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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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اإلصالح وخطورة تأسيس جيش حزبي
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«الميثاق» في زنجبار وجعار

المبادئ األساسية للحوار 
في المبادرة الخليجية

١- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا االتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه 
واستقراره.

٢- أن يلبي االتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير واالصالح.
٣- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن االنزالق للفوضى والعنف 

ضمن توافق وطني.
٤- أن تلتزم كافة االطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً.

٥- أن تلتزم كافة األطراف بوقف كل اشكال االنتقام والمتابعة والمالحقة من خالل 
ى لهذا الغرض. ضمانات وتعهدات تعطَ

في اجتماع برئاسة االرياني وبحضور بن عمر

اللجنة العامة تستعرض ما تم تنفيذه من المبادرة واالستعدادات للحوار

الدكتور   التقى 
ــم  ــري ــك ــدال ــب ع
ــــي واألمـــنـــاء  ــــان االري
الــعــامــون المساعدون 
وأعــضــاء اللجنة العامة 
العام  للمؤتمر الشعبي 
بــن عمر  بالسيد جمال 
ــن الــعــام  ــي مــبــعــوث األم
ء  مسا لمتحدة  ا لــألمــم 
ـــي مبنى  ــة ف ــع ــم ــج ال
األمانة العامة للمؤتمر 
ــعــراض  حــيــث تـــم اســت
الــخــطــوات الــتــي نفذت 
لخليجية  ا لمبادرة  ا من 
وآليتها التنفيذية المزمنة 
ـــخـــطـــوات الــتــالــيــة  وال

المتصلة بالحوار.
تفاصيل ص٣

المؤتمر يجدد التزامه بتنفيذ المبادرة الخليجية ودعم جهود رئيس الجمهورية

المؤتمر يشدد على التمثيل الشامل والمتوازن للجميع وعدم إقصاء  المنظمات المدنية والمرأة

إزالة عناصر التوتر السياسي واألمني وإغالق السجون الخاصة

حل القضية الجنوبية تتصدر أولويات اهتمامات المؤتمر

سرعة تشكيل لجنة االنتخابات والتزام التهدئة االعالمية

في مخالفة للقوانين واستغالل للوظيفة العامة

باسندوة يعين خريج 2010 مديراً عاماً في مكتبه
المذكور تخصص تسويق وبمعدل مقبول 

كشفت وثائق رسمية استمرار   
رئيس حكومة الوفاق محمد سالم 
باسندوة بمخالفة القوانين والنصوص 
الدستورية المنظمة لعملية التوظيف.. 
ــراراً برقم  ــوزراء ق حيث أصــدر رئيس ال
«١٩٢» لسنة ٢٠١٢م، بتعيين محمد 
راشد محمد الحاج مديراً عاماً لمكتب 
مساعد مدير مكتب رئيس الــوزراء مع 
العلم أن المذكور تخرج من الجامعة 
عام ٢٠٠٩-٢٠١٠م تخصص تسويق 
وانتاج وبتقدير مقبول، اضافة الى أنه 
غير موظف حتى صدور قرار باسندوة 
 « بية لحز ا و بية  للمحسو ضع  لخا ا »

بتعيينه مديراً عاماً..

وتكشف الوثائق التي حصلت «الميثاق» 
على نسخة منها أن باسندوة يستغل منصبه 
العام ويسخره للتوظيف الحزبي والمحاباة 
والمحسوبية، حيث وأن هناك حوالى اآلالف 
من الشباب الخريجين مضى عليهم أكثر 
من عشر سنوات وهم يبحثون عن درجة 

وظيفية..
كما تبين الوثائق أن رئيس الوزراء يمنح 
الترقيات في المواقع القيادية بمزاجية وفي 
خرق للقوانين ومعايير الترقيات حيث وان 
من تم توظيفه بمكتب رئيس الــوزراء 
وبدرجة مدير عام في الوقت الذي توضح 
احدى الوثائق انه تم التعاقد معه في 

بداية عام ٢٠١٢م.

استقبل الزعيم علي عبداهللا 
ــس الــمــؤتــمــر  ــي صـــالـــح- رئ
الشعبي العام- أمس، قيادات 
وأمناء أحزاب التحالف الوطني 
ــرى خالل  الــديــمــقــراطــي.. ج
اللقاء مناقشة المستجدات على 
الساحة الوطنية وما تم تنفيذه 

من بنود المبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية المزمنة إلى 

اآلن..
كما جــرى بحث المعوقات 
التي تحول دون تنفيذ البنود 
األخــرى منها، في حين نفذ 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه 

رئيس المؤتمر يبحث مع أحزاب 
التحالف معوقات تنفيذ المبادرة

التأكيد على أهمية توفير المناخ 
الموائم للحوار الوطني

المؤتمر وحلفاؤه نفذوا كافة التزاماتهم في المبادرة

اِّـرحلة األوُّـ من الفرتة:
سير أعمال حكومة الوفاق الوطني

١٢- تتخذ حكومة الوفاق الوطني قراراتها بتوافق اآلراء.. وإذا 
لم يكن التوافق الكامل موجوداً بشأن أي قضية يتشاور رئيس 
الوزراء ونائب الرئيس أو الرئيس عقب االنتخابات الرئاسية 
المبكرة للتوصل إلى توافق، وفي حال تعذر التوافق بينهما 
يتخذ نائب الرئيس أو الرئيس عقب االنتخابات الرئاسية المبكرة 

القرار النهائي.

اليزال رئيس الحكومة يتخذ قرارات فردية 
تتجاوز أحياناً صالحيات رئيس الجمهورية.
واليــزال وزراء اللقاء المشترك يتخذون 
قــرارات بالجملة إلقصاء كوادر المؤتمر 

الشعبي العام.

١٣- تقوم حكومة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيلها بما 
يلي:

(أ ) اتخاذ الخطوات الالزمة، بالتشاور مع سائر الجهات المعنية 
األخرى، لضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون 
اإلنساني، وفض االشتباك بين القوات المسلحة والتشكيالت 
المسلحة والمليشيات والجماعات المسلحة األخرى، وضمان 
عودتها إلى ثكناتها، وضمان حرية التنقل للجميع في جميع 
أنحاء البلد، وحماية المدنيين وغير ذلك من التدابير الالزمة 

لتحقيق األمن واالستقرار وبسط سيطرة الدولة؛

نفذ الــجــزء الــخــاص بفض االشتباك 
واعادة القوات المسلحة الى ثكناتها ولم 
ينفذ الجزء الخاص بسحب المليشيات 
والجماعات المسلحة األخرى وكذلك لم 
يتم تأمين الطرق وضمان حرية التنقل، 
ولم تتخذ التدابير الالزمة لبسط سيطرة 

الدولة.

(ب ) تيسير وتأمين وصول المساعدات اإلنسانية حيثما تدعو 
الحاجة إليها؛

(ت ) إصدار تعليمات قانونية وإدارية مالئمة إلى جميع فروع 
القطاع الحكومي لإللتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد 

وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان؛

(ث ) إصدار تعليمات قانونية وإدارية محددة إلى النيابة العامة 
ودوائر الشرطة والسجون واألمن للتصرف وفقاً للقانون 
والمعايير الدولية، وإطالق سراح الذين احتجزوا بصفة 

غير قانونية

(ج ) تلتزم حكومة الوفاق الوطني بكافة قرارات مجلس األمن 
ومجلس حقوق اإلنسان واالعراف والمواثيق الدولية ذات 

الصلة.

(نفذ بشكل جزئي)

 ما تم تنفيذه هو العكس تماماً فقد دعمت 
أحزاب اللقاء المشترك الفوضى في المؤسسات 
إلقصاء كوادر المؤتمر باالحتيال على نص 
المبادرة تحت مسمى «ثــورة المؤسسات» 
ونتج عن ذلك المزيد من االقصاءات الممنهجة 

واحالل كوادر حزبية وليست مهنية.

(لم يتم تنفيذه) حيث وما تزال السجون 
غير القانونية في الفرقة األولــى مدرع 
بالمسجونين  تعج  لمتمرد)  ا لقطاع  ا )

والموقفين ظلماً وبدون سند قانوني.

لم  الحكومة شفوياً ولكنها  وافقت 
تشكل فرقاً متخصصة للتحقيق في 

االنتهاكات داخل السجون.

لجنة الشئوون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار
١٦- في غضون ٥ أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وآلية تنفيذها، يقوم نائب الرئيس خالل المرحلة 
االنتقالية األولى بتشكيل ورئاسة لجنة الشئوون العسكرية (تم تشكيل 

اللجنه) وتحقيق األمن واالستقرار، وتعمل هذه اللجنة لضمان:
(أ ) إنهاء االنقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.

(ب ) إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
(ج ) عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيالت العسكرية 
إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة 
صنعاء وغيرها من المدن، وإخالء العاصمة وباقي المدن 

من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
ــة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات  (ح ) إزال

المستحدثه في كافة المحافظات.
(خ ) إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم شروط الخدمة في 

القوات المسلحة واألجهزة األمنية.
(د ) أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.

(حتى االن لم تنجح اللجنه اال في إزالة 
حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات 
المستحدثه من الشوارع الرئيسيه بأمانة 
العاصمه ولكن لالسف تــمــركــزوا في 
الشوارع الفرعيه واشادت اللجنه بتجاوب 
قوات الحرس الجمهوري و االمن المركزي 

مع اللجنه)

كشف حساب ببعض مالم ينفذ من اِّـبادرة «اِّـرحلة األوُّـ»

المؤتمر يهنئ الرئيس هادي 
والزعيم صالح بعيد األضحى

< رفع األخوة األمناء العامون المساعدون للمؤتمر وأعضاء اللجنة 
العامة ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي ببرقية تهنئة 
بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك الى األخوين عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية، والزعيم علي عبداهللا صالح- رئيس المؤتمر 
الشعبي العام، والى جماهير شعبنا اليمني، عبروا فيها عن تهانيهم 

القلبية الصادقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة.. 
كما بعث األمناء المساعدون ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية ببرقيات 
مماثلة الى كل من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر وشملت قيادات 
وأعضاء التكوينات المؤتمرية ورؤساء وأعضاء الهيئات المؤتمرية 
الوزارية والتنفيذية والنيابية والشوروية باالضافة الى مختلف الفعاليات 
الوطنية.. وبعثوا ببرقيات مماثلة الى كل من هيئة رئاسة مجالس 
النواب والوزراء والشورى والى رئيس وأعضاء مجالس القضاء واللجنة 
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