
اإلشادة بقرارات رئيس الجمهورية 
الهادفة إنجاح الحوار

ترأس الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام -اجتماعاً  
تنظيمياً الخميس لقيادات المؤتمر الشعبي العام. وفيه جرى استعراض 
التحضيرات النهائية النعقاد مؤتمر الحوار الوطني واقرار قوام اللجان الممثلة 
للمؤتمر وحلفائه وكذا تحديد اسماء المكلفين باستكمال رؤية المؤتمر حول قضايا 
الحوار.  وفي اللقاء وجه رئيس المؤتمر الشكر لممثلي المؤتمر وحلفائه برئاسة 
الدكتور عبدالكريم االرياني -النائب الثاني لرئيس المؤتمر- في اللجنة الفنية 
لإلعداد والتحضير للحوار كما ثمن تثميناً عالياً اسهاماتهم خالل مراحل اإلعداد 

والتحضير للحوار.
تفاصيل ص٢
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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

اليمن ال يجب أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى  
الخارجية المتنافسة على مصالح تحملها مشاريع الهيمنة 
وتحقيق النفوذ في المنطقة، وعلى أبنائه أن يقفوا ويواجهوا مثل 
هذه األجندة، فهو لم يعد يحتمل المزيد من األزمات والصراعات، 
وعلى الدول الممولة بالسالح والمال أن تتوقف عن ذلك ألن مصلحتها 
ليس في إرسال البواخر المحملة بأدوات الموت لليمن بل في السفن 
المحملة باحتياجات متطلبات الحياة التي تمكنه من تجاوز األوضاع 
والظروف الصعبة التي يعيشها وعلى نحوٍ يساعده للخروج من أزمته 
ليستعيد شعبه األمن واالستقرار ويواصل طريق التنمية والبناء بدالً 

من االحتراب والموت والخراب والدمار..
إن مثل هذه المغامرات بكل تأكيد مخاطرها لن تكون على اليمن 

وحده بل ستتمدد لتشمل المنطقة كلها.
في هذا السياق يأتي موقف المؤتمر الشعبي العام الرافض لكل 
حاملي أجندة فرض اإلرادات عبر القوة المسلحة من االطراف االقليمية 
بتواطؤ قوى التطرف الجهوي والمناطقي، والتي جميعها وجهان لعملة 
واحدة وتسعى إلى إفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة 
الخليجية وآليتها، انطالقاً من تصور أنها تجهض كل غاياتها وأهدافها 
وهو ما يعني أن مصلحتها تتعارض مع مصلحة الوطن.. لذا نجدها 
تعرقل إنجاح المبادرة وهي على عتبة محور الحل األساسي لألزمة 
المتمثل بمؤتمر الحوار الوطني الذي نقف على أبوابه.. وفي هذا 
المنحى تندرج تلك األحزاب التي أعطي لها الموعد تلو األخر لتسليم 
قوائم ممثليها إلى هذا المؤتمر لكنها مستمرة في تعنتها وتلكؤها الذي 
تكشف حالتها المأزومة والبائسة وتتهرب من تبيان حقيقة األسباب التي 
دفعتها إلى هذه المماطلة فنجدها تختلق الذرائع والمبررات الواهية، 
فيما تحاول تحميل المسئولية للمؤتمر الشعبي العام الذي كان من 
أوائل القوى السياسية التي سلم أسماء ممثليه مبكراً حرصاً منه على 

انجاح الحوار، نظراً لضيق الوقت أمام االستحقاقات الوطنية.
نقول لتلك لألحزاب مجدداً أن عليها االلتزام بالموعد النهائي لتسليم 
أسماء ممثليها لمؤتمر الحوار الوطني يوم األربعاء القادم، كما عليها 
أن تصطف مع كل اليمنيين ضد كل ما يستهدف سيادة اليمن وأمنه  
واستقراره ويمس وحدته من اطراف خارجية تقدم أسلحة الموت لتدمير 
اليمن وهذا ما تكشف عنه شحنات األسلحة االيرانية والتركية التي 
ضبطت مؤخراً.. وليدرك الجميع ان السيادة الوطنية التتجزأ، وهذا هو 
موقف المؤتمر الشعبي الذي يدعو كل األطراف الخارجية من األشقاء 
واألصدقاء الوقوف إلى جانب اليمن إلخراجه من هذه المحنة ويجدد 
الدعوة لكل القوى السياسية لتهيئة األجواء للجلوس حول طاولة 
الحوار لحل كل قضايانا ومشاكلنا بصورة تلبي متطلبات واستحقاقات 

تطلعات شعبنا حاضراً ومستقبالً..!!

أسلحة المجوس
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القيادي في المجلس األعلى ألحزاب المشترك د.المتوكل لـ«الميثاق»
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قال القيادي السابق في المجلس األعلى ألحزاب  

ل  اللقاء المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكّ
إن األحزاب التي ذهبت إلى أعضاء مجلس األمن الذين 
زاروا اليمن مؤخراً وطالبت بإبعاد علي عبداهللا صالح من 
رئاسة المؤتمر الشعبي العام ترتكب خطأً كبيراً وستتحمل 

المسئولية التاريخية عن ذلك ولو بالكلمة أو التعبير.
ل في حــوار مع صحيفة  وأوضــح الدكتور المتوكّ

«الميثاق»تنشره داخل العدد أن على تلك األحزاب أن 
تخجل ألن األحزاب هي التي تختار رؤساءها وهي التي 
تبعدهم، وهم ال يدركون خطورة مثل هذا الطرح حتى 
ولو كانوا يطالبون بذلك من السلطة.. مؤكداً على أن 
المؤتمر هو الوحيد وصاحب الحق في اختيار رئيسه 

أو إبعاده.
تفاصيل الحوار ص٦-٧
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في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر
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قوبل إعالن موعد انطالق مؤتمر   

ــوم ١٨ مــارس  ــحــوار الوطني ي ال
٢٠١٣م بارتياح داخلي وخارجي، حيث وضع 
حداً أمام األطراف التي تسعى الى االنقالب 
على التسوية السياسية وافشال المبادرة 
الخليجية واعــادة اليمن الى مربع العنف 

والفوضى تنفيذاً ألجندة إقليمية.
ولقد جاء هذا االعالن في االجتماع الذي 
ترأسه األخ المناضل عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية للجنة الفنية لإلعداد 
والتحضير للحوار ليؤكد على إصرار وعزم 
القيادة السياسية أنه ال تراجع أبــداً عن 
االستحقاقات الوطنية مهما كانت الصعوبات 

والتحديات.
وأوضح مراقبون سياسيون لـ«الميثاق» 
أن أحزاباً في المشترك قد تحفظت على 
تلك القرارات الذي خرج بها االجتماع ولم 
تباركها، وهو ما يشير الى أن (االصــالح 
واالشتراكي والناصري) يرفضون رئاسة 

رئيس الجمهورية ألعمال مؤتمر الحوار..
تفاصيل ص٥

في بيان صادر عن األمانة العامة للمؤتمر:

شحنة أسلحة «جيهان1» اإليرانية تدخل سافر في شؤون اليمن
المؤتمر يتابع بقلق بالغ زيادة تهريب األسلحة مع اقتراب موعد مؤتمر الحوار
نطالب بسرعة التحقيق في شحنات األسلحة وكشف نتائجها للرأي العام

دان المؤتمر الشعبي العام بشدة كل محاوالت  
التدخل في شئون اليمن الداخلية من قبل 
بعض الدول والقوى اإلقليمية، معبراً عن قلقه البالغ من 
تزايد عمليات تهريب األسلحة إلى اليمن والتي تستهدف 

المساس بأمنه واستقراره.
وقال بيان صادر عن األمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام إن المؤتمر يدين ويستنكر بشدة كل محاوالت 
التدخل في شئون اليمن الداخلية وآخرها سفينة 
األسلحة اإليرانية «جيهان١» المضبوطة في المياه 

اإلقليمية أواخر يناير الماضي وهي محملة بـ٤٠ طناً 
من األسلحة والمتفجرات، والتي تشير المعلومات األولية 

إلى أنها قدمت من إيران.
واعتبر المؤتمر عمليات إرسال األسلحة لليمن محاولة 
لإلضرار بأمنه واستقراره، خصوصاً وأن اليمنيين 
يتهيأون إلجراء الحوار الوطني الشامل في إطار تنفيذ 
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعملية التسوية 

السياسية.
تفاصيل ص٣

بن دغر: األقدار جاءت بالرئيس «هادي» إلنقاذ 
اليمن من الحرب ويفخر المؤتمر بانتمائه إليه

تفاصيل ص3

أحزاب التحالف بتعز تحذر من اشاعة 
المشترك للفوضى في المدينة

حذر الدكتور احمد عبيد بن دغر   
األمين العام المساعد للمؤتمر 
الشعبي العام من مغبة التمادي في نشر 
اإلشاعات واألكاذيب وتحريف الكلم عن 
مواضعه في محاولة بائسة ورخيصة لدق 
إسفين بين قيادات المؤتمر والرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
النائب األول - األمين العام للمؤتمر 

الشعبي العام. 
ــر: إن الرئيس عبدربه  ــال بن دغ وق
منصور هادي كان وال يزال قائداً بارزاً 
وزعيماً أخر للمؤتمر الشعبي العام فوق انه 
زعيم لألمة وصاحب التفويض الشعبي 
الكبير الذي لم يحضى به زعيم يمني 
قبله. كما أنه صاحب الدعم اإلقليمي 
والــدولــي الثابت منذ توقيع المبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية وحتى اليوم. 

وأضاف: لقد جاءت األقدار باألخ عبدربه 
منصور هادي منقذا لليمن، وهادياً له في 
زمن الحروب والفوضى والتمزق ويفتخر 
المؤتمر الشعبي بانتماء عبدربه منصور 

إليه وانتمائه لعبدربه منصور. .
ــد األمــيــن الــعــام المساعد دعم   وأك
المؤتمريين جميعاً لرئيس الجمهورية 
وقال: لقد منحت قيادات المؤتمر وكوادره 
وأنصاره دعماً مطلقاً لعبدربه منصور 
هادي مناضالً وزعيماً ورئيساً للجمهورية، 
وقــيــادات المؤتمر ســوف تواصل هذا 
الدعم إيمانا منها بأن مصالح الوطن 
العليا تتطلب ذلك، وفي أساسها الحفاظ 
على اليمن موحداً وتحقيق االستقرار في 
ربوعه، وهو ما يقوم به الرئيس هادي 

وما يتمناه كل وطني غيور. 
تفاصيل ص٤

مؤتمر الضالع يطالب 
بتنفيذ قرارات الهيكلة

تجنيد 200 ألف طفل 
جريمة حكومية بامتياز
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