
المؤتمر الشعبي العام تنظيم حواري النشأة وكان وسيبقى الحوار أحد  
المرتكزات األساسية التي يقوم عليها, لذا وطوال تاريخه يغلب الحلول 
السياسية السلمية على ما عداها من الخيارات تجاه أية قضايا مهما كانت تعقيداتها 
وتحدياتها وهذا ما جعله يتعاطى مع األزمات بمسؤولية  وآخرها أزمة ٢٠١١م.. 
وانطالقاً من هذا النهج فمنذ بدء األزمة أعلن أن حلها ال يتأتى إالَّ عبر المسار الحواري 
بين كل أطراف العملية السياسية, وفي هذا السياق جاءت المبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية لتعكس الطرح والرؤية المؤتمرية إلخراج اليمن من أوضاعه المأزومة 
ألسباب وعوامل معروفة ومعروف أطرافها والغايات التي يبتغونها, وهذا ليس 
موضوعنا وإنما الموضوع الذي نحن بصدده هو الحوار الوطني الشامل  الذي ينبغي 
أن يدخله الجميع بوعي مدرك أن مستقبل اليمن مرهون بنجاحه وهذا مرتبط بالتزام 
جميع المشاركين بالمضامين التي احتوتها المبادرة الخليجية واليتها المعززة باستشعار 
المسئولية الوطنية الصادقة من كل المشاركين في مؤتمر الحوار والتي ستسهم 

مخرجاته ونتائجه في تعزيز  وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونهوضه وتطوره.
إن كل هذا يدفعنا لدعوة كل القوى السياسية الى ادراك ان الوقت ال يتسع للمزايدات 
والمماحكات والمكايدات وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات ناهيك عن أن هذا ليس 
في مصلحة الوطن وال  كل األطراف ، وان االستمرار بتلك السلوكيات والممارسات 
ستكون على حساب اليمن وابناء شعبنا اليمني العظيم  الذي ضاق ذرعاً باألزمات 
وافتعالها ومفتعليها, كما أن كاهله ينوء بحمل أوزارها,وأوضاعه لم تعد تحتمل المزيد, 
وهذا يقتضي من النخب السياسية أن تكون مستعدة للتخلي عن أنانيتها المدفوعة 
بمصالحها الضيقة التي أثبتت األيام أنها تتعارض مع مصالح الوطن العليا, لهذا 
عليها أن تكون مستعدة لتقديم التنازالت الموصلة إلى الحلول الوسطية الواقعية 
الموضوعية الملبية لمتطلبات تجاوز هذه الفترة الدقيقة والحساسة من تاريخنا 
المعاصر حتى يتفرغ اليمنيون إلنجاز استحقاقات طموحاتهم وتطلعاتهم الكبرى في 
يمن آمن مستقر متقدم ومزدهر عبر مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤدي فعالً إلى 

غد أفضل لجيل الحاضر وأجياله القادمة..
ومن هنا فإننا نقول أال طريق أمامنا إالّ الحوار والعمل على إنجاحه فال مجال للفشل 
ألن ذلك سيعني الكارثة التي ستؤدي إلى الصراعات واالحتراب والفرقة والتمزق 
والفوضى التي سيدفع ثمنها الجميع وفي مقدمتهم تلك القوى المعيقة والمعرقلة 

للتسوية السياسية, وستكون لعنة عليها إلى أبد اآلبدين..

من أجل اليمن..
كلمة 
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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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 محافظ الجوف يوزع درجات وظيفية على األقارب شهداؤنا.. من القادم؟ منظمات مدنية ترفض شروط «الفنية»

في اجتماع للجنة العامة للمؤتمر برئاسة الزعيم علي عبداهللا صالح

إدانة عملية االغتياالت التي تستهدف ضباطاً في الجيش واألمن ومواطنين
دعوة الحكومة إلى تنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية كمنظومة متكاملة
المؤتمر غير ملزم بأي قرارات تخالف المبادرة وآليتها

ــــــــرأّس    ت
الــزعــيــم 
علي عبداهللا صالح 
رئــيــس المؤتمر 
الــشــعــبــي الــعــام 
اجــتــمــاعــاً للجنة 
تمر  للمؤ مة  لعا ا
الــشــعــبــي الــعــام 
الــخــمــيــس بمقر 
ئمة  ا لد ا للجنة  ا
خصص لمناقشة 
الــمــســتــجــدات 
على  سية  لسيا ا
الساحة الوطنية 
ــل  ــص ــت ـــــــا ي وم
باإلعداد والترتيب 
ر  لــحــوا ا لمؤتمر 

الوطني الشامل.
ــي االجتماع  وف

ــس  ــي شــــــدد رئ
ــر على  ــم ــؤت ــم ال
لتحضير  ا همية  أ
لمؤتمر  لــجــيــد  ا
ــوار الوطني  ــح ال
درة  للمبا ــاً  ــق وف
الخليجية وآليتها 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
المزمنة وقرارات 
ـــن.  مــجــلــس األم
ــداً أن نجاح  مــؤكّ
ــوار  ــح مــؤتــمــر ال
الوطني مرهون 
درة  لمبا ا بتنفيذ 
الخليجية وآليتها 
ــة دون  ــن ــمــزم ال
انتقائية باعتبارها 
منظومة متكاملة.
تفاصيل ص٢

رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى البرلمان

قانون العدالة االنتقالية يهيئ للمصالحة الوطنية ويضع حداً النتشار الصراعات السياسية
استمع مجلس النواب في جلسته أمس  

برئاسة رئيس المجلس يحيى علي 
الراعي إلى رسالة األخ عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية بشأن استكمال اإلجــراءات 
الدستورية لمشروع قانون المصالحة الوطنية 

وتحقيق العدالة االنتقالية.
وحثّ رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة 
إلى رئيس المجلس وأعضاء هيئة رئاسته وكافة 
أعضاء المجلس على مناقشة وإقرار مشروع 
القانون وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

ورفعه إلى رئيس الجمهورية إلصداره.
وأعــرب رئيس الجمهورية في رسالته عن 
أمله أن يحقق هذا القانون التهيئة للمصالحة 
الوطنية والعدالة االنتقالية.. مشيراً إلى أن هذا 
القانون يضع حداً آلثار الصراعات السياسية وبدء 
صفحة جديدة من عالقات التسامح والوئام بين 
كل القوى في المجتمع اليمني وتحقيق ما يصبو 

إليه الجميع من أمن وسالم واستقرار.
وتطرق رئيس الجمهورية في رسالته إلى أن 
هناك أكثر من وجهة نظر داخل الحكومة حول 
مشروع هذا القانون تم االستماع إليها جميعاً.. 
ورأى األخ رئيس الجمهورية أن يكون مشروع 
القانون بالشكل والمضمون المقدم إلى المجلس 

الستكمال اإلجراءات الدستورية بشأنه.

ــاد األخ الرئيس   أش
ــه منصور  ــدرب ــب ع
هـــادي رئــيــس الجمهورية 
بمنتخب بالدنا لكرة القدم 
الــمــشــارك فــي خليجي ٢١ 
والـــذي قــدم مستوى طيب 
خالل لقائه عصر أمس في 
المنامة مع المنتخب الكويتي 
الشقيق، مشيراً إلى أن أداءه 
كــان مميزاً وحماسيا اال ان 

الحظ لم يحالفه في اللقاء.
وأشار األخ رئيس الجمهورية 
في اتصال هاتفي مع المنتخب 
ان كرة القدم دائماً ما تكون 
يقتنص  لمن  فيها  لنتيجة  ا

الفرص التي تتاح له.
وثمن مستوى االداء الذي 

قدمه المنتخب والذي برزت 
فيه إمكانيات الفريق الفردية 
ان مستوى  اال  والجماعية 
الــقــدرة على التهديف ظل 
ــوال المباراة رغم  غائبا ط
الوصول الــى المرمى أكثر 
من مرة. وارجع االخ الرئيس 
خسارة المنتخب اليمني الى 
الفارق الكبير بالخبرة بين 
يت  لكو ا منتخب  و منتخبنا 
ــذي حــاز على الكثير من  ال
البطوالت، مؤكداً ان خسارة 
منتخبنا في لقائه األول ال 

يعني نهاية المشوار.
ودعا الفريق لالستفادة من 
الخبرات الرياضية الكبيرة 

المشاركة في البطولة.

.. و يشيد بالمستوى الطيب للمنتخب 
الوطني في لقائه مع نظيره الكويتي

شائف عزي لـ «الميثاق»:

 نطالب بكشف األطراف التي 
تماطل في تنفيذ المبادرة

«الميثاق»- خاص 
طالب األخ شائف عزي صغير وزير الدولة 
اء وأصدقاء اليمن  رعاة المبادرة الخليجية من أشقّ
بمراقبة كافة األطراف السياسية والدفع بالجميع 
إلى استكمال تنفيذ المبادرة دون مماطلة أو 
مماحكة أو البحث عن المكاسب أو تصيد األخطاء.

د وزير الدولة في حديث لـ «الميثاق» أن بعض  وأكّ
األطراف السياسية تتعمد تجاوز بنود المبادرة 
الخليجية والقفز عليها، الفتاً إلى أن هناك من 
يريد إصدار قانون العدالة االنتقالية والمصالحة 
الوطنية قبل بدء الحوار الوطني بالرغم من أن 

المبادرة في مادتها الـ ٢٦ تقول إن هذا القانون 
من وظائف ومخرجات مؤتمر الحوار، وهذا األمر 
قد يحدث إرباكاً في سير تنفيذ التسوية والمبادرة 
وآليتها، وعلى كافة األطراف أن تنظر إلى مصلحة 
الوطن بدالً من السعي إلى تسجيل األهداف ضد 

بعضها البعض.
وأوضــح صغير أن بعض الفرقاء السياسيين 
ما زالــوا يعيشون أحــالم اليقظة ويدخلون في 
مماحكات سياسية ال طائل منها سوى التأثير 
السلبي على مجريات األوضاع في الساحة اليمنية.
تفاصيل ص٥

باسندوة يقيل مدير حسابات 
رفض تمرير فاتورة فندقية

وجـــه محمد سالم   
بـــاســـنـــدوة رئــيــس 
الـــوزراء بتغيير مدير عام 
الحسابات برئاسة الــوزراء 
الدكتور محمد الخوالني على 
خلفية رفضه تمرير قضايا 
فساد كبيرة داخــل رئاسة 

الوزراء.
ــان الدكتور الخوالني-  وك
الذي تم تعيينه منتصف العام 
ر  ا بقر ٢م  ٠ ١ ٢
من باسندوة 
وعمل على 
ــل  ــي ــل ــق ت

ــات  ــي ــرف ــص ال
ــــث  ــــب ــــع وال
ــة  ــاس ـــي رئ ف
ـــــــــوزراء-  ال
رفض مؤخراً 
صـــرف مبلغ 
مليون وخمسة 
لــف  أ خمسين  و
ريال فاتورة اقامة 

االمين العام لمجلس 
الــوزراء الجديد حسن 
فندق  فــي  حبيشي 
تــاج سبأ لمدة شهر 
ليف  تكا متضمنة 
ــار-  ــب ل وا الغسيل 
ــب وثــائــق  ــس ــح ب

فاتورة المطالبة.
وأفـــادت رسالة 
الصحيفة  تلقتها 
ـــأن الــخــوالنــي  ب
امتنع عن صرف 
هذا المبلغ الكبير 
واعتبره مخالفاً للوائح واألنظمة، 
إال ان االمين العام هــدده بقلعه من 

منصبه.
واشــارت الرسالة الى ان امين عام 
ـــوزراء حسن حبيشي هدد  رئاسة ال
باسندوة قائالً : يا أنا يا الخوالني وأنت 
اختار، حينها وجه رئيس الوزراء بتغيير 
الخوالني ومخاطبة وزير المالية صخر 

الوجيه بتعيين شخص بديل عنه.
تفاصيل ص٣

تشمل مستحقات الغسيل والبار

حميد األحمر يخطط للهيمنة على مؤتمر الحوار الوطني
كشفت وثيقة تداولتها وسائل إعالمية عن تفاصيل  

مخطط رسمه القيادي االخواني حميد األحمر بهدف 
فرض مسودة مشروع أعدتها لجنة تابعة له على أعمال مؤتمر 
الحوار الوطني ونوايا تصعيديه للشارع في المرحلة المقبلة 

بغرض االنقالب على التسوية السياسية.
الوثيقة المؤرخة بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٢٤م والموجهة من 
األحمر لقيادات المشترك توضح استمرار حميد األحمر 
في التخاطب بصفته (أمين عام للجنة التحضيرية للحوار 
الوطني) وهو ما يفترض أن تكون قد تجاوزته الخطوات 
التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني التي شارفت على االنتهاء 
بإشراف مباشر رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور 

هادي. 


