
اقرت اللجنة العامة في اجتماعها الذي  
عقدته برئاسة الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام في مقر اللجنة 
الدائمة مطلع الشهر الجاري تصعيد االستاذة فائقة 
السيد إلى عضوية اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام وذلك خلفًا للمرحومة االستاذة رمزية االرياني.
واالستاذة فائقة السيد من القيادات الوطنية 
المناضلة والمدافعة بصالبة عن قضايا الوطن 
وحقوق المرأة كما أنها تعد من القيادات المؤتمرية البارزة التي بذلت 
جهودًا كبيرة من أجل االرتقاء بالعمل التنظيمي في المؤتمر الشعبي 
الــعــام.. الجدير بالذكر أن االســتــاذة فائقة تعمل مستشارة لرئيس 

الجمهورية لشئون المرأة وهي مثقفة وسياسية محنكة.

مراقبون يستغربون غياب الموقف الحكومي لليمن وتجاهل اإلعالم الرسمي إجراءات المملكة
المؤتمر يؤيد اإلجراءات الخليجية ضد قطر واإلخوان اإلرهابيين
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من قلب الذاكرة الحية
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق 
الوحدة والحرية والديمقراطية والتعددية 
الحزبية، ومــخــرج النفط والــغــاز ومحقق 
المنجزات االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع االقتصادية 
واالستراتيجية وبناء الهياكل األساسية، وأنه 

رقم يفوق كل المعادالت وسيظل رقمًا 
في الحاضر والمستقبل..

نواب «إصالحيون» يتهمون السعودية واإلمارات والبحرين ومصر بالحرب على اإلسالم

 بقلم :
الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام 

إخوان اليمن هل يغادرون السلطة؟
بعد أن أصبحوا الهدف التالي

استعدادات واسعة لتنفيذ قــرار السعودية في المنطقة

إعــالن نهـاية اإلخــوان

استعادة األموال المنهوبة دون «لف» أو «دوران» نبدأ من جامعة اإليمان 
والعلوم والتهرب الضريبي

بن عمر
 بين

 الرياض 
والدوحة

الخطر المحدق

من نافل القول أن تباين رؤى ومواقف األحزاب  
اليمنية ليس مما يستوجب وضع اليمن تحت 

أحكام الفصل السابع بميثاق األمم.
ومفروغ منه، بصرف النظر عن مساحات وسجاالت 
الرأي والتنظيرات والتفسيرات التبريرية لتجميل القرار 
أو التخفيف من وطأة، وخطورة الوضع المترتب عنه، فان 
وضع اليمن تحت هذا الفصل يمس مباشرة السيادة 
اليمنية وينطوي على تفريط صريح بها ويضع البلد 

تحت الوصاية.
الدول ال يمكن بأي حال أن تدخل تحت الفصل السابع إال 
في حالة يتسيدها النزاع بين دول يترتب على حالة النزاع 

الناشب بينها إضرار مباشر باألمن والسلم العالميين.
أو كما هو حال أفغانستان، حيث لم يعد هناك دولة 
يمكن أن تقوم بالحد األدنى من التزامات معروفة على 

الدولة تجاه أرضها وشعبها.
وغني عن الذكر والتذكير أن هذا ليس هو واقع الحالة 
اليمنية في اليمن، حيث ليس هناك سوى تباين رؤى 
بين األحزاب وهي حالة صحية في ظل الدولة المدنية 
الحديثة بزعامة الرئيس عبدربه منصور هادي، إيمانا 

بالرأي والرأي اآلخر.
ومع ذلك، رأى المؤتمر الشعبي العام التعامل االيجابي 
مع هذا القرار، ضمن كل محاوالته المستمرة تجنب كل 
المخاطر التي تهدد بتصعيد األزمة على هذا الشعب 

الصابر منذ ثالث سنوات.
وسيأتي وقت، يدرك ويعترف الجميع بمسؤولية 
وعقالنية ووطنية المؤتمر الشعبي وتحذيراته. وانا 
لنتمنى أن يدرك اليمنيون هذا الخطر المحدق، بالبالد 

وليس بمايروج له أنه ضد فالن أو عالن.
ويجب أن نبذل كل الجهود الخــراج اليمن من تحت 
وصاية البند السابع، والــعــودة الــى تطبيع الحياة 
السياسية والتنافس المشروع الذي ينظمة الدستور 

والقانون.

أصدر األخ عبدربه منصور   
هادي رئيس الجمهورية 
خالل اليومين الماضيين قرارات 
مهمة بتعيين الــلــواء الدكتور 
ــده حــســيــن الـــتـــرب وزيـــرًا  عــب
للداخلية وتعيين المهندس 
خالد محفوظ بحاح وزيرًا للنفط 
وكــذا تعيين اللواء الركن جالل 

الرويشان رئيسًا لجهاز األمن 
السياسي.

كما أصدر األخ رئيس الجمهورية 
قــــرارًا جــمــهــوريــًا بتشكيل لجنة 
صياغة الدستور مــن ١٧ عضوًا 

بينهم ٤ نساء..
تفاصيل ص٣

الدكتور المتوكل يقترح «علي محسن» رئيسًا للجنة استرداد األموال المنهوبة
قــــــــــــــــــال   

ـــقـــيـــادي  ال
الــســابــق فــي اللقاء 
المشترك الدكتور 
لملك  ا عبد محمد 
الـــــمـــــتـــــوكـــــل إن 
القيادات الحزبية 
في اللقاء المشترك 

أرادت إصــدار القرار األممي 
رقم ٢١٤٠ إلخافة المؤتمر 

الشعبي العام.
ــمــتــوكــل الــــى أن   ولــفــت ال
العرقلة قــد تــكــون مــن قبل 

وا بهذا  الــذيــن جـــاء
ـــرار، وأن هــذا  ـــق ال
القرار قد يأتي على 

رؤوسهم هم.
ــــــــــرح  ــــــــــت واق
الـــمـــتـــوكـــل فــي 
حــــــــديــــــــث مـــع 
ـــمـــيـــثـــاق» أن  «ال
يكون الجنرال علي محسن 
ــيــســًا لــلــجــنــة اســـتـــرداد  رئ
األموال المنهوبة التي نص 

عليها القرار األممي..
تفاصيل ص٥

العديني: نتحدى قرارات مجلس األمن والسعودية.. 
الزنداني: مخرجات الحوار غير شرعية

أعلنت قــيــادات إخــوانــيــة فــي الــبــرلــمــان رفضها   
لمخرجات مؤتمر الــحــوار الوطني بدعوى أنها 

مخالفة للشريعة االسالمية.
 وانتقدت قيادات االخــوان قرار دول مجلس التعاون 
الثالث وموقفها من دولة قطر وسحب سفرائهم منها، 
كما هاجموا الدول الثالث ومصر لحظر جماعة االخوان 
وإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية.. واعتبروا تلك 
القرارات  حربًا ضد اإلسالم وخدمة إلسرائيل كما زعموا.
وبــهــذا الخصوص أعــلــن الــقــيــادي فــي حــزب االصــالح 
«االخوان المسلمين» وعضو مجلس النواب عبدالله أحمد 
علي رفضه لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني كونها مخالفة 

للشريعة االسالمية مستدركًا بالقول ان هذا يعبر عن 
رأيه الشخصي.. جاء ذلك في جلسة مجلس النواب أمس 

األحد.
وانتقد القيادي االصالحي وفقًا لمصادر إعالمية قرار 
مجلس االمن االخير بشأن اليمن وقرار السعودية بشأن 
تصنيف االخوان المسلمين تنظيمًا ارهابيًا.. وأعلن تحديه 
للقرار ورفضه، وأكــد استعداده للذهاب الى المشانق 

رفضًا لمخرجات الحوار الوطني وللقرار الدولي.
من جانبه قال النائب في حزب االصالح منصور الزنداني 
إن مخرجات الحوار الوطني لن تكون شرعية اال بعد 

االستفتاء عليها.

قطر في طريقها إلى العزلةالدولة بين مخاطر «األخونة» و«الطلبنة»اإلرهاب واإلخوان والمملكة

فائقة السيد عضوًا في اللجنة العامة

علي عمر الصيعريأ.أحمد الحبيشيأ.عبده الجندي

ات األخيرة التي اتخذتها عدد من دول الخليج تجاه جماعة االخوان ودولة    وجدت القرارات واإلجراء
قطر ارتياحًا وترحيبًا كبيرين لدى األوساط السياسية والمجتمعية اليمنية والعربية على حٍد سواء.
واعتمدت السعودية «الجمعة» الماضية قائمة للجماعات اإلرهابية ضمت اإلخوان وحزب الله السعودي 

والحوثيين وداعش والنصرة وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والقاعدة في كل من اليمن والعراق.
وبهذا الخصوص أكد المؤتمر الشعبي العام تأييده لقرار كل من المملكة واالمارات والبحرين بسحب 

سفرائها من قطر.
ووصف مصدر في مكتب رئيس المؤتمر القرار بالحكيم والصائب ويأتي في توقيت خطير يستلزم معه 
اتخاذ المواقف الجريئة خدمة للتضامن العربي.. مؤكدًا ضرورة التزام الدول بالمعايير وقواعد العالقات 

الدولية وعدم التدخل في الشئون الداخلية كونه يلحق ضررًا على األمن القومي العربي.
إلى ذلك استغربت االوساط السياسية غياب الموقف الحكومي لليمن وتحيز االعالم الرسمي لموقف قطر 

واالخوان بشكل صارخ وبما ال يعبر عن غالبية أبناء الشعب اليمني في عداء واضح للمملكة العربية السعودية.
هذا واستقبل الشارع اليمني قرارات السعودية واإلمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر بارتياح 

كبير واصفين إياه بالقرار الشجاع والذي من شأنه ان يعزز األمن واالستقرار في دول المنطقة..
مشيرين إلى ان بالدنا عانت منذ سنوات من تدخالت قطر وتورطها في اشعال نيران الصراعات الدامية 
من خالل المساندة اإلعالمية والمالية والدبلوماسية لحركة الحوثيين وأخيرًا دعم الدوحة لجماعة االخوان 

اإلرهابيين.
هذا وحذر مراقبون سياسيون من اقدام قطر على دعم جماعة األخوان لفتح جبهة مواجهة على الحدود 
الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ردًا على مثل هذه القرارات.. مرجحين حدوث مثل هذه المغامرة 
في ظل استمرار شن قيادات «االخوان في اليمن» ومنذ بداية أزمة ٢٠١١م لحمالت تحريض واستعداء 

ضد المملكة العربية السعودية..

أكد أنه يدفع يوميًا خيرة قياداته وكوادره 

المؤتمر يدين ويستنكر بشدة محاولة اغتيال نائب رئيس فرع عمران
دانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام االعتداء اإلرهابي  

الجبان والغادر الذي استهدف حياة القيادي المؤتمري 
الشيخ علي سنان الغولي - نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمحافظة عمران, والذي تعرض لمحاولة اغتيال جبانة استهدفته 
وعــددا من رفاقه ظهر يــوم أمــس األحــد في منطقة حبابة, أثناء 
عودتهم من مراسيم دفن عضو مجلس النواب القيادي المؤتمري 

الشيخ حسين بن حسين خميس بمحافظة المحويت. 
وأكدت األمانة العامة في بيان أن الجماعات والعصابات اإلرهابية 
التي امتهنت القتل واحترفت التصفيات واالغتياالت بدم بارد على 
مرأى ومسمع من الجميع وتحت سمع وبصر السلطات المختلفة.. 
قد أوغلت في السوء والعدوان والجرأة في إهدار الحياة وسفك الدماء 

وتجاوز جميع المحرمات وإسقاط كافة الحرمات.. 

الترب يؤكد تنقية وزارة الداخلية من 
العبث الحزبي الذي طالها

أكد وزير الداخلية الجديد اللواء عبده حسين الترب انه لن يقبل   
«بحزبنة» وظائف الوزارة.

وقــال الترب في مؤتمر صحفي عقده أمس : لن تكون الوظائف 
ات ولن نسمح بأية ممارسة حزبية او طائفية داخل  االمنية إال للكفاء

أجهزة الشرطة».
داعيًا االحزاب السياسية ان ترفع يدها عن االجهزة االمنية..

واشار وزير الداخلية الى ان وزارته ستقف بحزم في وجه المخربين 
والمتقطعين وكل من يخل باألمن والقانون..

هذا وكانت وزارة الداخلية شهدت في عهد الوزير السابق عبدالقادر قحطان 
«أخونة» شاملة لكل أجهزتها االمنية ووظائفها االدارية نتج عنها انفالتًا أمنيًا 

غير مسبوق..

الزوكا:االرهابيون اغتالوا ٢٠٠ قيادي وعضو في المؤتمر في محافظتي أبين والبيضاء
ــد  األستاذ عــارف الزوكا األمين العام المساعد للمؤتمر  

ّ
أك

الشعبي العام أن المؤتمر سيظل حامًال هم هذا الوطن وسيظل 
حزب الوسطية واالعتدال كونه الحزب الذي صاغ نظريته كل أبناء اليمن.
وكشف الزوكا في كلمته في اللقاء الموسع لشباب وطالب المؤتمر 

الشعبي العام لفروع جامعة صنعاء 
وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء عن اغتيال ٢٠٠ قيادي 

وعضو في المؤتمر خالل الفترة الماضية في محافظتي أبين 
والبيضاء فقط.

ــام القادمة ستشهد اإلعــالن عن أسماء  وأعلن الزوكا أن األي
اإلرهابيين والمتطرفين والمخربين الذين يقفون وراء عمليات 

االغتيال.
تفاصيل ص٢

تفاصيل ص٣

رئيس الجمهورية يصدر قرارات بتغيير 
وزيرين وتشكيل لجنة صياغة الدستور


