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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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شعارات «اإلخوان» 
حين تسقط في وحل 
الدكتاتورية والفساد

منظمات تدعو 
األحزاب الى 

وقف التصعيد
الهيكلة 

وطائرة الموت

انعقاد اللقاءات التشاورية للمؤتمر في محافظات تعز وإب والحديدة وحجة والمحويت وريمة

المؤتمر يجدد إلتزامه بإنجاح الحوار والتمثيل العادل لكافة المكونات
ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام  

المساعد واالستاذ عارف الزوكا األمين العام المساعد 
اللقائين التشاورين للقيادات المؤتمرية في محافظات تعز 
بوإب والحديدة وحجة والمحويت وريمة وجامعاتها واللذين 
عقدا في تعز والحديدة الخميس وبمشاركة أعضاء اللجنة 
العامة والكتلة الوزارية وأعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر 
ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات وأعضاء اللجنة الدائمة 
الرئيسية والمحلية للمؤتمر وقيادات القطاعات النسوية 

والشبابية ورؤساء الفروع، في إطار بلورة رؤية وطنية شاملة 
للمؤتمر فيما يتعلّق بالقضايا الوطنية إلنجاح الحوار الوطني 

الشامل المرتقب.
وثمنت اللقاءات التشاورية الكلمة المهمة لألخ عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر األمين العام واعتبرتها أساساً لمنطلقات العمل 
المستقبلي ووثيقة مهمة من وثائق اللقاءات التشاورية, 
كما حيت جهوده الكبيرة التي يبذلها في سبيل تحقيق 

األمن واالستقرار وإنجاح عملية التسوية السياسية وتنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وحماية المكاسب 

الوطنية والتنموية.
وأشادت اللقاءات بالدور الوطني الكبير للزعيم علي 
عبد اهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وتنازله عن 
االستحقاق الرئاسي الدستوري وتسليمه للسلطة بأسلوب 
سلس وديمقراطي، حقناً لدماء اليمنيين وحفاظاً على 

المكاسب الوطنية.

المشترك يهدد التسوية  باشتراطه الحصول على ضعفي ما يحصل عليه المؤتمر

علمت «الميثاق» ان اجتماعاً سيعقد اليوم بين قيادات المؤتمر وأحزاب التحالف   
الوطني الديمقراطي وممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف في لجنة الحوار الوطني 
بحضور المبعوث الدولي جمال بن عمر.. لبحث حصص التمثيل في مؤتمر الحوار 
الوطني بعد احتدام الخالف حول ذلك، ومحاولة اقصاء المؤتمر وحلفائه من المؤتمر 

الوطني للحوار في خرق واضح للمبادرة والقرارات الدولية..
وفي نفس السياق ذكرت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» ان األخ المناضل عبدربه 
منصور هادي رئيس الجمهورية قد تدخل مساء أمس وبذل مساعي كبيرة بهذا 
الخصوص بهدف الوصول إلى حل ألزمة تمثيل األحزاب في مؤتمر الحوار الوطني.. 
حيث عقد اجتماعاً مع المبعوث الدولي جمال بن عمر في وقت متأخر من مساء أمس، 

توقعت المصادر ان يتوصل الرئيس من خالله إلى حلحلة المشكالت العالقة..
هذا وكانت األزمة السياسية اليمنية قد دخلت مرحلة حرجة يوم أمس بتفاقم 
الخالفات حول التمثيل للفعاليات والمكونات السياسية في أعمال مؤتمر الحوار 

الوطني..
وأفادت مصادر سياسية لـ«الميثاق» أن ممثلي أحزاب اللقاء المشترك في اللجنة 
الفنية للحوار اشترطوا أن تستحوذ أحزابهم على ضعفي ما يحصل عليه المؤتمر 
الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار.. فيما يحاولون االستئثار بالحصص الخاصة 

بالتكتالت األخرى..
تفاصيل ص١٠

رئيس الجمهورية التقى بن عمر لحلحلة أزمة التمثيل في الحوار
المؤتمر والتحالف يبحثون اليوم مع المبعوث الدولي حصص التمثيل في مؤتمر الحوار

انسحاب ممثلي الشباب احتجاجاً على محاولة المشترك االستحواذ على حصتهم

اللجنة العامة ترفض التفويض وتدعو إلى االلتزام بنصوص المبادرة

المؤتمر يدعو إلى ابقاء الحوار مفتوحاً حول معايير تمثيل األحزاب والقوى المشاركة

المناورات السياسية تعد تعطيالً للحوار وإعاقة التمثيل العادل والمتكافئ ألطراف المبادرة

في اجتماع برئاسة االرياني:

المبادرة واآللية التنفيذية وقرارات مجلس األمن مرجعية غير قابلة للتراجع

التأكيد على حق مشاركة جميع األطراف بشكل يحفظ لها وزنها وتأثيرها 

جددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام تمسكها   
بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة دون تجزئة 
أو انتقائية، معتبرةً أن أية مناورات سياسية ومحاولة للتالعب 
بنصوص المبادرة وآليتها يعد تمرداً على المبادرة وانتهاكاً لروحها 

وجزءاً من المسئولية عن تعطيل الحوار الوطني.
وشددت اللجنة العامة في اجتماع لها أمس برئاسة الدكتور 

عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
على أن بنود المبادرة واآللية التنفيذية وقراري مجلس األمن 
رقم ٢٠١٤ و٢٠٥١، تعد مرجعية أساسية غير قابلة للتأويل أو 
التراجع أو النقـــض من أيٍّ مــن االطراف الموقعة على المبادرة 

الخليجية.
تفاصيل ص٢

الزوكا : المؤتمر يزداد علواً وسيبقى 
صامداً وسباقاً لمواجهة التحديات

جميل الجعدبي 
 أشاد عارف الزوكا االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بصمود قيادات وأعضاء المؤتمر 

الشعبي العام بمحافظتي تعز وإب ومواقفهم الوطنية خالل مرحلة األزمة التي مر بها الوطن.
وقال االمين العام المساعد مخاطباً المشاركين في اللقاء التشاوري لقيادات ورؤساء المؤتمر بمحافظتي 

تعز وإب: لقد كنتم الصخرة الصماء التي تحطمت عليها مؤامرة العودة بالوطن للوراء..
واعتبر الزوكا أن حضور وتفاعل المؤتمريين ومشاركتهم في اللقاء التشاوري بهذا الحجم والشخصيات 

والهامات الكبيرة داللة على ازدياد المؤتمر الشعبي العام تألقاً وعلواً ورفعة.
تفاصيل ص٤-٥-٦-٧

بعد أن رفضت حكومة الوفاق معالجتهم

جرحى من ساحات التغرير يلجأون للزعيم 

التقى الرئيس الزعيم علي عبداهللا صالح   
رئيس المؤتمر الشعبي العام بمجاميع 
شبابية انسحبت من ساحة الجامعة بعد أن قادوا 

الحركة الشبابية إلى الساحات.

 وبثت قناة (اليمن اليوم) لقطات للزعيم علي 
عبداهللا صالح مع الشباب.. وقالت ان الشباب عبروا 
خالل اللقاء عن اعتذارهم للزعيم صالح موضحين 
أنهم تعرضوا للغدر والتهميش من بعض األحزاب.

 وعرض الشباب االصابات التي تعرضوا لها في 
الساحات ، ، مؤكدين حاجتهم إلى العون القانوني 

والسياسي الستعادة حقوقهم.
تفاصيل ص٢


