
رئيس المؤتمر يعزي آل سنان
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية 
عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سعيد هايل سنان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 
حياة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة..

وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ منصور 
هايل سنان وإخوانه وكافة آل هايل سنان في مديرية البرح محافظة تعز عن 
صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات 
وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني 
الديمقراطي، مشاطرًا إياهم أحزانهم، مبتهاًل إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان..

..ويعزي آل هاجر
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء 
ومواساة إلى األخ الشيخ عبدالله صالح هاجر وإخوانه وكافة آل هاجر بمديرية 
الحداء محافظة ذمار في وفاة نجليه علي ومحمد عبدالله هاجر غرقًا في أحد 
سدود المنطقة، مشاطرًا إياهم أحزانهم في هذا المصاب األليم، سائاًل المولى 
ت قدرته- أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يتقبلهما قبواًل 

ّ
-جل

حسنًا ويسكنهما الجنة.. وأن يلهم والديهما وإخوانهما وكافة أفراد األسرة 
الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.

إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة المناضل سعيد العريف
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة العميد الركن المناضل سعيد سالم العريف الذي وافاه االجل 
وانتقل إلى رحمة الله بعد عمر حافل بالعطاء والنضال في سبيل الوطن ..ومن 
اجل التحرر واالستقالل والحرية والديمقراطية ، حيث كان -رحمه الله من 
المناضلين البواسل الذين ابلوا بالءًا حسنًا في حرب التحرير ومقاومة االستعمار 
حتى قبل االستقالل الوطني وفي الدفاع عن الثورة والجمهورية وكان من طالئع 
المدافعين عن الوحدة اليمنية الخالدة وقدموا التضحيات الجسيمة من اجل 

انتصارها االبدي والخالد.
واشار الزعيم علي عبدالله صالح في البرقية التي بعث بها باسمه شخصيًا 
ونيابة عن قيادات وهيئات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
واحزاب التجمع الوطني الديمقراطي إلى نجل العقيد ناصر سعيد سالم العريف 
واخوانه وإلى كافة آل العريف - اشار- إلى ان رحيل المناضل سعيد سالم العريف 
يعتبر خسارة كبيرة للوطن وللقوات المسلحة التي عمل في صفوفها بكل 

اخالص وتفان وساهم في مسيرة بنائها وتطويرها بأسس علمية ووطنية.
سائاًل المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته 

ويلهم اهله وكل ذوية الصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون.

..ويعزي في وفاة المناضل علي القوسي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ببرقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ المناضل علي بن ناجي علي القوسي الذي اختاره الله 

سبحانه وتعالى إلى جواره بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والتضحية في سبيل 
عزة الوطن وتقدمه ووحدته، وفي مقارعة الظلم واالستبداد أإلمامي الذي عانى 
منه شعبنا كثيرا حيث كان الفقيد رحمه الله من المناضلين الشجعان الذين 
قاوموا اإلمامة وجبروتها وتعرض للسجن مع عدد من األحرار في سجن نافع 
بحجة الذي كان يتخذ منه النظام اإلمامي المباد مكانًا لتعذيب وقهر األحرار 
والمناضلين كما ساهم الفقيد في معارك الدفاع عن الوحدة والجمهورية حتى 

تحقيق انتصارهما الشامخ.
وعبر الزعيم علي عبدالله صالح في البرقية التي بعث بها إلى العميد ناجي بن 
علي القوسي وإخوانه وكافة آل القوسي األوفياء وكل أبناء منطقة الحدا األفذاذ 
الصادقين مع الله ومع الوطن والشعب والمتمسكين بمبادئهم وقيم الوالء 
الوطني عن مشاطرتهم ألحزانهم ومواساتهم العميقة في هذا المصاب الجلل 
سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه وأن 
يسكنه فسيح جنانه وان يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان إنه 

سميع مجيب ..
إنا لله وإنا إليه راجعون.

..ويعزي بوفاة اإلعالمي علي شيكان
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة اإلعالمي علي محمد شيكان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 
حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجال اإلعالمي، حيث كان -رحمه 

ة واقتدار. الله -أحد رجال اإلعالم البارزين الذين عملوا بكل إخالص وكفاء
وعّبر الزعيم علي عبدالله صالح عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لألخ محمد علي شيكان وإخوانه 
وكافة آل شيكان بمحافظة إب، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذوي��ه الصبر 

والسلوان.. إنه سميع مجيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون

.. ويعزي بوفـــاة الكميم
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة األخ خليل مهدي الكميم الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 

حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى رجل األعمال 
األخ عبدالرحمن خليل مهدي الكميم وإخوانه وكافة آل الكميم عن صادق 
التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، 
سائاًل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه 

فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

..ويعزي بوفاة الطويلي
 بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه أح��زاب التحالف الوطني الديمقراطي إلى األخ عادل 

عبدالله علي الطويلي وإخوانه وكافة آل الطويلي في وفاة والده عبدالله علي 
الطويلي، الذي توفاه الله تعالى بعد حياة مليئة بالعطاء في خدمة الوطن..

معّبرًا عن تعازيه الحارة ومواساته العميقة في هذا المصاب الجلل، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح 

جنانه.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
إنا لله وانا اليه راجعون

..ويعزي بوفاة الزيلعي
بعث األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الحاج علي أحمد الزيلعي الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 

حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر األخ الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى عبده علي 
أحمد الزيلعي وإخوانه وكافة آل الزيلعي عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة عبيد الحاج وعزيز
< بعث الزعيم علي عبدالله صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة العقيد
 عبيد الحاج -نائب رئيس تحرير صحيفة ستة وعشرين سبتمبر إثر مرض 

ألم به وهو في ريعان شبابه عانى منه كثيرا حتى توفاه الله.
< وبعث أيضا برقية مماثلة إلى عبدالحميد محمد احمد عزيز في وفاة 
والده العميد محمد احمد عزيز الذي اختاره الله إلى جواره بعد عمر طويل 
خدم خالله الوطن والثورة والجمهورية والوحدة ، وقام بواجبه الوطني بكل 

إخالص وتفان .
وعبر الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في برقيات 
التعازي التي بعث بها باسمه وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن مشاطرته ألبناء وإخوان 
واسر الح���اج وعزيز أحزانهم مقدما التعازي الحارة والمواساة الصادقة لهم 
جميعا سائال المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهم 
فسيح جناته ويلهم كل أهلهم وذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان .. إنا لله 

وإنا إليه راجعون .

..ويعزي بوفاة الشيخ عيطان
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة الشيخ عبدالواحد هادي عيطان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد 

حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى أحمد هادي عيطان 
وإخوانه وكافة آل عيطان عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. 
وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب 
التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته 

ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه..
 ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..

إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة هادي الشرفي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة هادي محمد الشرفي - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي 
العام بمديرية مفتاح محافظة حجة - الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى سلطان هادي 
محمد الشرفي واخوانه وكافة آل الشرفي عن صادق التعازي وعميق المواساة 
باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي 
العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن 
يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله 

وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة عبده زائد
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاة عبده احمد زائد - عضو المجلس المحلي بمديرية الرجم 
محافظة المحويت - الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء في 

خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى االخ محمد عبده 
احمد زائد واخوانه وكافة آل زائد عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه 
شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل المولى -عزوجل- أن يتغمد 
الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. ويلهم كل أهله وذويه 

الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

..ويعزي بوفاة الشيخ مبخوت هراش
بعث الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء 
ومواساة في وفاةالشيخ مبخوت هّراش الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة 

بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع..
وعّبر الزعيم في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ سمير 
مبخوت هّراش والشيخ نجم الدين هّراش وكافة آل هّراش عن صادق التعازي 
وعميق المواساة باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، سائاًل 
المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.. ويسكنه فسيح جنانه.. 

ويلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع ُمجيب..
إنا لله وإنا إليه راجعون

أخوكم / علي عبدالله صالح
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يبعث برقيات تعازي..
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لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

استعادة أية ممتلكات أو منشآت حكومية تم السيطرة عليها من قبل 
متنفذين في المحافظات الجنوبية والشرقية

رؤية املؤتمر للحلول والضمانات للقضية الجنوبية

الشيخ الشايف: مصر اجتثت 
مشروع اإلرهاب وحكم المرشد

عبر الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار 
عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري ضد العنف واإلرهاب الذي تمارسه جماعة 
اإلخ��وان المسلمين, التي اختارت النزوع نحو التطرف والوقوف ضد المصلحة 
الوطنية وتصر على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد شعب مصر العظيم , بعد 
أن أضاعت سنة كاملة من عمره، وهي تحكمه بعقلية العصابة المتحجرة وفق 

مشروعها الجامد والمتخلف.
مؤكدًا أن ما ج��رى  في مصر هو اجتثاث 
لما تبقى من مشروع اإلرهاب والجمود .. 
وحكم المرشد الذي شوه مصر وصورتها 
وأس���اء ل��دوره��ا ال��ع��روب��ي ال��ق��وم��ي.وأك��د 
»براقش نت« أن مصر أكبر  الشايف وفقًا ل�
من عصابة تتعامل مع األمور بمنطق 
متحجر وال تعي المتغيرات وتصر 
على تكريس ثقافة العنف واإلره��اب 
وإق��ح��ام��ه��ا بشكل غ��ري��ب في 
ال���ح���ي���اة ال��س��ي��اس��ي��ة 
الديمقراطية التي 
التتفق أب��دا مع 
ه���ذا المنطق 

االقصائي.

نجاة القيادي المؤتمري 
عبود باسالمة من محاولة 

اغتيال بمحافظة إب 

نجا الشيخ عبودعبدالكريم باسالمة من محاولة اغتيال 
عندما استهدفه مسلحون يستقلون دراجة نارية بشارع حي 
ماكان عائدًاومعه  المحافظة خلف مبنى محافظة إب السبت اثناء
نجله الى منزله بسيارته  حيث اطلقوا عليه وايال من الرصاص 
مما ادى الى اصابته ونجاة نجله البالغ من العمر 8سنوات. 
وقدتم اسعاف باسالمة الى احد مستشفيات مركز المحافظة

وطالب الشيخ عبودعبدالكريم باسالمة في تصريح له 
األجهزة األمنية في المحافظة بسرعة ضبط تلك العصابة 

وتقديمهم للعدالة.
وعبرعددمن ابناء محافظة إب عن استيائهم الشديد من 
اإلنفالتات واإلختالالت التي تشهدها المحافظة .وقالوا ان سبب 
زيادة الجريمة في المحافظة يعود الى سوء اداء األجهزة األمنية 
في المحافظة ومديرياتها بدليل ظهور جريمة غريبة ونادرة 
على إب والمتمثلة بالعصابات المسلحة بالدراجات النارية التي 

من خاللها يتم قتل ابناء المحافظة في وضح النهار.

إصابة 6 أشخاص..
نجاة قيادي مؤتمري من 

محاولة اغتيال
نجا القيادي المؤتمري الشيخ ناجي وازع نجاد من محاولة 
اغ��ت��ي��ال حينما هاجمت عصابة مسلحة على متن قرابة 
20 دراج���ة ن��اري��ة منزله ال��واق��ع بمفرق حبيش مديرية 
المخادرمحافظة اب أثناء وجوده مع ضيوف له.وقال مصدر 
محلي: ان اطالق النار أدى الى إصابة القيادي المؤتمري نجاد 
واخيه صالح وعارف عبدالله الوتر ومحمد ثابت ناجي شداد 

، ومحمد القباطي )كهربائي سيارات( و نجل احمد المقرعي
واضاف المصدر انه تم نقل المصابين الى احد مستشفيات 
مركز المحافظة لتلقي العالج إثر اصابتهم بجروح خطيرة.. 
منوهًا الى أن عناصر العصابة المسلحة التي حاولت اغتيال 
القيادي المؤتمري نجاد مطلوبون أمنيًا للعدالة على ذمة قضايا 
جنائية.وحمل المصدر مسئولية ماتعرض له القيادي المؤتمري 
نجاد وزير الداخلية وامن المحافظة مطالبا بنفس الوقت تلك 

الجهات بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

مؤتمر )متون الجوف( 
يستعد لالنتخابات

عقد مؤتمريو مديرية المتون محافظة الجوف اجتماعًا موسعًا لقيادات 
واعضاء وشباب المؤتمر الشعبي العام ومناصريه.

وألقى الشيخ عبدالخالق عبدان عضو اللجنة الدائمة كلمة  نقل فيها 
تحيات وتهاني الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام - 
بمناسبة عيد الفطر المبارك للحاضرين . واشار في كلمته الى ضرورة توعية 

المواطنين بأهمية االنتخابات وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
كما ألقى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بالمديرية كلمة دعا فيها 
الحاضرين الى التآزر والتكاتف من اجل النهوض بالمؤتمر الشعبي العام 
وتوسيع نطاقه على مستوى المحافظة بكاملها وتذليل كل الصعوبات لذلك 

كما دعا الجميع لالستعداد التام لمراحل االنتخابات القادمة.

فيما رفضت رئاسة وأمانة الحوار طلب الحراك بنقل الحوار إلى خارج اليمن

الشعيبي لـ"الميثاق": فريق بناء الدولة أقر معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور 
- خاص/ الميثاق:

أقر فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الجلسة 
التي عقدها، امس االح��د، معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور. 

بينما ال ت��زال ف��رق عمل مؤتمر الحوار متوقفة عن العمل نتيجة 
غياب ممثلي الحراك الجنوبي عن مؤتمر الحوار منذ انتهاء 

اج��ازة عيد الفطر المبارك، نظرًا الشتراطات جديدة 
قدمها في رسالة رفعها لرئاسة الحوار واالمانة العامة 
االسبوع الماضي،القيادي في الحراك، رئيس فريق القضية 

الجنوبية، محمد علي احمد.
وقال رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي العام 

واح���زاب التحالف الوطني ف��ي مؤتمر ال��ح��وار، 
الدكتور يحيى الشعيبي ل�"الميثاق":  ان فريق 
بناء الدولة بمؤتمر الحوار اقر في جلسة امس 
معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور، وان تقوم 

لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار باالشتراك مع 
الحكومة بتشكيل لجنة صياغة  الدستور 
من المكونات السياسية المشاركة في 

مؤتمر الحوار.
مشيرًا إلى أن اعضاء لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن فريق بناء الدولة 
اقترحوا بأن يكون عددهم يتراوح بين)31-51( عضوًا، تمثل فيها المكونات  
بنفس نسب تمثيلها  في مؤتمر الحوار.. اضافة الى ان المعايير أوكلت للجنة 
صياغة الدستور، وان تتقيد بمخرجات مؤتمر الحوار وإقراره قبل رفعه إلى 

رئيس الجمهورية الذي سيصدر قرارًا يدعو فيه الشعب لالستفتاء عليه.
مؤكدًا ان الفريق اعاد المقترح الذي تم التوافق عليه إلى اللجنة الستكمال 

التفاصيل الخاصة بمعايير وشروط أعضاء اللجنة.
وأشار الشعيبي الى ان فريق بناء الدولة كان قد استعرض في جلسة امس،  
نتائج عمل اللجنة المنبثقة عنه والخاصة بوضع األسس السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وذلك بعد استيعاب جملة من المقترحات التي طرحها أعضاء 
الفريق األربعاء الماضي حيث جاء في مقدمة األسس السياسية أن "الشرعية 
الدستورية أساس نظام الحكم في الدولة وال يجوز تغييره بأي وسائل قوة 
لة والمحاسبة على  أخرى مخالفة ألحكام الدستور"، إضافة إلى "إعمال مبدأ المساء
كل من يتولى وظيفة عامة سياسية أو إدارية بمن في ذلك رئيس الجمهورية 
ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ورؤساء المصالح واألجهزة والمؤسسات 

والهيئات العامة ونوابهم" و"حظر استغالل دور العبادة لنشر األفكار 
الحزبية والدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية 

والعنف والفتنة بين أبناء الشعب" .
وفي حين قال رئيس فريق ممثلي المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
بمؤتمر الحوار، عضو فريق بناء الدولة: ان الفريق أثرى 
تقرير اللجنة بجملة من المالحظات المهمة وكلف 
اللجنة المصغرة استيعابها على أن تعرض على 

الفريق خالل الجلسة القادمة..
اكد ان اعضاء فريق بناء الدولة احال 
ت��ل��ك ال��م��ق��ت��رح��ات وال��م��الح��ظ��ات 
المقدمة على التقرير الى اللجنة 
المكلفة بإعادة صياغتها وعرضها 
مرة اخرى على فريق بناء الدولة 
لمناقشتها واق���راره���ا ب��ص��ورة 

نهائية.
وكانت االسس السياسية قد تضمنت 
عدم السماح بإنشاء أحزاب على أسس عرقية أو 
طائفية أو مذهبية أو جهوية أو دينية، وأن ال يكون له تشكيل عسكري أو شبه 
عسكري وحظر المساس بحرية الفكر والمعتقد كما يجرم ازدراء وسب الدين 
ة إلى الرسل واألنبياء وغير ذلك من  اإلسالمي واألديان السماوية األخرى واإلساء

االسس السياسية البالغة 13 بندًا.
بينما شملت االسس االقتصادية 24 بندًا، أكدت على التزام الدولة بحرية 
النشاط االقتصادي وتحقيق التوازن بين مصالح الفئات االجتماعية المختلفة 
وتشجيع اإلبداع والمبادرات الفردية والخاصة والمشروعات االقتصادية إضافة 
إلى تشجيع المنافسات المشروعة بين القطاعات االقتصادية المختلفة على 
أن تقوم السياسة االقتصادية للدولة على أساس التخطيط االقتصادي العلمي 
وبما من شأنه ضمان االستغالل األمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات 
كل القطاعات االقتصادية في شتى مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية .

وفيما يخص األسس االجتماعية فقد تضمنت 21 بندًا شملت جملة من المواد 
الدستورية المقترحة منها على سبيل المثال ال الحصر.. تكفل الدولة المساواة 
وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وأن 
يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن االجتماعي القائم على العدل والحرية 

والمساواة وفقًا للقانون.


