر مطلع لـ«الميثاق» ان المؤتمر الشعبي العام سيقدم للمبعوث األممي جمال بن   
عمر- الذي يزور بالدنا حالياً- قائمة بأسماء المؤتمريين الذين تم اقصاؤهم من الوظيفة 
العامة بدوافع حزبية من قبل وزراء المشترك. وكان األمين العام المساعد للمؤتمر عارف الزوكا قد 
أكد ان المؤتمر الشعبي العام لن يظل صامتاً ازاء ما يتعرض له المؤتمريون من تعسف واقصاء من 

قبل وزراء المشترك الذين يسعون إلحالل عناصر بديلة عنهم التمتلك مؤهالت أو خبرات كافية.
الى ذلك كشفت تقارير خاصة لـ«الميثاق» فضائح وزيري المالية والكهرباء، حيث قام صخر 
الوجيه بإحالة ١٨٢ من موظفي مصلحة الجمارك للتقاعد بصورة تعسفية وبقرار واحد.. كما قام 
وزير الكهرباء صالح سميع بإقصاء ١٩ مديراً عاماً من المؤسسة العامة للكهرباء وتعيين بديالً 

عنهم بمؤهالت «خطيب جامع».. 
تفاصيل صـ٧
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