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¿ 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
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طالبت بتنفيذ المبادرة الخليجية دون انتقائية 

اللقاءات التشاورية للمؤتمر تتمسك بإشراك كافة القوى الوطنية في حوار سقفه الوحدة
سنتبنى حالً تاريخياً يلبي طموحات أبناء الجنوب وشراكة كاملة في الثروة والسلطة
ندعم ونساند رئيس الجمهورية ونراهن عليه  إلخراج البالد من األزمة 

رئيس الجمهورية -األمين العام:

كان لقيادة المؤتمر شرف اقتراح بنود المبادرة والتوقيع عليها

على المؤتمريين االعتزاز بدور ومنجزات وتاريخ تنظيمنا الرائد

 المؤتمر تنظيم وطني وشعبي جسد الوسطية 
واالعتدال واستلهم التطلعات الوطنية

الحوار الوطني المحطة األهم في مسار 
التسوية ونقل السلطة والتغيير

سنجعل مطالب أهلنا في الجنوب أمراً قابالً للتنفيذ 
وسنحقق المساواة لكافة أبناء اليمن

وجه المشير عبدربه منصور هادي رئيس   
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر 
الشعبي العام األمين العام، كلمة للقاءات التشاورية 
لقيادات وفروع المؤتمر الشعبي العام في عموم 
محافظات الجمهورية، حيا فيها قيادات المؤتمر 
المشاركين في الفعاليات التنظيمية التشاورية 
والتي يأتي انعقادها في ظل ظروف استثنائية 
يخوض الوطن غمارها في إطار عملية االنتقال 
المنشود نحو االستقرار وبناء اليمن الجديد الذي 
يتطلع إليه كافة أبناء شعبنا على امتداد الوطن كله.
وقال رئيس الجمهورية «إنكم بهذه الخطوة 
اإليجابية تؤكدون على تلك الــروح الدؤوبة 
والمسئولة التي اتسم بها المؤتمر الشعبي 

العام كتنظيم وطني وشعبي جسد الوسطية 
واالعتدال واستلهم التطلعات الوطنية وحمل 
مع غيره من القوى والفعاليات الوطنية مشعل 
الحرية والديمقراطية والبناء والتغيير اإليجابي 

نحو األفضل».
وقال إن التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية والتي كان لقيادة المؤتمر شرف اقتراح 
بنودها والعمل مع األشقاء في مجلس التعاون 
الخليجي واألصدقاء في العالم الحريصين على 
أمن اليمن واستقراره ووحدته، قد مثلت اإلنقاذ 
الحقيقي للوطن وخطوة إيجابية وحكيمة وضعت 
اليمن في المسار الصحيح نحو التسوية السلمية.
تفاصيل ص٣

قمة يمنية اماراتية في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت وعمان
عقدت أمس بالصالة الكبرى في قصر  

المشرف بالعاصمة أبــو ظبي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات بين األخ 
عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وسمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
د رئيس دولة اإلمــارات العربية المتحدة أن  وأكّ
اإلمارات تتابع الوضع في اليمن ومجريات األمور 
منذ نشوب األزمة مطلع العام الماضي ولن تتوانى 
أبداً عن تقديم العون والمساعدة بشتى أنواعها من 
أجل خروج اليمن من الظروف الصعبة إلى آفاق األمن 
واالستقرار. وقال الشيخ خليفة: ”إننا حريصون على 
أن تشهد اليمن مرحلة جديدة من النمو واالزدهار في 
ظل تالحم كافة أبنائه وأن دولة اإلمارات المتحدة 
قيادة وحكومة وشعباً تقف داعمة من أجل تحقيق 

الوفاق بين جميع أطياف الشعب اليمني.
تفاصيل ص٢

دشنت اللقاءات التشاورية لقيادات فروع  
المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة 
ومحافظات صنعاء وعمران وعدن وأبين ولحج وشبوة 
والضالع وحضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى 

وجامعات صنعاء وعمران وعدن وجامعة حضرموت.
اللقاءات التشاورية التي ترأسها الدكتور عبدالكريم 
االرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر في أمانة 
العاصمة والشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد في المكال واالستاذ عارف الزوكا األمين 
العام المساعد في عدن باركت الكلمة التوجيهية 
التي وجهها المشير عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
األمين العام لقيادات المؤتمر، مثمنةً الجهود الكبيرة 
التي يبذلها في سبيل الخروج من األزمة السياسية 

والعبور باليمن إلى بر األمان.
دت اللقاءات التشاورية أن المؤتمر اليوم أشد  وأكّ
تماسكاً وأكثر تالحماً واقتدراً في إنجاز المهام الوطنية 
الملحة وامتالك ناصية التغيير بفضل االصطفاف 
الجماهيري العريض وااللتفاف الشعبي الكبير حوله.

وطالبت شركاء التسوية السياسية بضرورة االلتزام 
بتنفيذ كافة بنود المبادرة وآليتها المزمنة دون 

انتقائية.
تفاصيل ص ٣-٤-٦-٧-٨

من نتائج المشاورات المؤتمرية:

النائب ناصر باجيل لـ«الميثاق»:

البد أن نخوض غمار الحوار تحت أي ظرف إلنقاذ الوطن
بن عمر: عدد كبير من قيادات الجنوب 

ستشارك في الحوار الوطني
اعتبر النائب البرلماني ناصر باجيل أن   

اللقاءات التشاورية لقيادات المؤتمر 
تمثل خطوة على طريق بناء الدولة المدنية 
الحديثة حيث ناقشت القضايا العالقة وفي 

مقدمتها القضية الجنوبية.
وأكد باجيل أن المؤتمر يتحمل المسئولية 
كاملة وفقاً لثقته الجماهيرية في بحث قضايا 
الوطن والمواطن وتقديم رؤية موحدة قابلة 
للتنفيذ لطرحها في مؤتمر الحوار الوطني 
مشيراً الى أن تحكم االصالح بالمشترك يمنعه 

من عقد لقاءات مماثلة.
ولوح الى أن اقصاء مسئولي المشترك في 
الحكومة لكوادر المؤتمر يهدد عملية التسوية 
والحوار مستنكراً صمت رعاة ومراقبو تنفيذ 

المبادرة على مثل هذه الخروقات.
وقال النائب باجيل في حوار مع «الميثاق»: 
إن المؤتمر يمر بمرحلة مخاض عسير ولم 
يبدأ نشاطه الحقيقي الذي ينتظره المجتمع 

المحلي والدولي منه..
تفاصيل ص٥

ــد مبعوث   أكّ
األمين العام 
لألمم المتحدة إلى 
اليمن جمال بن عمر 
أن هناك تقدماً فعلياً 
العملية  وكبيراً في 
السياسية في اليمن. 
مــبــديــاً تــفــاؤلــه بما 
ــداد  تحقق نحو اإلع
ــر الـــحـــوار  ــم ــؤت ــم ل

الوطني الشامل.
وأشــاد بلقاء القاهرة الذي 

جمعه مع عدد من 
القيادات الجنوبية 
في الخارج في إطار 
ــمــشــاورات التي  ال
يقوم بها مع جميع 
األطراف في اليمن 
ــن الــشــمــال إلــى  م
الجنوب، واستكماالً 
للقاءات التي أجراها 
مع عدد من قيادات 

الحراك الجنوبي في عدن».
تفاصيل ص١٠

 ضرورة االلتزام بتنفيذ بنود المبادرة دون انتقائية.
 رفض سياسة اإلقصاء الوظيفي القائمة على الخلفية 

الحزبية والمناطقية .
 ضرورة إشراك الشباب والمرأة والمهمشين في كافة 

مناحي الحياة.
 مطالبة الحكومة بإنهاء االختالالت األمنية ومحاربة الفساد.

 االشادة بالموقف اإليجابي لرئيس المؤتمر تجاه حل 

القضية الجنوبية.
 رفض تهديدات صادق األحمر بالحرب على 

أبناء الجنوب.
 على المؤتمر أن يوازن بين توجهاته الوطنية وبين 

أدائه الداخلي وتعزيز دوره في الحياة اليمنية عموماً.
 التأكيد على دور المؤتمر في بناء الدولة المدنية 

الحديثة والالمركزية.

اللقاءات التشاورية لبقية قيادات المؤتمر تعقد الخميس بعد القادم
«الميثاق» تنشر «مصفوفة 

المحاور المقترحة أمام 
مؤتمر الحوار»

ــاق» أن    ــث ــي ــم عــلــمــت «ال
اللقاءات التشاورية لفروع 
المؤتمر الشعبي العام في بقية 
ستعقد  لجمهورية،  ا محافظات 
يوم الخميس بعد القادم، برئاسة 
قيادات المؤتمر وبمشاركة أعضاء 
ئيسية  لر ا و مــة  لــعــا ا للجنتين  ا
ومختلف التكوينات التنظيمية على 
مستوى المحافظات والمديريات 

والدوائر.
ــت الــمــصــادر أن لقاًء  ــح وأوض
تشاورياً سيعقد في محافظات: 
«تعز وإب وذمــار والبيضا» ولقاء 
آخر لمحافظات: «صعدة ومأرب 
والجوف» وكــذا اللقاء التشاوري 
لمحافظات: «الحديدة وحجة وريمة 

والمحويت».
وتعد اللقاءات التشاورية تمهيداً 

النطالق الحوار الوطني الشامل 
من خالل الخروج برؤية وطنية 
المشكالت  متكاملة لحل كافة 
والقضايا الوطنية وبما يحافظ 
على أمن ووحدة واستقرار اليمن، 
وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها 
ي  ر ا قـــر و منة  لمز ا ية  لتنفيذ ا
مجلس األمن الدولي رقم (٢٠١٤ 

10و٢٠١٥).

أبو حليقة: لـ«الميثاق»: 

المبادرة حددت موعد تشكيل 
لجنة االنتخابات بعد مؤتمر الحوار 

وتشكيلها اآلن خرق واضح
كتب/علي الشعباني 

 أوضـــح رئــيــس لجنة الشئون 
الدستورية والقانونية في البرلمان النائب 

علي ابو حليقة ان 
للجنة  ا تشكيل 
العليا لالنتخابات 
مــن الــقــضــاة في 
الوقت الراهن هو 
قفز على السقف 
الــزمــنــي المحدد 
للفترة االنتقالية 
ـــاوز واضـــح  ـــج وت
لتنفيذية  ا لآللية 
للمبادرة الخليجية 

والقوانين المتعلقة بذلك.
وقــال فــي تصريح لـ«الميثاق» ان 
اآللية التنفيذية للمبادرة حددت بوضوح 
متى وكيف سيتم تشكيل اللجنة العليا 

لالنتخابات..
تفاصيل ص٢

الشامي: تحالف المشترك 
والحوثي ليس جديداً

قـــال االســتــاذ  
طــارق الشامي 
رئيس الدائرة اإلعالمية 

لــلــمــؤتــمــر 
الشعبي العام 
تـــفـــاق  ا ن  إ
ــرك  ــت ــش ــم ال
ـــي  ـــحـــوث وال
قــديــم، وهم 
ــفــاء منذ  حــل
ـــوات  ـــن ـــس ال
الــمــاضــيــة 
وكانوا حلفاء 
خــالل األزمــة 

ـــعـــام  ــــي ال ف
الماضي ٢٠١١، مشيراً 
إلى أن تحالف المشترك 
ــحــوثــي كـــان يقوم  وال
لنظام  ا ء  استعدا على 
والمؤتمر الشعبي العام 

كحزب.
وأوضـــح الشامي في 
ليمن  «ا ة  لقنا تصريح 

ـــوم»، «مـــا إن تم  ـــي ال
االنتقال إلى نظام جديد 
فإذا بالطرفين يختلفون 
بينهم  فيما 
ـــا حصل  وم
من مواجهات 
خالل الفترة 
الــمــاضــيــة، 
ـــــواء في  س
حجة أو في 
ـــجـــوف أو  ال
ــــران،  ــــم ع
ـــة على  دالل
ا  ــــذ ه ن  أ
التحالف يقوم 

الستعداء طرف آخر».
وشــدد الشامي على 
رفض المؤتمر الشعبي 
لجوء أي قــوى سياسية 
للسالح وقال «نحن نقول 
ئ أي طرف  يجب أالّ يتكّ

سياسي على السالح».
تفاصيل ص٢


