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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

الشراكة الحقة.. من أجل اليمن
كلمة 

المشهد اليمني المعقد أصًال لم يكن محتاجًا إلى المزيد  
من تعميق احتقاناته وحــاالت انسداده عبر ممارسات 
وسلوكيات تجعله أكثر صعوبة مما هو عليه باتخاذ مواقف خارج 
السياقات الطبيعية المفترضة الستكمال التسوية السياسية سواء 
في الجانب المتعلق بالمبادرة الخليجية او بالسعي الى االتفاق على 
عملية تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات 

مؤتمر الحوار.
وهنا نأتي الى القضايا الخالفية التي تباينت المواقف حولها اثناء 
مؤتمر الحوار واستمرت حتى بعد ظهور شكل الدولة االتحادية منها 
ما هو مرتبط بقضايا لم يتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار ومسودة 
الدستور ومنها تلك التي لها عالقة بتكوين الهيئة الوطنية للرقابة 
على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والئحتها الداخلية وآلية عملها 
والتي كان من المفترض اعادة النظر فيها دون إلغاء اآلخر وهذا هو 
ابرز ما دفع ممثلي مكوني المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني 

الى االنسحاب من اجتماع الهيئة- السبت.
هذا هو بالضبط ما حدث بالمؤتمر وحلفائه الن المسألة للمؤتمر 
وحلفائه ليست مجرد احتفاالت مبهرجة واستعراضية بل المسألة 
تعاٍط جدي مع القضايا الوطنية التي يتوجب فيها األخذ باالعتبار 
كل الرؤى والتصورات حول الحلول للقضايا الخالفية بين المكونات 
السياسية خاصة وأن ذلك قد ضمن اتفاق الشراكة وال ينبغي تجاهلها 
وإخضاعها للكلفتة وهو ما كانت مثارة من مكونات أساسية ما كان 
يجب إغفالها تجنبًا ألية تداعيات كانت متوقعة وحصلت لغياب 
االستيعاب المسؤول والجدي والصادق لمتطلبات المرحلة الوطنية 

الدقيقة التي يمر بها اليمن.
بكل تأكيد المؤتمر الشعبي وحلفاؤه كانوا وسيبقون مع التسامح 
والتصالح والتفاهم والحوار واتباع الطرق واألساليب الديمقراطية 
والسلمية لحل أية خالفات، ويقفون ضد أية أساليب لفرض الخيارات 
بوسائل العنف وهي مرفوضة ومدانة.. وهذا هو الموقف الذي عبر 
عنه المؤتمر وأحزاب التحالف تجاه ما تعرض له مدير مكتب رئاسة 

الجمهورية احمد عوض بن مبارك..
إن الوطن لم يعد قادرًا على تحمل المزيد من التداعيات، لذا فعلى 
جميع األطراف ان ترتقي الى مستوى موجبات هذه الفترة الحساسة 
من تاريخنا الوطني التي لن نتجاوزها اال بالتسريع في اجراء االنتخابات 
والخروج من الشرعية االنتقالية الى شرعية حقيقية تعكس إرادة 

الشعب اليمني.

أزمة اختطاف مدير مكتب الرئيس تتصاعد
المؤتمر دان الحادثة واعتبرها بادرة خطيرة..

هادي يستغل منصبه لمصادرة أموال المؤتمر
التحريض ضد الزعيم وقيادات المؤتمر وتجميد األموال سياسة فاشلة

بعد أن أصدرت المحكمة حكمًا بإطالقها

حضرموت في طريقها 
لتصبح إمارة لإلرهابيين

مشروع دستور ليمدد الرئيس هادي

األزمة تتفجر

الشارع يطالب برحيل السلطة الفاشلة

الزعيم: االنسحاب من الرقابة على المخرجات له مبررات موضوعية
لن نشارك في هيئة الرقابة حتى تقر الئحتها
يجب تصحيح نسب تمثيل المكونات في الهيئة

دعا الزعيم علي عبدالله صالح-   
رئيس المؤتمر الشعبي العام- 
ــى تفهم موقف  األطـــراف السياسية ال
المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف 
الــوطــنــي عــقــب انسحابهم الــســبــت من 
اجتماع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، حتى تقر 

الالئحة الداخلية للهيئة.
 وشـــدد الــزعــيــم على تنفيذ مطالب 
تــصــحــيــح نــســب الــتــمــثــيــل لــلــمــكــونــات 
السياسية في الهيئة الوطنية لمراقبة 

تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وبما يتفق 
مع نسبتهم في مؤتمر الحوار.. مؤكدًا 
رفض المؤتمر الشعبي تحويل الهيئة 
الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات 
مؤتمر الــحــوار الوطني الــى مهرجانات 

احتفالية.
وأعرب الزعيم علي عبدالله صالح عن 
تمنياته بسرعة اإلفراج عن الدكتور أحمد 
عــوض بــن مــبــارك مــديــر مكتب رئيس 
الجمهورية الذي تعرض لحادثة اختطاف 

دانها المؤتمر وأحزاب التحالف.

خالل لقائه مدير «االيفس»

الزوكا: ندعو كل األطراف لتنفيذ 
االستحقاقات الديمقراطية

التقى االســتــاذ عـــارف عوض  
الــزوكــا االمين العام للمؤتمر 
ـــس بــمــديــر مكتب  الــشــعــبــي الـــعـــام أم
المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 
في اليمن (ايفس) السيد جرانت كيبين .
ات  وتــنــاول اللقاء الحديث عــن االجـــراء
المتعلقة بــاالنــتــخــابــات وفـــي مقدمتها 
ــة لتنفيذ السجل  ــجــاري الــتــحــضــيــرات ال
االنتخابي االليكتروني باعتباره االساس 
للتحضير لالستحقاقات االنتخابية القادمة.
تفاصيل ص٢

تفاصيل 
ص٢

تفاصيل ص٢

ممثلو المؤتمر وأحزاب التحالف يكشفون أسباب انسحابهم من جلسة الهيئة الوطنية

مصدر مؤتمري يستهجن 
التقاء الرئيس بمجموعة 

تزعم انتماءها للبعث

التحقيق مع محافظ مأرب 
ووزير الكهرباء

«الميثاق»: مصادر لـ

ض وثيقة مخرجات الحوار للتزوير تعرُّ

ــمــحــكــمــة    وجــــهــــت ال
الجزائية المتخصصة 
بــأمــانــة العاصمة أمــس األحــد 
برئاسة القاضي محمد بن يحيى 
البرغشي بالتحقيق مع محافظ 
مأرب ومديري الشرطة والبحث 

الجنائي بالمحافظة وكذا مدير 
عام المؤسسة العامة للكهرباء 
وقـــادة وزارة الكهرباء، على 
ــتــخــريــب  ــفــيــة قـــضـــايـــا ال خــل
ــراج خطوط  المتكررة على أب

الطاقة الكهربائية.

«الميثاق» عن تعرض    كشفت مصادر موثوقة لـ
وثيقة مخرجات مؤتمر الــحــوار الوطني لعملية 
تغيير وتبديل وإضافات وحذف من قبل قيادات في مؤتمر 
الحوار تسعى إلى تمرير أجندة مشبوهة بعد أن فشلت في 

تحقيق ذلك أثناء أعمال مؤتمر الحوار.
وقالت المصادر: إن وثيقة الحوار التي يجري تداولها 
وتم توزيعها على السياسيين والدبلوماسيين والفعاليات 
الوطنية ليست الوثيقة المتوافق عليها من قبل المكونات 
السياسية والتي جرى التصويت عليها في الجلسات العامة 

لمؤتمر الحوار، موضحة أن مخرجات فريقي العدالة االنتقالية 
 
َ
والحكم الرشيد التي لم يتم التصويت عليها ولــم تحظ
درجت ضمن الوثيقة وانعكست في مسودة 

ُ
بالتوافق قد أ

الدستور. واعتبرت المصادر أن طباعة كتاب وثيقة الحوار 
وبما تضمنه من إضافات تعد جريمة بحق كل المكونات 
السياسية وخيانة أمانة ومسؤولية يجب أن ال يفلت مرتكبوها 

من الحساب.
وحملت المصادر األمانة العامة لمؤتمر الحوار المسؤولية 

الكاملة عن هذا التزوير الخطير لوثيقة وطنية.


