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علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدديــة الحزبية، 

ـــغـــاز ومــحــقــق  ــنــفــط وال ومـــخـــرج ال
المنجزات االنمائية العمالقة 
وفي مقدمتها إعــادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل 
األساسية، وأنه رقم يفوق كل 

ــمــعــادالت وسيظل  ال
رقمًا في الحاضر 

والمستقبل..

طالب أعضاء المؤتمر الشعبي العام في اتصاالت مع  من قلب الذاكرة الحية
صحيفة «الميثاق» رئيس المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة 
بسرعة عقد اجتماع طارئ للجنة الدائمة الرئيسة للوقوف أمام 

التحديات الخطيرة التي يواجهها الوطن والوحدة اليمنية.
محملين قيادة المؤتمر مسئولية أي تمديد لألزمة وأي خطر 

تتعرض له الوحدة..

مؤكدين أن السكوت على مؤامرة تفكيك وتسريح وأخونة 
الجيش واألمــن وإقصاء الكوادر الوطنية قد دفعت بالطابور 

المتآمر الى المطالبة بتمزيق اليمن داخل العاصمة صنعاء.
محذرين من استمرار المماطلة من عقد اجتماع طارئ للجنة 
الدائمة بصورة عاجلة وفي محافظتي عدن أو حضرموت للرد 

بشكل قوي على دعاة االنفصال والمتآمرين معهم.

«الميثاق»: د.محمد صالح قرعة لـ

بقاء الشعب اليمني موحدًا 
وتحت راية واحدة همنا األول

في اللقاء التشاوري الموسع لقيادات المؤتمر وحلفائه:

الزعيم: الوحدة خط أحمر

د الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الوحدة اليمنية خط أحمر وال يملك   
ّ
أك

أحد حق التصّرف فيها باعتبارها ملكًا للشعب اليمني بأكمله.
سه أمس األحد اللقاء التشاوري الموّسع 

ّ
وشّدد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر خالل ترؤ

لقيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي ضم األخوة أعضاء 

اللجنة العامة والوزراء وأعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلسي النواب والشورى وممثلي المؤتمر 
الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر الحوار الوطني والقيادات الشبابية والمرأة، شّدد على 
ضرورة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون انتقاص 
أو اجتزاء باعتبارها منظومة متكاملة. رافضًا في الوقت نفسه كل المحاوالت الجارية إلجهاضها من خالل 

مسميات ما أنزل الله بها من سلطان.
ات  كما رفض رئيس المؤتمر الشعبي العام االلتفاف على المبادرة الخليجية عن طرق االجتماعات واللقاء

الجانبية التي تستهدف الوحدة الوطنية والعودة بالوطن إلى مرّبع التشطير.
تفاصيل ص٣

نرفض االنحرف بمؤتمر الحوار وتحويله إلى وسيلة لتنفيذ أجندة خاصة لهدم وتخريب الوطن

المؤتمر وحلفاؤه يجددون تأكيدهم في التمسك الصارم بالمبادرة وآليتها ورفض أي تجاوزات أو خروج عنها

يجب االحتكام إلرادة الشعب عبر صناديق 
االقتراع لتشكيل المؤسسات الدستورية

التفاوض الشطري جريمة بحق الوطن .. والشعب اليمني في 
الشمال والجنوب سيدافع عن الوحدة وُيسقط المشاريع الصغيرة

ال محاصصة أو تقاسم ألجهزة الدولة في المبادرة عدا المشاركة في حكومة الوفاق

على جماهير الشعب التمسك بحقهم االنتخابي طبقًا للقانون

المؤتمريون يطالبون بعقد اجتماع طارئ للجنة الدائمة الرئيسية

«الميثاق»: محمد علي ياسر لـ

نحن مع أي قرار يخرج 
اليمن من األزمة

«الميثاق»: الدكتور مهدي عبدالسالم لـ

مؤتمر الحوار انحرف عن 
مساره نحو صفقات خاصة

د.يحيى الشعيبي لـ»الميثاق»:

المؤتمر والتحالف سيعلقون مشاركتهم في الحوار اذا استمر استهداف الوحدة اليمنية
الميثاق- خاص: 

حذر الدكتور يحيى الشعيبي - عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام- من المساعي والمحاوالت الجارية لبعض االطــراف 
السياسية لالنحراف بمؤتمر الحوار الوطني وإفــراغــه من محتواه 
وغايته التي يعقد عليها الشعب اليمني كل آماله وتطلعاته في الحفاظ 
ه سيعلقون  على وحدته وأمنه واستقراره.. مؤكدًا ان المؤتمر وحلفاء
مشاركتهم في الحوار اذا ما افضى الحوار الى المساس بالوحدة اليمنية.

 وقال رئيس فريق ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف في مؤتمر الحوار 
لـ»الميثاق»: ان ممثلي المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمر 
الحوار الوطني سيعلقون مشاركتهم في جلسات الحوار اذا ما استمر 

الحوار على اساس شطري بين الشمال والجنوب وليس على اساس بين 
ممثلي المكونات التسعة المشاركة في مؤتمر الحوار».

وفيما رفض الشعيبي االنحراف بمؤتمر الحوار ومخالفة المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس االمن الدولي، اكد ان المؤتمر 
وحلفائه ومعهم عامة الشعب اليمني في شماله وجنوبه وشرقه وغربه 

يرفضون أي مساس بوحدة وطنهم.
وقال؛ «لن نقبل بأي رؤى او اطروحات تمس الوحدة اليمنية»..

وأضــاف: «ان المؤتمر وأحــزاب التحالف قدموا رؤيتهم في مؤتمر 
الحوار بشأن شكل الدولة بان تكون دولة اتحادية من عدة اقاليم ولن 

نقبل بأي حلول اخرى تخرج عن هذا».

كابوس التمديد يدخل حيز التطبيق
مراقبون : الشارع اليمني يصاب بخيبة أمل و١٨ سبتمبر يوم حزن وطني شامل

أعلنت لجنة التوفيق أمــس األحــد  
ــحــوار الوطني  التمديد لمؤتمر ال
بطريقة غير مباشرة من خالل التصريح بالزام 
فــرق العمل تسليم تقاريرها النهائية يوم 

الخميس ١٩سبتمبر كآخر موعد..
الجدير بالذكر أن موعد انتهاء أعمال مؤتمر 
الــحــوار الوطني بشكل نهائي كما هــو مقرر 

رسميًا يوم ١٨ سبتمبر.
«الميثاق» أن هذا  قال مراقبون وسياسيون لــ
التمديد يؤكد فشل الحوار عن تنفيذ مهامه 
طبقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 

وقراري مجلس األمن الدولي.

مــــؤكــــديــــن ان 
التمديد اليعتبر ترحيل لألزمة السياسية 
فقط، وإنما يمثل انتكاسة وفشًال لجهود الدول 

الراعية للمبادرة، خالفًا لخيبة األمل واالحباط 
التي أصابت الشارع اليمني جراء هذا التطور 

المؤسف..
محذرين من أن يجر هذا التمديد إلى تأجيل 
االنتخابات القادمة وتفصيل المبادرة الخليجية 
على مقاس مراكز قوى تعمل لتنفيذ أجندة 
خــارجــيــة.. وطــالــبــوا المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف بإعالن يوم ١٨سبتمبر يومًا 
حزينًا في عموم البالد بعد أن خيبت أطراف في 
الحوار آمال الشعب داخل أروقة الحوار للخروج 
من األزمــة الطاحنة التي أنهكت البالد طيلة 

السنوات الماضية.


