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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..

من قلب الذاكرة الحية

يواجه مؤتمر الحوار الوطني أخطارًا حقيقية مع اقتراب  
موعد انتهاء أعماله المحددة وفقًا لقسم األعضاء في 
١٨ سبتمبر الجاري.. وفي الوقت الذي لم تحقق جهود جمال بن 
عمر المبعوث الدولي أية زحزحة للخروج من التعطيل، وإعادة 

الحراك الى طاولة الحوار.. في الوقت الذي يجري الحديث عن 
سيناريوهات بديلة للتسوية وخالفًا لما نصت عليه المبادرة 

الخليجية وآليتها وقراري مجلس األمن الدولي.
تفاصيل ص٣

المؤتمر: لن نقبل بتحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية

في اجتماع لها برئاسة الزعيم..

اللجنة العامة تؤكد االستعداد لخوض االنتخابات وترفض الصفقات خارج الحوار 
التأكيد على االلتزام بالمبادرة وأي خروج عنها يعد نسفًا للتسوية

١٢ شركة تعدين تغادر اليمن بسبب تردي األوضاع األمنية

كلمة 

ال مساومات
اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم المناضل  

علي عبدالله صالح يوم الخميس الماضي يأتي في سياق المتابعة 
والمواكبة المستمرة لمجريات التطورات في الساحة السياسية اليمنية 
ومسارات التسوية ومؤتمر الحوار الوطني اللذين يتوجب أن يكونا تجسيدًا 
دقيقًا لاللتزام بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ودليل الحوار 
الذي يمثل خارطة الطريق للمكونات المشاركة فيه من القوى واألطــراف 
السياسية والمجتمعية وهذه هي المرجعيات التي يحرص المؤتمر الشعبي 
العام على التمسك بها وعدم الخروج عنها ألن ذلك يعني انحرافًا عن أسس 
التسوية المتوافق والمتفق عليها ويصب في اتجاه االلتفاف على كل الجهود 
الصادقة والمخلصة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته والتجاوز به الظروف 
واألوضاع الصعبة التي مر ويمر بها ليصل إلى بر األمان واالنطالق إلى بناء غٍد 

أفضل ألبناء الشعب اليمني.
وهكذا فــإن المؤتمر الشعبي العام يجدد التأكيد على موقفه الرافض 
لالنتقائية واالجــتــزاء واالنتقاص من هذه المرجعيات ال يمكن فهمه, إالَّ 
كمحاوالت من أطــراف بعينها لفرض أجندتها عبر حــوارات جانبية وعقد 
الصفقات والمساومات على مصير الوطن ومصالح الشعب خارج نطاق ما خلصت 
إليه فرق الحوار من الحلول والمعالجات لكافة القضايا المطروحة أمامها التي 
تم مناقشتها وإقرارها من كل المكونات في مؤتمر الحوار ,ألن ذلك في غاياته 
لن يؤدي إالَّ لنسف التسوية السياسية, ومثل هذه الممارسات ال تعبر إالَّ عن 
مصالح ضيقة لتلك القوى اإلقصائية االنعزالية التي ال وجود لمصالح الوطن 
والشعب في تفكيرها وقاموسها السياسي, وهذا ما تبينه الجميع خالل الفترة 
المنصرمة في سعيها الشرس للهيمنة على مفاصل الدولة من خالل االستحواذ 
على الوظيفة العامة وإحالل عناصرها بعيدًا عن أية معاير أو مؤهالت سوى 
االنتماء السياسي إليها, وهذا يقابله إقصاء للكوادر الوطنية المؤهلة والكفؤة 
الخبيرة والمجربة وخصوصًا المنتمية للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني 
وغيرهم من شركاء التسوية السياسية, ونهجًا كهذا يقتضي في مواجهته 
موقفًا ليس فقط من المؤتمر الشعبي وحلفائه, بل ومن كل أبناء شعبنا الذين 

يهمهم حاضر ومستقبل الوطن ووحدته وأمنه واستقراره.
وألن التسوية السياسية والحوار الوطني وصل إلى مرحلة جني الثمار وإنجاز 
االستحقاقات التي تطلع إليها اليمنيون من المبادرة الخليجية, وهي مرحلة 
مفصلية دقيقة وحساسة فإن المؤتمر الشعبي أقر أن تبقى لجنته العامة في 
انعقاد مستمر للوقوف على أية انحرافات في التسوية السياسية تتعارض مع 
الغاية التي وجدت من أجلها هذه التسوية التي خط سيرها يكون وفقًا للمواعيد 
الزمنية المحددة وصــوًال إلى االستحقاق االنتخابي الديمقراطي ورفض أي 
محاوالت للنيل من هذا االستحقاق أو االلتفاف عليه تحت أي مبرر كان باعتباره 

التجسيد الحقيقي إلرادة الشعب التي يعبر عنها عبر صناديق االقتراع.
وهكذا يكون المؤتمر الشعبي كما كان دائمًا التنظيم الوطني الرائد المجسد 

إلرادة الجماهير اليمنية في التنمية والبناء والنهوض الحضاري الشامل.

حيدر الهبيلي:لحسون صالح مصلح:

التمديد 
للحوار 
تمديد 
لألزمة

ال قلق على 
الحوار 

ومتفائلون 
بمخرجاته

جابر الوهباني:

 الحوار بوضعه الراهن في موت سريري
الدكتور عادل الشجاع:

تمديد الحوار مقدمة لتمديدات أخرى 
ليست في صالح الوطن والشعب

صالح القاضي:
 الحوار يسير وفق 
ما هو مخطط له

التحذير من محاوالت إفراغ بعض المؤسسات الدستورية من صالحياتها وشرعيتها

إقرار الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والتسجيل االلكتروني المقدم من اللجنة االشرافية العليا
البت في القضايا الرئيسة المطروحة على طاولة الحوار قبل انتهاء موعدها الرئيسي

شددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
على ضرورة التمسك بتنفيذ المبادرة الخليجية 
دون انتقاص أو اجتزاء ، وإلغاء جميع القرارات التي 

تتعارض معها ، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة إنجاح 
الحوار الوطني بما يتفق مع رؤى جميع المكونات .

تفاصيل ص٢

مؤتمر الحوار يواجه مخاطر التعطيل وصمت رعاة المبادرة يثير المخاوف

فساد حكومة باسندوة  يهدد بهجرة رأس المال اليمني الى الخارج
استمرار تفاقم تردي االوضاع االقتصادية واالمنية  في البالد وتفشي  

الفساد  في مختلف الجوانب يدفع باليمن  الى كارثة حقيقية  وانهيار 
اقتصادي مدمر، خصوصا في ظل استمرار االفساد  السياسي لعمل الدولة طوال 

المرحلة االنتقالية ..
وفي تطور خطير كشف مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة 
محمد المهال عن مغادرة  ١٢ شركة عاملة في مجال التعدين اليمن "وأن 

عشرات الشركات التي تقدمت بطلبات استثمار تراجعت  عن ذلك عندما لم 
تر أي تحسن  في مجال األمن".

وقال المهال في مؤتمر صحفي امس بمقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني :نوجه 
صرخة يجب أن تصغي لها آذان مسئولي  الدولة ، فكل خططهم لتنمية البلد تعد 
فاشلة إذا لم تر أي تطور في مجال األمن وإذا أرادوا النجاح عليهم االهتمام باألمن".
تفاصيل ص٣

هيكل يسرد سيناريو العدوان على سوريا

تركيا أعدت ٤٠ ألف مسلح سيتحركون نحو حلب وأدلب والالذقية
امتداد الحرب إلى لبنان والعراق ودول الخليج

بن عزيز:

الحرب بين 
الحوثيين وأوالد 

األحمر ستصل 
إلى الحصبة

الدكتور أحمد بن دغر:

المؤتمر سيظل قويًا وجماهير الشعب 
تثبت أنه الحزب األول في اليمن

قيادة صالح ومواقفه الوطنية زادت من حب الناس للمؤتمر

ـــــــد   اك
عــضــو 
مة  لعا ا للجنة  ا
بـــالـــمـــؤتـــمـــر 
لعام  الشعبي ا
ورئيس فريق 
ممثلي المؤتمر 
وأحــــــــــــــــــزاب 
ـــــف  ـــــتـــــحـــــال ال
الــمــشــاركــيــن 

فــي مــؤتــمــر الـــحـــوار، ان 
االجــتــمــاع الــذي عقدته 
اللجنة العامة الخميس 
الــمــاضــي، جـــاء بــنــاء على 
طلب تقدم به ٢٧ عضوًا 

مـــن اعــضــاء 
ــــة  ــــن ــــج ــــل ال
الــــــعــــــامــــــة 
ح  ستيضا لال
حـــــول عـــدد 
مــن القضايا 
ــســيــاســيــة  ال
والتنظيمية، 
نــــافــــيــــا ان 
ـــــــــكـــــــــون  ي
االجتماع موجها ضد احد، 
كما ذهبت بعض الكتابات 
الــصــحــفــيــة والــتــحــلــيــالت 

السياسية.
تفاصيل ص٣

اجتماع سري لتنظيم «االخوان» بصنعاء 
الستهداف السعودية واإلمارات

أكدت مصادر سياسية أن قيادات من التنظيم العالمي  
لجماعة «االخــــوان» عقدت اجتماعات سرية خالل 
اليومين الماضيين في العاصمة صنعاء مع قيادات حزب االصالح 
االخواني في اليمن وبحضور المرشد العام لالخوان محمود عزت 
الذي تؤكد الكثير من المصادر أنه في اليمن. وأوضحت المصادر 
«الميثاق» أن قيادات االخوان التي حضرت بدعوى دعم األيتام من  لـ
السعودية والكويت وقطر وتركيا ومصر عقدت عدة اجتماعات 
في منزل حميد األحمر وعبدالمجيد الزنداني. وأفادت المصادر 
أن تلك القيادات قدمت دعمًا لالخوان في اليمن بأكثر من «٣٠» 
مليون دوالر لتنفيذ مشاريعهم وخططهم خالل الشهور القادمة.
مشيرة الى أن من ضمن خططهم قيادة حملة اعالمية ضد 
المملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة والعمل 
على توسيع تجنيد الشباب وتوزيعهم على معسكرات التدريب 

االخوانية على الحدود.

تفاصيل ص٩

الشعيبي: ال يوجد أي خالفات داخل المؤتمر


