
المؤتمر وحلفاؤه يدينون محاولة اغتيال وزير  الداخلية المصري

الرئيس هادي والزعيم صالح يطمئنان  على صحة البركاني
< أجرى االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام 
اتصااًل هاتفيًا بالشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اطمأنا فيه على صحة البركاني 

الذي يرقد في مستشفى الجامعة األمريكية في بيروت .
وخاالل االتصال بالشيخ البركاني تم تهنئته بنجاح عملية القلب المفتوح التي خضع لها يوم الثالثاء الماضي سائلين 

المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعود إلى أرض الوطن في صحة وعافية.
< كما تلقى الشيخ سلطان البركاني االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام اتصالين هاتفيين من الشيخ 
يحيى الراعي رئيس مجلس النواب -األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام ورئيس مجلس الشورى الشيخ  
عبدالرحمن عثمان .. كما اتصل عدد من اعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء واعضاء مؤتمر الحوار واللجنة 
العامة والدائمة  ومختلف الهيئات والتكوينات والمواطنون لالطمئنان على صحة البركاني ،متمنيين له الشفاء العاجل 

وسرعة العودة إلى اليمن .
الشيخ سلطان البركاني بدوره شكر االخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، والزعيم علي عبدالله صالح 

رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وكل من اتصل به على متابعتهم المستمرة لحالته الصحية.  
هذا وقد بدأ الشيخ سلطان البركاني األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام يتماثل للشفاء وممارسة التمارين 
الرياضية بعد عملية القلب المفتوح التي أجراها يوم الثالثاء الماضي في مستشفى الجامعة األمريكية في بيروت 
وطمأن البركاني أعضاء وأنصار المؤتمر والتحالف وجميع أبناء الوطن على صحته ، شاكرًا المشاعر الطيبة لمن 

تواصل معه لالطمئنان إلى صحته.

12 شركة تعدين تغادر اليمن والعشرات تتراجع  بسبب تردي األوضاع األمنية

فساد حكومة باسندوة  يهدد بهجرة 
رأس المال  اليمني الى الخارج  

»الميثاق«:  مصادر سياسية لـ

مؤتمر الحوار يواجه مخاطر التعطيل وصمت 
رعاة المبادرة يثير المخاوف

يواجه مؤتمر الحوار الوطني أخطارًا حقيقية مع 
اقتراب موعد انتهاء أعماله المحددة وفقًا لقسم 
األعضاء في 18 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 وق��راري مجلس 

األمن الدولي.
وب��ه��ذا ال��خ��ص��وص ح����ذرت م��ص��ادر سياسية 
من خطورة م��ح��اوالت »سلق« مخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني، واستخدام الحوار كورقة لتحقيق 
مكاسب حزبية وشخصية، واستغربت المصادر في 
»الميثاق« وصول مؤتمر الحوار الى هذا  تصريحات ل�
االنسداد الخطير، وتواري الدول الراعية للمبادرة 
عن الظهور أو التحرك للحيلولة دون افشال التسوية 

السياسية التي قد تنهار في أية لحظة.
وأرج��ع��ت ال��م��ص��ادر صمت ال���دول ال��راع��ي��ة الى 
احتماالت وجود سيناريوهات غير معلنة قد تكون 

الضربة القاصمة للتسوية برمتها.
ونبهت المصادر من خطورة اجراء حوار كما طرح 
على لسان محمد علي احمد رئيس فريق القضية 
الجنوبية بين شمال وجنوب كون ذلك ال يتفق اطالق 
مع مرجعيات الحوار.. داعية المبعوث الدولي الى 
عدم الخوض في حوارات على أساس تمثيل شطري 

ألن ذلك يعني جر اليمن الى حرب أهليه.
وأكدت المصادر أن كل المكونات السياسية في 
الحوار ترفض أي ح��وارات جانبية فما بالنا عندما 
يجري الحديث عن حوار بين شطرين فهذا ال يمكن 
أن يتم القبول به أبدًا.. محذرة من انسحاب مكونات 
رئيسية من مؤتمر الحوار في حال طرح مثل هذا 

الخيار.
هذا وكان جمال بن عمر أعلن عودة ممثلي الحراك 
للمشاركة في أعمال مؤتمر الحوار يومنا هذا االثنين 
وفيما يتعلق بتمديد  الحوار أوضحت المصادر 
السياسية أن ذلك خيارًا مطروحًا لشهر واحد لكنها 
أكدت أنه ال تمديد لالنتخابات وال خروج عن اتفاق 

التسوية.

استمرار تفاقم تردي االوض��اع 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  12 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".وهدد بتصعيد رجال 
االعمال احتجاجاتهم "إذا لم تتجاوب الحكومة ووزارة الداخلية مع 
مطالبهم وسرعة االفراج  عن رجل األعمال جيد حسن جيد".. من 
جانبه، طالب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية 
بالعاصمة محمد صالح، أجهزة ومؤسسات الدولة القيام بمسؤوليتها 

الوطنية والدستورية واالف��راج عن رجل االعمال المختطف جيد 
حسن جيد.

وق��ال إن "خسائر القطاع الخاص منذ العام 2011 وحتى اآلن 
اصبحت بالمليارات"، محذرا من  ان كثرة التقطعات ستؤدي إلى 

هجرة رأس المال اليمني إلى الخارج.
وقال : "نحمل رسالة بالغة الخطورة واألهمية مفادها البد من 
سرعة انهاء االنفالت االمني والتسيب االداري والترحيل للقضايا في  
القضاء والذي يترتب عليه الكثير من االعمال االجرامية التي  لم 
نألفها في حياتنا وال تتناسب مع اخالقياتنا واعرافنا على رأسها جرائم 
االختطاف، و خطورة ذلك على رأس المال اليمني".من جانبها أشارت 
عضو االتحاد العام للغرف التجارية عضو مؤتمر الحوار الوطني نجاة 
جمعان إلى أن "ما يحدث يدعو لالحباط والقلق والخوف على مستقبل 
ابنائنا وشبابنا"، داعية "الجهات المعنية عدم ترك االمر وضبط من 
قاموا باختطاف الشاب جيد حسن جيد دون أي مبرر أو مسوغ قانوني 
حتى نستطيع خلق بيئة أمنة ومستقرة تساهم في خلق فرص عمل 

حقيقية ينعم بها جميع اليمنيين".

اكد الدكتور يحيى الشعيبي عضو اللجنة العامة 
بالمؤتمر الشعبي العام ورئيس فريق ممثلي المؤتمر 
وأح��زاب التحالف المشاركين في مؤتمر الحوار، ان 
االجتماع الذي عقدته اللجنة العامة الخميس الماضي، 
جاء بناء على طلب تقدم به 27 عضوًا من اعضاء 
اللجنة العامة لالستيضاح ح��ول ع��دد من القضايا 
السياسية والتنظيمية، نافيا ان يكون االجتماع 
موجها ضد احد، كما ذهبت بعض الكتابات الصحفية 

والتحليالت السياسية.
واكد ان الدكتور عبدالكريم االرياني، النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر واألخ يحيى الراعي االمين العام 
المساعد، حضرا الجلسة المسائية وأجابا على كل 
االستفسارات والتساؤالت المطروحة من قبل اعضاء 
اللجنة العامة الذين اطمأنوا بعد سماعهم لرد النائب 
الثاني لرئيس المؤتمر واألمين العام المساعد على 

بعض القضايا التي كانوا متخوفين منها.
وبشأن القرارات التي اتخذتها اللجنة العامة للمؤتمر 
والتي تضمنت ما يشبه التحذير ألعضاء المؤتمر 
بعدم اتخاذ مواقف وقرارات فردية مخالفة للقرارات 
التي تصدر وتقرها اللجنة العامة، اوضح الدكتور 
الشعيبي ان ق��رارات التنبيه كانت موجهة ألعضاء 
المؤتمر الشعبي العام المشاركين  في الحوار فقط  
وال تقصد كل اعضاء المؤتمر، وقال" كانت عبارة عن 
تأكيد على ممثلي المؤتمر الشعبي العام المشاركين 
في مؤتمر الحوار الوطني االلتزام باالتفاقات السابقة 
والتوافق والتحاور حول رؤاهم المقدمة الى مؤتمر 
الحوار والمقرة من قبل اللجنة العامة للمؤتمر، وانه 
في ح��ال استجد  أي��ة مستجدات كالتفاوضات او 
حوارات حول قضايا جديدة يجب العودة الى اللجنة 

العامة لتتخذ بشأنها القرارات المناسبة والمالئمة.
مضيفًا : ان هناك اسسًا سبق وان تم التوافق عليها 

داخل اللجنة العامة يجب االلتزام بها كمؤتمريين 
مشاركين ف��ي مؤتمر ال��ح��وار وع��ل��ى رأس��ه��ا رؤى 
المؤتمر المقدمة الى الحوار وهي بالنسبة لنا االساس 
ويجب ان ندافع عنها داخل اجتماعات ونقاشات 

مؤتمر الحوار الوطني.
وأشار الى ان النقطة الثانية التي تم مناقشتها في 
اجتماع اللجنة العامة تتعلق بهيئة رئاسة مجلس 
النواب وامانته العامة ولجانه المتخصصة، مؤكدا انه 
ات التي يجب اتباعها في  تم التوافق على االج��راء

ال��م��رح��ل��ة المقبلة 
فيما يخص لجان مجلس النواب والنائب االضافي 
او االمين العام للمجلس، مشيرًا الى انه تم اتخاذ 

القرارات المناسبة في هذا االتجاه.
ون��ف��ى الشعيبي ان ي��ك��ون منصب االم��ي��ن العام 
للمؤتمر الشعبي العام ال��ذي يشغله االخ عبدربه 
منصور ه��ادي، رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر 
الحوار والنائب االول للمؤتمر الشعبي العام، طرح 
للنقاش في االجتماع ولم يناقش هذا االمر بالمرة، 

م��ؤك��دًا ان ك��ل ه���ذه االم����ور سيتم حسمها بعد 
االنتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين ومن خالل 

مؤتمر عام سيعقده المؤتمر الشعبي العام.
مؤكدًا انه ال يوجد أي خالف داخل اللجنة العامة او 
اية هيئة من هيئاته حول هذه المواضيع.. مشيرًا 
الى ان التحليالت واألخبار الصحفية التي حاولت اثارة 
بعض القضايا والخالفات داخ��ل المؤتمر لم تكن 
موجودة نهائيًا داخل اللجنة العامة للمؤتمرالشعبي 

العام.

وف��ي حين انتقد عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
الشعبي العام االنتقائية في التعامل مع الشخصيات 
وال��رم��وز القيادية وم��ص��ادرة حقوقها السياسية 
واالجتماعية في الوقت الذي تمنح لالخرين، وذلك 
في اشارت واضحة الى االنتقادات الموجهة للدكتور 
علي محمد مجور لحضوره اجتماع اللجنة العامة 
للمؤتمر الخميس الماضي، والذي صادف انعقاده 
تواجد الدكتور مجور في العاصمة صنعاء  لظرف 

خاص.
قال الشعيبي" حضور الدكتور علي محمد مجور، 
اجتماع اللجنة لم يكن الهدف منه توجيه رسالة 
ألحد، وانما كان حضورًا عاديًا باعتباره قياديًا في 

المؤتمر الشعبي العام..

 واضاف: بالنسبة النتمائه السياسي والحزبي وعمله 
الدبلوماسي، فهناك الكثير من السفراء اليمنيين 
م��وج��ودون وم��ش��ارك��ون ف��ي مؤتمر ال��ح��وار ضمن 
اتهم  قوائم االحزاب والمكونات السياسية وبانتماء
الحزبية والسياسية، وبصفة حزبية ويناقشون قضايا 
سياسية، فلماذا ال يقولون لهم ان قانون السلك 
الدبلوماسي يحرم على الملتحقين للعمل فيه  يحرم 
ات والنشاطات السياسية والحزبية  عليهم االنتماء

خارج اطار مكان نشاطهم الدبلوماسي.
ورفض الدكتور الشعيبي فكرة الحديث عن توجه 
لتحويل اعضاء مؤتمر الحوار الى جمعية تأسيسية 

تحل محل مجلسي النواب والشورى..
وق��ال:" هذا الموضوع مطروح منذ فترة طويلة 
جدا، و لكن نحن ملتزمون بالمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ونحن نرفض ذلك وال يمكن ان نسير 
مع أي شيء لم يرد في المبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية، لن نقبل بها مطلقًا".

انتقد محرمي السياسة على الدكتور مجور ومحلليها ألنفسهم

الشعيبي لـ"الميثاق": الخالفات داخل اللجنة العامة وال صحة لما ينشر
اجتماع اللجنة العامة جاء بناء على طلب27 عضوًا لالستيضاح عن بعض القضايا ولم يكن رسالة ألحد 

منصب األمين العام
 للمؤتمر لم يطرح للنقاش

نرفض أن يتحول
مؤتمر الحوار إلى 
جمعية تأسيسية

رئيس المؤتمر 
يطمئن على األحول

أج��رى األخ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام إتصااًل هاتفيًا مع األخ أحمد 
علي محسن األح��ول محافظ محافظة المحويت 
ال��ذي يتواجد حاليًا في الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية الشقيقة لمرافقة أخيه السفير 
محمد علي محسن األح���ول سفير الجمهورية 
اليمنية السابق لدى المملكة الذي يتلقى العالج 
في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض 
ج��ري��ت ل��ه ال��ي��وم عملية جراحية كبرى 

ُ
وال���ذي أ

تكللت بالنجاح، حيث اطمأن األخ الزعيم على صحة 
السفير.. متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة بسالمة 

الله إلى أرض الوطن بعافية تامة..
وقد  طمأن األخ محافظ المحويت األخ الزعيم 
على صحة شقيقه السفير محمد علي محسن األحول 
مقدمًا له الشكر الجزيل واإلمتنان لسؤاله عن صحة 
أخيه.. متمنيًا له التوفيق والنجاح ودوام الصحة 

والعافية.
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عبر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن 3
إدانتهم واستنكارهم الشديدين لمحاولة االغتيال التي تعرض 
لها وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية الشقيقة اللواء محمد 
إبراهيم من قبل عناصر إرهابية متطرفة ..وأض��اف المصدر إن هذا 
العمل اإلرهابي يأتي في إطار مخطط خبيث يستهدف زعزعة األمن 
واالستقرار في مصر الشقيقة ، معبرًا عن ثقته في أن مثل هذه األعمال 

اإلرهابية لن تثني الجهود المصرية المبذولة من أجل مكافحة اإلرهاب 
وإفشال ذلك المخطط المعادي لمصر وشعبها .

وجدد المصدر وقوف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إلى جانب الشعب 
المصري الشقيق وتطلعاته وفقًا لإلرادة التي عبر عنها في ثورة الثالثين 

من يونيو 2013م ومساندة جهوده من أجل مكافحة اإلرهاب ..


