
اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام نهاية االسبوع    
الماضي اكتسبت أهميته من القضايا والموضوعات الوطنية 
الحيوية التي ناقشها ومن النتائج التي خرج بها وعبرت عنها القرارات 
والتوصيات ليتجلى في كل هذا روح المسؤولية الوطنية والتنظيمية 
تجاه استحقاقات المرحلة بكل صعوباتها وتحدياتها عاكسين مدى 
الوعي العميق بالتعقيدات التي تواجه اليمن بكل عواملها وأسبابها 
وتأثيراتها على نجاح التسوية السياسية إلخراجه من أزمته السياسية 
بكل تداعياتها على الصعيد االقتصادي واالمني وما يعني ذلك من 
استمرار لتراكمات أعبائها الحياتية والمعيشية على الشعب الذي 
استبشر خيراً بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ولكن وضع 
المشترك العراقيل أمامها قد حال دون استكمال مرحلتها األولى مما ولد 
حالة إحباط عامة تتزايد يوماً عن يوم بسبب غلبة الطبع على التطبع 
من قبل أولئك الذين ليس في أجندتهم سوى الوصول الى السلطة 
واالستئثار بها وال يهم ان كان الثمن دماء وأرواح اليمنيين وهؤالء 
أهواؤهم ومطامعهم ومصالحهم أعمت بصرهم وبصيرتهم فراحوا 
يمارسون االستحواذ والمصادرة واالقصاء والتهميش ليس فقط على 
من يعتبرونهم خصوماً ولكن ايضاً حتى على شركائهم السياسيين 
في اللقاء المشترك ذاته ومثل هذه النزعات المريضة بداء الغرور هي 
التي تعيق تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً آلليتها التنفيذية المزمنة 
في مرحلتها االولى، وبالتالي عدم الوصول الى المرحلة الثانية وفي 
المقدمة الحوار الوطني، ويكفي في هذا المنحى االشارة الى التأثيرات 
التي ظهرت بوضوح في عمل حكومة الوفاق الوطني والتي عكست 
سلوكيات وممارسات رئيسها عدم االلتزام بالوفاق فهو بما يقوم به 
من تصعيد في خطابه السياسي االعالمي الفج قد ضرب األساس الذي 
يقوم عليه الوفاق أنه يمثل طرفاً بعينه بحيث يمكن القول إن منطق 
التوافق الذي يفترض أن يعبر عن كل مكونات الحكومة قد ضربه 
باسندوة وهذا بدون شك انسحب سلباً على مسارات الخروج من األزمة 
طبقاً للمبادرة الخليجية.. وألن الحكومة خرجت عن السياقات التي كان 
يفترض أن تسير فيها فلم تحقق أية نجاحات يعتد بها ولم تنجز أية 
مهمة من المهام المناط بها وبالتالي أصبحت غير قادرة على تلبية 
متطلبات الفترة التاريخية المعقدة والحساسة بما يؤدي الى تجاوز 

الوطن أوضاعه ووصوله الى بر االمان.
إن هذه أهم االستخالصات التي تضمنها بيان اجتماع اللجنة العامة 
للمؤتمر الشعبي العام في مناقشته الموضوعية لقضايا المرحلة 
مجسداً بذلك أنه تنظيم سياسي رائد في تعبيره عن مصالح شعبنا 
وطموحاته وتطلعاته ومثلما كان في الماضي سيكون أقوى حاضراً 

ومستقبالً.

حكومة الال وفاق
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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بعد قطع مخصصات حضرموت

وزير المالية يقطع 
قاعدة اليمن فيمرتب االستاذ باجمال
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برئاسة الدكتور االرياني:
اللجنة العامة تحذر من انتهاكات يمارسها رئيس الحكومة تهدد التسوية السياسية

باسندوة فشل في تأمين الخدمات الضرورية واالحتياجات الحياتية للمواطنين
نرفض عملية اإلقصاء التي تستهدف الكوادر المؤتمرية داخل مرافق الدولة

على اللجنة العسكرية سرعة فك الحصار على معسكرات الجيش في أرحب ونهم
طالبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اللجنة العسكرية   

بإنهاء مهام المرحلة األولــى من المبادرة الخليجية واآللية 
التنفيذية المزمنة لها المتعلقة بالشق العسكري واألمني بما يسهم 
في تعزيز الخطوات نحو انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وتوفير األمن 

والطمأنينة للمواطنين ووحدة القوات المسلحة.
وعبرت اللجنة العامة في اجتماع عقدته برئاسة الدكتور عبدلكريم 

االرياني -النائب الثاني لرئيس المؤتمر- عن رفضها لعمليات اإلقصاء 
التي تستهدف الكوادر والقيادات المؤتمرية داخل مرافق الدولة من 
قبل الشركاء في العملية السياسية، من خالل قيامهم بإقصاء وإبعاد 
بعض القيادات اإلدارية العتبارات سياسية خارج األطر والبناء المؤسسي 
والقانوني الذي يحكم هذه اإلجراءات وبما يخالف ويتعارض مع روح وبنود 

المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والدستور والقوانين النافذة.

وكلفت اللجنة العامة األمانة العامة بعقد اجتماع للتعاطي مع تداعيات 
هذا األمر. ووقفت اللجنة العامة أمام مجموعة من الوثائق والمراسالت 
المتبادلة بين رئيس حكومة الوفاق وأطراف خارج المبادرة الخليجية تملي 
فيها تلك األطراف على حكومة الوفاق القيام بجملة من اإلجراءات تنتهك 

أسس التسوية السياسية وتعرض المبادرة الخليجية للخطر.
التفاصيل ص٣

استعدادات واسعة الستقبال العليمي وبورجي األربعاء القادم أكدت مصادر مطلعة لـ«الميثاق»   
المناضل عبدربه منصور  أن 
هادي رئيس الجمهورية أصدر تعليماته 
لألمن المركزي والشرطة العسكرية 
بتفريق المليشيات التابعة لعلي محسن 
وحميد القشيبي بالقوة، مشيرة إلى 
ان قائد األمن المركزي فضل القوسي 
ابلغ علي محسن والقشيبي بأنه إذا لم 
تستجب تلك المليشيات للتوجيهات فإن 
األمــن المركزي والشرطة العسكرية 
سينفذون توجيهات رئيس الجمهورية 

بتفريقهم بالقوة.
يذكر ان تلك المليشيات التي تدعي 
أنها مجندة لم تكن مجندة بشكل رسمي 
اصالً وليس لديهم أي مستحقات لدى 
الدائرة المالية بوزارة الدفاع التي يديرها 
العميد عبداهللا الكبودي، وأوضح المصدر 
ان ذلــك يعد عمالً استفزازياً وخرقاً 

للقانون والمبادرة الخليجية وآليتها..
مشيراً إلى أن المتمرد علي محسن 
يتصرف وكأنه هو رئيس الدولة واآلمر 
لوزارة الدفاع ودوائرها بتنفيذ ما يريد 
وممارسة الفوضى وحصار المنازل التي 
لها حرمة دستورية واعتداء على موظف 

عام.
وعلمت «الميثاق» ان العميد الكبودي 
مدير الدائرة  المالية بوزارة الدفاع بعد 
أن ابلغ بأن المليشيات تحاصر منزله 
ظل طيلة اليوم خــارج منزله بعد أن 
الجمهورية  رئيس  األخ  ابلغ فخامة 
ووزيــر الدفاع ورئيس األركــان وظلت 
عائلته وأوالده محاصرين داخل المنزل 
يــنــاشــدون انــقــاذهــم بعد أن حاولت 
المليشيات المسلحة اقتحامه بالقوة.. 
ومنعت الدخول والخروج من المنزل على 

أفراده أو القادمين إليه.

تشهد العاصمة صنعاء استعدادات واسعة يقوم بها المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني  
وبمشاركة شعبية كبيرة الستقبال عضوي اللجنة العامة الدكتور رشاد محمد العليمي واالستاذ عبده 
علي بورجي اللذين سيصالن مطار صنعاء الدولي صباح االربعاء القادم، بعد عام امضياه في الخارج للعالج جراء 
إصابتهما في جريمة االعتداء االرهابي الذي استهدف حياة الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

وكبار مسئولي الدولة في ٣ يونيو ٢٠١١م.
وبهذا الخصوص أشاد االستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام بحرص القيادة 

السياسية والتنظيمية على ضرورة االستقبال الالئق لألخوين الدكتور رشاد العليمي، واألستاذ عبده بورجي.
وحيا الزوكا أعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه ومختلف الفعاليات الوطنية والمنظمات المدنية على التفاعل الجاد 
الذي رسموا لوحته في ذلك الحشد الجماهيري الكبير اثناء استقبال الشيخ صادق أمين أبو راس األمين العام 
المساعد للمؤتمر الذي عاد الى أرض الوطن االسبوع الماضي، وكذا بالتفاعل االيجابي الذي يبديه الجميع اليوم 

استعداداً الستقبال عضوي اللجنة العامة للمؤتمر الدكتور رشاد العليمي واألستاذ عبده بورجي..
مؤكداً أن هذا ليس غريباً على اعضاء المؤتمر وأنصاره وحلفائه ويعبر عن وفاء الشعب للمؤتمر وقيادته ويؤكد 

في ذات الوقت رفض أبناء الشعب اليمني لإلرهاب وضرورة معاقبة مرتكبي جريمة النهدين.

الكحالني رئيساً 
لدائرة العالقات 
الخارجية للمؤتمر

ـــرت اللجنة الــعــامــة في    أق
ء  األربعا المنعقد  اجتماعها 
برئاسة الدكتور عبدالكريم االرياني 
النائب الثاني لرئيس المؤتمر تعيين 
االستاذ أحمد محمد الكحالني رئىساً 
لدائرة العالقات الخارجية في المؤتمر 
الشعبي العام التابعة لقطاع الشؤون 

السياسية والعالقات الخارجية.
الجدير بالذكر ان االســتــاذ أحمد 
الكحالني من القيادات المؤتمرية 
الفاعلة وقد قوبل قرار اللجنة العامة 
بارتياح تنظيمي وشعبي نظراً لما 
يمتلكه من قدرات ستسهم في تفعيل 
أداء دائرة العالقات الخارجية، في إطار 
النشاط المملوس للقطاع مع األشقاء 
واألصدقاء وتوضيح مواقف المؤتمر 
الشعبي العام إزاء كثير من القضايا 

السياسية.

ب  مكتب رئيس المؤتمر يكذِّ
ما نشرته «الشارع»

كذب مصدر مسؤول في مكتب الزعيم  
علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام- ما تناولته صحيفة ”الشارع“ 
في عددها الصادر يوم األحد برقم ”٢٣٧“ 
بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٢م بشأن تلقي الزعيم 
علي عبداهللا صالح راتباً من المملكة العربية 
السعودية قدر بـ٤٠ مليون ريال سعودي، وأكد 
المصدر أن هذا الخبر عارٍ من الصحة وكذب 

بحت، وتلفيق.
ــال المصدر: إن ما نشرته الصحيفة  وق
يعد إساءة واتهاماً ربما يريد القائمون على 
الصحيفة من وراء هذا النشر أن ينضموا إلى 

قافلة المتكسبين من دول أخرى في قوائم 
الرواتب التي يقحمون فيها شخصيات سيادية 
ووطنية رفيعة المستوى.. وشدد المصدر على 
ان مثل هذا العمل يدل على عدم امتالك 
الناشر الحد األدنى من الشعور بالمسئولية أو 

المعرفة.. كما لم يتحر الدقة والمصداقية..
وأكد المصدر أن الزعيم علي عبداهللا صالح 
لم يكن وال أبوه أو جده عميالً يتقاضى رواتب 

من دولة أخرى..
الجدير بالذكر أن عدداً من الشخصيات كان قد 
شملها النشر تعتزم رفع دعاوى قضائية على 

الصحيفة التهامها بالعمالة لدولة أخرى.

أبوراس يشكر القيادة السياسية 
والتنظيمية وكل من اطمأن على صحته

ــــر    ــــب ع
الــشــيــخ 
صادق بن أمين 
أبــوراس األمين 
العام المساعد 
للمؤتمر الشعبي 
العام عن شكره 
وتقديره للقيادة 
السياسية وفي 
مــقــدمــتــهــم 
الـــــرئـــــيـــــس 
عبدربه منصور 
هــــادي رئيس 
ــة  ــوري ــه ــم ــج ال
والــزعــيــم علي 
عــبــداهللا صالح 
رئيس المؤتمر 

م  لــعــا ا لشعبي  ا
االجتماعية  الشخصيات  وكــافــة 
والسياسية والحزبية الذين اطمأنوا 
على صحته سواًء هاتفياً أو بزيارته 
الى منزله وذلــك بعد عودته من 
ت  ستمر ا لتي  ا جية  لعال ا حلته  ر
عاماً كامالً إثر إصابته في الحادث 
االرهابي المتمثل في تفجير جامع 
دار الرئاسة الذي استهدف الزعيم 
علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر 
ــادات الــدولــة  ــي الشعبي وكــبــار ق
والمؤتمر أثناء أدائهم صالة جمعة 
أول من رجب الحرام الموافق الـ٣ من 

يونيو ٢٠١١م.

ـــال الشيخ  وق
ــوراس  ــادق أب ص
ــح  ــري ــص فــــي ت
ــمــيــثــاق»:  ـــ«ال ل
إن هذه الرعاية 
ليست بمستغربة 
مــــن الـــقـــيـــادة 
لتي  ا السياسية 
ـــطـــاعـــت  اســـت
بــحــكــمــتــهــا ان 
ــة  تــتــجــاوز األزم
والخروج بالبالد 
ــر االمـــان  الـــى ب
ة  هد جا تعمل  و
للم الشمل ودمل 
الجروح وإشاعة 
المحبة والسالم 

في البالد.
وأعــرب الشيخ صــادق أمين أبو 
راس عن شكره وتقديره لجميع 
أبناء الشعب الذين جسدوا عظمة 
الوفاء واالخالص ونبل القيم بذلك 
االستقبال الذي حظي به أو بذلك 
التدفق العظيم الى منزله للسالم 
واالطمئنان عليه وتهنئته بسالمة 

العودة الى أرض الوطن.
مؤكداً أن هذه المواقف العظيمة 
ليست غريبة أبــداً على اليمنيين 
ــت المحن  والــتــي يجسدونها وق
والشدائد ليؤكدوا أن الجميع يمثلون 

أسرة واحدة.

اإلرياني: لجنة االتصال لن تقبل شروطاً 
مسبقة للدخول في الحوار

د الدكتور عبدالكريم اإلرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر- رئيس لجنة االتصال مع   أكّ
القوى السياسية على أنه ال سقف وال قيد وال شرط مسبق للدخول في الحوار الوطني الشامل.
وقال اإلرياني في مؤتمر صحفي عقده بصنعاء السبت مع أعضاء لجنة االتصال إن اللجنة ليس لها 
الحق أن تضع شروطاً مسبقة عند تحاورها مع األطراف كما أنه ليس لها الحق أيضاً أن تقبل بشروط 
مسبقة قبل الدخول بالحوار. وبين أن عدم وجود شروط مسبقة للحوار يعد شيئاً مهماً في إنجاح الحوار 
الوطني، مضيفاً «إن المبدأ هو أن يقر بمبدأ الحوار الوطني ثم تشكيل لجنة لإلعداد والتحضير للحوار».

ودعا اإلرياني من يسعون لطرح شروط مسبقة قبل الدخول في الحوار إلى قراءة المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية جيداً، وقال «ال يجوز أن يكون هناك عائق أمام الحوار الوطني أياً كان شكله أو نوعه». 
وفيما شدد اإلرياني على أهمية وجود قضيتين رئيسيتين مختلفتين هما توحيد الجيش وهيكلة 
الجيش، قال إن مسألة توحيد الجيش «إنهاء انقسام الجيش» شرطاً أساسياً في المبادرة الخليجية 

وآليتها التنفيذية فيما الهيكلة مسألة فنية ليست من اختصاصات اللجنة.
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المؤتمر: محاصرة منزل الكبودي عمل 
إرهابي وانقالب على صالحية الرئيس

عبر مصدر مسئول في المؤتمر  
الشعبي العام عن ادانته واستنكاره 
الشديدين للحصار الذي تفرضه ميليشيات 
الفرقة االولى مدرع التابعة للمتمرد علي 
محسن وحميد القشيبي على منزل العميد/ 
عبداهللا غالب الكبودي مدير الدائرة المالية 

بوزارة الدفاع منذ صباح االحد.
وقال المصدر في تصريح لـ»الميثاق»: 
إن االعتداء على منزل الكبودي ومحاصرته 
وترويع النساء واالطفال يعد عمالً ارهابياً 
ال يقره شرع وال دين وترفضه العادات 

والتقاليد اليمنية.
وحذر المؤتمر الشعبي العام من عواقب 
استمراء المتمرد علي محسن وأتباعه 
ــاب،  للعنف وانتهاجهم للتطرف واإلره
مؤكداً ان محاصرة منزل الكبودي هو 
اعــتــداء على السكينة العامة والسلم 
االجتماعي وترويع لألمنين وترهيب 
لموظف عام ومحاولة إخضاعه ألوامرهم 

التي ليس لها اي مسوغ قانوني.
وحمل المؤتمر الشعبي العام المتمرد 
لعميد  ا ة  حــيــا مسئولية  محسن  علي 
الكبودي وكافة افراد اسرته جراء نشر 
لميليشيات  ا من  لكم  ا لذلك  لمتمرد  ا
المتطرفة التي تواصل حصارها لمنزل 

الكبودي.
وأكد المصدر أن حصار منزل الكبودي 
واهانة  وبــربــريــاً  يعتبر عمالً همجياً 
للمؤسسة العسكرية وانقالباً سافراً على 
صالحيات رئيس الجمهورية القائد االعلى 
للقوات المسلحة ومحاولة بائسة لتفجير 
الوضع عسكرياً هروبا من تنفيذ المبادرة.
وقــال المصدر: ان المؤتمر الشعبي 
العام يحمل الحكومة واللجنة العسكرية 
مسئولية تداعيات مثل هذه األعمال والتي 
لم تكن لتحدث لوال الصمت الذي تبديه 
الحكومة تجاه العديد من الممارسات 

الخارجة عن الدستور والقانون.

فيما تواصل تطهير زنجبار وشقرة

وزير الدفاع : الحرس الجمهوري 
أعاد للدولة والجيش هيبته

تمكنت قوات الحرس الجمهوري من دحر تنظيم القاعدة في عدة مناطق   
وقرى بمحافظة أبين وطهرتها بشكل كامل من العناصر االرهابية.. 
حيث أكدت مصادر محلية لــ«الميثاق» بمحافظة أبين أن قوات اللواء ٢٦حرس 
جمهوري واللواء الثاني مشاة جبلي حرس جمهوري وبمساندة اللجان الشعبية 
كبدوا عناصر القاعدة خالل العمليات االخيرة خسائر فادحة واجبرتهم على 

الفرار خاصة في مدينة زنجبار وشقرة.
الى ذلك قام وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد ومعه محافظ أبين جمال 
العاقل بزيارة ميدانية لقوات الجيش واللجان الشعبية التي تقوم بتطهير 

زنجبار وشقرة وعدد من المناطق من عناصر القاعدة.
ــاالدوار البطولية التي سطرها أبطال الحرس  وقد أشاد وزير الدفاع ب
الجمهوري للقضاء على تنظيم القاعدة وباالنتصارات التي يستعيدون بها 
هيبة القوات المسلحة وينتصرون الرادة الشعب اليمني ويثأرون ألبنائه من 

االرهابيين.

المشترك يدفع مليشياته 
الحتالل التحرير والسبعين

خرجت عناصر المشترك من ساحة الجامعة   
يوم أمس في مسيرة تصعيدية باتجاه 
ميدان التحرير الذي يعتصم فيه أنصار المؤتمر 
الشعبي العام وحلفائه، في خطوة استفزازية 
هدفت للتمهيد لمخطط دامٍ يسعى المشترك 
لتنفيذه في العاصمة صنعاء من خالل التصعيد 
واخراج المليشيات المسلحة في مسيرات تجوب 

شوارع العاصمة.
وأكد شهود عيان لــ«الميثاق» انه لوال تعرض 
قوات النجدة وتمكنها من منع االصطدام بين 
المعتصمين بميدان التحرير ومليشيات المشترك 
المسلحة التي كانت تسعى الحتالل ميدان التحرير 
ونقل خيامهم من ساحة الجامعة الــى ميدان 

التحرير لحدث ما ال يحمد عقباه.
مشيرين الى وجود مخطط للمشترك الحتالل أكثر 
من منطقة وتحديداً ميدان السبعين وباب اليمن، 
في تصعيد خطير يكشف عن مخطط تآمري يسعى 

المشترك لتنفيذه هرباً من تنفيذ المبادرة.


