
—«u(«  U�UI×²ÝUÐ d9R*« ÂUL²¼UÐ bOA¹ W¹—uNL'« fOz— 

50 رياالً السنة الثالثون20 صفحة أسبوعية - سياسية االثنين - العدد (1641) 
 11 / صفر / 1434هـ - الموافق: 24 / 12 / 2012م  

¿ 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

التقى أمناء عموم أحزاب التحالف
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التقى األخ عبدربه منصور  
هادي رئيس الجمهورية-
لمؤتمر  ا لرئيس  األول  ئب  لنا ا
األمين العام- السبت األخوة أمناء 
عموم أحـــزاب التحالف الوطني 
الديمقراطي وذلك بمكتبه في دار 

الرئاسة بصنعاء.
لرئيس  ا ألخ  ا أطلعهم  حــيــث 
على طبيعة الخطوات واإلجراءات 
ــرارات التي تسير في إطار  ــق وال
تنفيذ التسوية السياسية التاريخية 
في اليمن المنبثقة عن المبادرة 
ية  لتنفيذ ا لــيــتــهــا  آ و لخليجية  ا
ــراري مجلس األمن  المزمنة، وق
٢٠١٤ و٢٠٥١ والتي تأتي في 
مقدمة بنودها الحفاظ على أمن 
واستقرار ووحدة اليمن والتداول 

السلمي.
وشدد األخ الرئيس على جميع 
الوطنية أن تحشد كافة  القوى 
ــات مــن أجل  الــطــاقــات واإلمــكــان
إنجاح المرحلة الثانية من المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة 
وفي مقدمة ذلك الولوج إلى مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل الذي يمثل 
األساس الجوهري للتغيير. معبراً 
عن تقديره للجهود الوطنية التي 
تقوم بها أحزاب التحالف الوطني 
ــداً أهمية  الــديــمــقــراطــي، مــؤكّ
لمؤتمر  ا واهتمام  استحقاقاتها 
الشعبي العام بتلك االستحقاقات 
ودعمها كإنصاف طبيعي في إطار 

العمل السياسي المشترك.
تفاصيل ص٣
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ترأّس الزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر الشعبي  
العام- اجتماعاً ألعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وعدد من أعضاء اللجنة الدائمة وقيادات أحزاب التحالف 

الوطني الديمقراطي- الخميس- بمقر اللجنة الدائمة للمؤتمر.

ووقف االجتماع أمام المستجدات على الساحة السياسية 
والوطنية والتحضير للمشاركة الفاعلة في إطــار الحوار 
الوطني، وفي هذا الصدد شدد رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الزعيم علي عبداهللا صالح على أهمية مشاركة جميع القوى 

السياسية بكل السبل التي تكفل خروج المؤتمر بنتائج 
إيجابية، داعياً إلى عدم إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي 

على الساحة.
تفاصيل ص٢

في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر

لون لجاناً الختيار ممثّليهم في مؤتمر الحوار اللجنة العامة وأحزاب التحالف يشكّ
رئيس المؤتمر يشدد على مشاركة الجميع في الحوار دون إقصاء أو تهميش

البركاني: كنا نعلم بقرارات الهيكلة التي 
أسقطت رهــانات معيقـي الحوار

حكومة با سندوة تقصي 85 مدير مديرية

أكد الشيخ سلطان  
األمين  البركاني- 
للمؤتمر  المساعد  لــعــام  ا
الشعبي العام- ان القرارات 
التي اصدرها األخ عبدربه 
ــــادي- رئيس  مــنــصــور ه

الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة- حول إعادة 
هيكلة الجيش قد اسقطت 
التي كانت  كل الرهانات 
ــراف االخــرى تريد من  االط
خاللها إعاقة انعقاد مؤتمر 

الحوار الوطني.. مشيراً الى 
انه بعد صدور هذه القرارات 
لم يعد لدى تلك االطــراف 
ــع للتهرب او  ــذار او ذرائ اع
عرقلة انعقاد مؤتمر الحوار .
تفاصيل ص٣

علمت «الميثاق» ان وزارة الداخلية وزعت نحو «٥٠٠» جندي من عناصر حزب    
اإلصالح على أقسام الشرطة في محافظة عدن قبل اسابيع، وذكرت المصادر 
انه تم توزيع الجنود بمعدل «٤٠» جندياً لكل قسم في اطار عملية احالل وسيطرة على 
مراكز الشرطة بالمدينة تحسباً ألي ردود فعل غاضبة تجاه ممارسات حزب االصالح في 

المحافظات الجنوبية.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة لـ«الميثاق» أن حكومة الوفاق التي يرأسها المشترك 
تستكمل إجراء اقصاء «٨٥» مدير مديرية في مختلف محافظات الجمهورية واستبدالهم 

بعناصر من حزب اإلصالح أو متشددين يتبعون جامعة اإليمان وحميد األحمر.
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اللجنة الفنية تقصي شباب 
المؤتمر والتحالف من الحوار 

مستشارة رئيس الجمهورية لـ«الميثاق»:

على المرأة أن تضغط للحفاظ 
على تمثيلها في الحوار 


