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رئيس المؤتمر يهنئ بانتخاب قائد الحزب 

الشيوعي الصيني رئيسًا

هنأ الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام قائد الحزب الشيوعي الصيني 
المنتخب رئيسًا لجمهورية الصين الشعبية تشي جين بينغ.

واعتبر الزعيم علي عبد اهلل صالح في برقية تهنئة باسمه شخصيًا ونيابة عن جميع قيادات 
المؤتمر الشعبي العام وكوادره، اختيار بينغ، لتولي مهمات رئيس جمهورية الصين وقائدًا للحزب 
يشكل منعطفًا يقود الصين نحو حقبة جديدة، ويعكس قدرة الحزب الشيوعي الصيني على التجدد 
استجابة لتحديات المسئوليات المتنامية على الصعيد السياسي والدور االقتصادي المحوري والذي 
برهن أن دور الصين في القرن الحالي يزداد تعاظمًا ورسوخًا بفضل العطاء المبدع للشعب الصيني 
وكفاءة طليعته السياسية الذي مثل قاطرة الصين إلى المراكز الدولية المتقدمة وعنصرًا حيويًا 

لتعزيز األمن واالستقرار.
مجددًا رغبة قيادة المؤتمر الشعبي في توطيد وتطوير أواصر العالقة مع الحزب الشيوعي 
الصيني خدمة لتطلعات الشعبين اليمني والصيني ومن أجل تدعيم أسس السالم والعدل في 

المسرح الدولي.

أحمد المعكر لـ»الميثاق«:
لقاء عدن التشاوري قطع الطريق أمام محاوالت 

االصالح تسمية مندوبين من أعضائه للحوار
> أشاد األخ احمد المعكر عضو اللجنة الدائمة - 
رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة الضالع 
بالنتائج التي خلص إليها اللقاء التشاوري للقيادات 
المؤتمرية والذي عقد في مدينة عدن في األسبوع 
قبل الماضي وقــال في تصريح لـ»الميثاق«: إن 
اللقاءات تمكنت من ايصال رسائل مهمة وجوهرية.. 
أكدت بما ال يدع مجااًل للشك عظمة وحيوية وفاعلية 
المؤتمر الشعبي العام وقدرته على التعامل االيجابي 
والفاعل مع مختلف قضايا الشأن الوطني من خالل 
تكويناته وقياداته ومــن خــالل المزيد من اضفاء 
األجــواء الديمقراطية والمشاركة الفاعلة لمختلف 
كوادره وقياداته في االدالء برأيها حول مختلف القضايا 

المطروحة.
وقال احمد المعكر: إن النتائج الفاعلة وااليجابية التي 
تمخض عنها لقاء عدن قد أوجد حالة ارتياح بالغة في 
أوساط المواطنين عمومًا في المحافظات الجنوبية 
حيث أكدت حرص المؤتمر الشعبي العام انتصاره 
لمختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها القضية الجنوبية 
وايجاد المعالجات الناجعة لها بما يضمن لليمن وحدته 

ويطلق مسارات مستقبلية في اطار رؤية شاملة.
وأشار رئيس فرع المؤتمر في الضالع إلى أن المؤتمر 
الشعبي العام ومن خالل تعزيز ديمقراطيته الداخلية 
وحرصه على اشراك مختلف قواعده في اطار اللقاءات 
التشاورية قد قطع الطريق أمام محاوالت البعض تبني 
لقاءات موسعة في اطار المحافظات الجنوبية تحت 
مسميات وشعارات مختلفة الهدف منها الوصول الى 
تسمية مندوبين، متهمًا في الوقت ذاته التجمع اليمني 
لالصالح بالقيام بتحقيق ذلك بهدف بلوغ تسمية 

مندوبين تحت مسميات مختلفة وتكون من اعضائه.
وأكد المعكر رئيس فرع المؤتمر بالضالع أن لقاءات 

المؤتمر التشاورية لم تكن باالستحواذية أو باالستباقية 
االنتهازية وإنما كانت بمثابة اشعار لآلخر بضرورة 
مرافقة المؤتمر وجمهوره العريض الى المستقبل 

والتفاعل االيجابي مع مختلف القضايا الوطنية.
واختتم أحمد المعكر رئيس فرع المؤتمر بالضالع 
ءات  للقا لتوفيق  وا ح  لنجا با لتمنيات  با تصريحه 
التشاورية القادمة التي سيعقدها المؤتمر في العديد 
من المحافظات متمنيًا أن يشكل الجميع رؤية المؤتمر 

الثاقبة للمستقبل األفضل الذي ينشده اليمن.

رئيس المؤتمر يعزّي 
في وفاة اللواء ناجي 

المحالي
 بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى أسرة اللواء ناجي عبدالقوي المحالي الذي 
انتقل إلى جوار ربه.. معربًا فيها باسمه شخصيًا 
ونيابًة عن قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
كافًة عن عميق األسى والحزن في هذا المصاب 
الجلل..سائاًل اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد 
بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر يعزي في وفاة
 الشاعر يسلم باسعيد

بعث الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة إلى فضل يسلم بن علي باسعيد واخوانه في وفاة والده األستاذ الشاعر 

الكبير يسلم بن علي باسعيد.وجاء في نص برقية العزاء:
األخ فضل يسلم بن علي باسعيد واخوانه.. المحترم

ببالغ الحزن واألسى تلقينا نبأ وفاة والدكم الشاعر الكبير األستاذ يسلم بن علي 
باسعيد وبهذا المصاب الجلل أعبّر لكم باسمي شخصيًا ونيابًة عن كافة قيادات 

وكوادر المؤتمر الشعبي العام أعبّر لكم عن عميق الحزن واأللم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن 
يسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم عظيم الصبر والسلوان..إنا هلل وإنا إليه راجعون

علي عبداهلل صالح 
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزّي 
في وفاة محمد الزنم

بعث الزعيم علي عبد اهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة 
إلى األخ علي محمد الزنم عضو قيادة المؤتمر 
بمحافظة إب وكيل المحافظة، في وفاة والده.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصيًا ونيابًة 
عن كافة قيادات وكوادر المؤتمر عن عميق 
الحزن واأللم في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع 
الرحمة وعظيم المغفرة وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

وإنا هلل وإنا إليه راجعون

رئيس المؤتمر الشعبي يبعث بعدد من برقيات التعازي

المؤتمر يدعو إلى وقف العدوان البربري على غزة

المؤتمر ينبه فنية لجنة الحوار
الى عدم  خلط األوراق

 صــرّح مصدر مسئول بمكتب 
الزعيم علي عبداهلل صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام أن الوحدة 
اليمنية وثورتي سبتمبر وأكتوبر 
لتاريخي  ا ز  ــجــا اإلن لمجيدتين  ا
العظيم للشعب اليمني الذي قدّم 
في سبيله الكثير من التضحيات 
وسيظل منجزًا مقدسًا ولن يفرط 

فيه بأي حال من األحوال.
وأكد أن المؤتمر الشعبي العام 
الذي له الريادة في تجسيد وتحقيق 
هذا اإلنجاز سيظل حريصًا وأمينًا 
ومحافظًا على هذا المنجز الوطني 
الذي تجسد يوم الـ “22” من مايو 
باعتباره منعطفًا   1990 عــام 
مصيريًا جسد قدسية الوفاء لمبادئ 
ولبى تطلعات  اليمنية  لــثــورة  ا
الشعب اليمني على امتداد الوطن، 

كما أن المؤتمر يتمسك بأهداف 
الثورة اليمنية “سبتمر، أكتوبر، 
نوفمبر” والتي قادت الشعب اليمني 
إلــى فــضــاءات التقدم واالزدهـــار 
وأنهت النظام اإلمامي واالستعمار 

البريطاني.
وقال المصدر إن المؤتمر الشعبي 
العام منفتح على كل االطــراف 
ويرحّب بأي مطالب أو تصورات 
أو حلول مقترحة ألي مشكلة في 
جنوب الوطن أو شماله وشرقه 
وغربه تحت سقف الوحدة اليمنية.

وأضــاف “وعلى اللجنة الفنية 
للحوار والراعين للمبادرة الخليجية 
عدم خلط األوراق فالمبادرة وآليتها 
التنفيذية واضحة وال اجتهاد في 

النص”.

.. و يدعو إليقاف االقتتال  في سوريا
 دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي أعمال العنف والقتل 
في سوريا أيًا كان مصدرها. وقال المصدر إن ما يحدث في سوريا 
من قتل وتدمير ال يخدم مصلحة األمن في سوريا وإنما يخدم 
أعداءها. ودعا المصدر الدول العربية واإلسالمية إلى استخدام 

عالقاتها في إيقاف نزيف الدم السوري العربي والفلسطيني.

دان المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه االعتداء الغاشم الذي يقوم به الكيان الصهيوني على قطاع غزة، مطالبًا 
بإيقاف ذلك العدوان البربري فورًا واالمتثال للمواثيق والقوانين الدولية.

ودعا المؤتمر في بيان صادر عنه الخميس المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته والعمل سريعًا من أجل وقف 
تلك االعتداءات الدموية وحماية الشعب الفلسطيني مما ترتكبه إسرائيل من جرائم وانتهاكات تتعارض مع 

مبادئ حقوق اإلنسان وكافة المواثيق والقوانين الدولية.
معبرًا عن قلقه البالغ إزاء تفاقم األوضاع اإلنسانية في قطاع غزة واستمرار الكيان الصهيوني بقصف القطاع- 

خاصًة في ظل صمت مخٍز ومتعمد من الدول العربية ودول ما يسمى الربيع العربي.
داعيًا إلى عدم التخلي عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الحرب اإلسرائيلية وإدانة 
تلك األعمال البربرية، كما دعا الدول العربية والجامعة العربية إلى موقف حازم وتجاوز بيانات الشجب واالستنكار 
واإلدانة التي تعود عليها العرب خاصًة وأن الشعب الفلسطيني يدعو إلى السالم وحل القضية الفلسطينية وفق 
القرارات والمواثيق الدولية وأن إسرائيل هي التي تمارس التعنت والرفض ولم تستجب للقرارات والوساطات 
الدولية، ولم تحترم أي مواثيق “بل على العكس تواجه تلك الرغبة الفلسطينية بإحالل السالم ببناء المستوطنات 

والحصار والقتل والتدمير”.
وقال المؤتمر الشعبي العام إن العدوان على قطاع غزة ال يخدم عملية السالم بقدر ما يضيف من معاناة جديدة 

للشعب الفلسطيني من قتل وتدمير وتجويع ألبنائه في ظل صمت عربي ودولي دائم.

لدى استقباله الزياني 

رئيس الجمهورية: مؤتمر الحوار سينعقد قريبًا 
الزياني: اضحـت اليمن أنموذجـــًا في معالجة االزمة

استقبل األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أمس 
أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف 
الزياني والوفد المرافق له الذي وصل إلى صنعاء مساء أمس 
في إطار الجهود اإلقليمية والدولية إلنجاح التسوية السياسية 
في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

المزمّنة وقراري مجلس األمن رقم 2014 و2051.
وبعد أن رحب األخ الرئيس بالدكتور الزياني والوفد المرافق 
له استعرض مسيرة العمل الوطني في إطار تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وما تحقق من نجاحات في 
المرحلة األولى واالستعدادات الجارية على مختلف المستويات 
للحوار الوطني الشامل الذي سينعقد قريبًا والذي يعتبر جوهر 
صنع التغيير نحو مستقبل اليمن المأمول على أساس الحكم 
الرشيد المرتكز على بناء الدولة المدنية الحديثة من أجل 
مواكبة العصر الحديث بكل متطلباته وما يستلزم ذلك من 
تعديالت دستورية ونظام حكم يتفق عليه الجميع بصورة 
منهجية وبما يحقق للشباب واألجيال القادمة المستقبل 

المشرق.
وأشاد األخ الرئيس عبدربه منصور هادي بالجهود الكبيرة 
التي بذلها الدكتور عبد اللطيف الزياني من أجل أمن وسالمة 
واستقرار اليمن والسير في طريق التسوية لحظة بلحظة 

واإلسهام العظيم الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي 
وهو األمر الذي أخرج اليمن من تلك الظروف الحرجة عندما 

كان على مفترق الطرق وعلى شفير الحرب.
وأشار إلى أن المبادرة الخليجية والتي تم التوقيع عليها في 
الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 
عبدالعزيز قد أوقفت تداعيات خطيرة جدًا حيث انقسم الجيش 
واألمن والمجتمع وتقسمت العاصمة إلى أقسام مقطعة وبنيت 
المتاريس وقطعت الشوارع وكذا الطرقات بين المحافظات 
والمدن وتم السير نحو التسوية في ظروف بالغة التعقيد 
وخرجت الجماهير لالنتخابات الرئاسية المبّكرة متحدية فوهات 
البنادق والرشاشات المصوبة نحو الشوارع والطرقات وذلك 
من أجل الخروج من األزمة الطاحنة والظروف الصعبة إلى بر 

األمان.
وأشاد األخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أيضًا بما قدمته 
الدول الخمس الدائمة العضوية واإلتحاد األوروبي مع مجلس 
التعاون الخليجي من أجل منع الحرب األهلية في اليمن 

والخروج بالتسوية إلى آفاق السالم والوئام.
من جانبه عبر أمين مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد 
اللطيف الزياني عن تهانيه الحارة للنجاحات التي تحققت في 
ظل الجهود االستثنائية التي بذلها األخ الرئيس عبد ربه 

منصور هادي وهو ما حقق نجاحات عظيمة في طريق ترجمة 
التسوية السياسية على أرض الواقع واستعادة الحياة الطبيعية 

واالستقرار في ربوع اليمن كله.
وأكــد الدكتور الزياني أن على كل القوى السياسية 
والمجتمعية والثقافية وكل الوجاهات والفعّاليات بذل أقصى 
الجهود من أجل صنع الغد األفضل لليمنيين جميعًا. كما 
أكد استمرار دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود األخ 
الرئيس والحكومة اليمنية من أجل تحقيق الغايات المطلوبة.

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف 
الزياني وصل إلى صنعاء في زيارة لليمن تستغرق عدة أيام.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار تأكيد استمرار دعم دول 
المجلس لجهود األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية واإلجــراءات التي يقوم بها مع حكومة الوفاق 

الوطني.
وقال الزياني: »أضحت اليمن أنموذجًا سادت فيه الحكمة 
اليمانية بمعالجتها كافة األمور في إطار علمي منهجي يهدف 
إلى تحقيق األفضل لليمن الشقيق وتطلعات الشباب ويحافظ 
على أمنه واستقراره ونحن في دول المجلس سنستمر في دعم 

كافة الجهود وهذا ما أتطلع لتحقيقه في زيارتي«.

أثناء لقائه بالسفير التركي

الربكاني : نتطلع إىل دور تركي متوازن مع جميع األطراف اليمنية

التقى الشيخ سلطان البركاني األمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي العام أمس بمقر 
األمانة العامة للمؤتمر بسفير جمهورية تركيا في 
اليمن السيد فضلي تشورمان وتطرق اللقاء إلى 
العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل 

تطويرها في مختلف المجاالت.
وأشاد األمين العام المساعد للمؤتمر سلطان 
البركاني بالعالقات اليمنية التركية وقال إنها 
عالقات قديمة ومتطورة.. مشيرًا إلى أن ما 
حققته تلك العالقات من تطور كبير خالل الفترة 

الماضية في عهد الرئيس السابق علي عبداهلل 
صالح مؤكدًا أهمية أن تلعب تركيا دورًا مساعدًا 

في دعم اليمن وأمنه ووحدته.
وشدد البركاني على ضرورة أن تلعب تركيا دورًا 
متوازنًا في عالقاتها مع كافة األطراف السياسية 

في اليمن.
من جانبه أكد السفير التركي دعم بالده لجهود 
العملية السياسية في اليمن ووحدته وأمنه 
واستقراره وأوضح بأن تركيا تعمل على دعم 
اليمنيين وال تريد التدخل في شئونهم الداخلية.

> افادت مصادر مطلعة لـ»الميثاق« ان اللجنة 
الفنية للحوار الوطني توافقت على تحديد قوام 
المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني بعدد 

)565( مشاركًا ومشاركة..
وتوقعت المصادر أن تنجز اللجنة الفنية 
تقريرها خالل األيام القادمة ورفعه إلى رئيس 

الجمهورية.

الجدير بالذكر ان اللجنة التزال تواجه صعوبة 
في المادة )عشرة( حول تمثيل الحراك وبقية 
األحزاب في مؤتمر الحوار الوطني غير أن مصادر 

مطلعة توقعت أن يتم البت بذلك خالل أيام..
وفيما يتعلق بموعد انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني فقد تضاربت اآلراء ففي الوقت الذي اكد 
األخ عبدربه منصور هادي رئىس الجمهورية في 

وقت سابق على أنه سيعقد أواخر شهر نوفمبر 
الجاري.. بيد أن هناك تصريحات دبلوماسية 
ذكــرت ان الحوار سيبدأ في أواخــر ديسمبر، 
غير أن اللجنة الفنية للحوار اكدت في المؤتمر 
الصحفي الذي عقدته السبت ان ال تأجيل لموعد 
انعقاد المؤتمر..مراقبون رجحوا ا لتأجيل وارجعوا 
اسباب ذلك إلى صعوبات كثيرة منها استمرار 

اقناع بقية اطراف الحراك في الحوار خالفًا إلى 
قضية تمثيل األحــزاب للمشاركة في مؤتمر 

الحوار..
الفتين إلى أن تأجيل انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني ستكون له سلبيات كثيرة واخطرها 
محاولة عرقلة الحوار بشكل عام وما سينجم عن 

ذلك من تداعيات.

تضارب األنباء حول موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني


