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كشفت مصادر عن مؤامرة اخوانية إلقصاء 
االستاذ احمد الحبيشي رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة - رئيس التحرير- 

من منصبه على خلفية تناوالت اعالمية.
واوضحت مصادر بوزارة االعالم ان ضغوطًا 
التفافية يمارسها تجمع االصالح عبر قيادي 

في اإلصالح على وزير االعالم علي العمراني 
القصاء االستاذ الحبيشي نجحت خالل األيام 
الماضية في تقديم وزير االعالم مشروعي 
قرارين لرئيس الجمهورية يقضى احدهما 
باقصاء الكاتب والصحفي الكبير األستاذ احمد 
الحبيشي من منصبه إال أن رئيس الجمهورية 

رفضها.
وجاءت محاوالت حزب اإلصالح األذمة إلقصاء 
الحبيشي على خلفية دفاع صحيفة 14 اكتوبر 
عن رئيس الجمهورية والتصدي للحملة الظالمة 
التي تطاولت فيها صحيفة )االهالي( على 

رئيس الجمهورية.

مؤامرة إلقصاء االستاذ الحبيشي من رئاسة 14 أكتوبر

علي سيف حسن: 

رئاسة المؤتمر شأن تنظيمي وال يحق ألحد التدخل
اعتبر المحلل السياسي رئيس   

منتدى التنمية السياسية األستاذ 
علي سيف حسن وضع أية شروط 
من قبل األط��راف الموقعة على 

ال��م��ب��ادرة الخليجية 
قيل  عرا هي  ليتها  وآ
يمكن  وال  ص��ري��ح��ة 
تسميتها بأي شيء آخر.
وق��ال علي سيف في 
تصريح لصحيفة »اليمن 
اليوم« : الحوار الوطني 
م��ل��زم ل��ك��اف��ة األط���راف 
الموقعة على المبادرة 
الخليجية وآليتها 
ال��م��زم��ن��ة وال 
ي���ح���ق ألي 
م���ن ه��ذه 
األط��راف 
وض�����ع 
ش���روط 

في  كتها  ر لمشا
الحوار، مشددًا 
ع��ل��ى أن أي��ة 
ش�����روط من 
قعين  لمو ا
ع�����ل�����ى 
ال��م��ب��ادرة 
ف�����ه�����ي 
ع��راق��ي��ل 
ص��ري��ح��ة 
وغ������ي������ر 

مقبولة.
وأض���اف أن 
م���ن ي��رف��ض 

المشاركة في الحوار تحت أية ذرائع 
سية  لسيا ا ية  للتسو قل  معر فهو 
بصريح العبارة ويستثنى من ذلك 
األطراف غير الموقعة على المبادرة، 
الفتًا إلى أن األطراف غير 
الموقعة تظل مشاركتها 
م��ن ع��دم��ه ف��ي ال��ح��وار 

مسألة اختيارية.
وأش���ار رئ��ي��س منتدى 
في  سية  لسيا ا لتنمية  ا
ختام تصريحه إلى أنه ال 
يحق للمشترك أو غيره 
ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ئ��ون 
للتنظيمات  ل��داخ��ل��ي��ة  ا
السياسية األخ��رى كأن 
ت��ش��ت��رط ن��ق��ل رئ��اس��ة 
العام  الشعبي  المؤتمر 
من شخص إلى آخر، وقال: 
»رئ��اس��ة ح��زب المؤتمر 
وم��ن يكون رئيس هذا 
الحزب ال عالقة لها بالحوار الوطني.. 
هذه قضية تنظيمية تخص المؤتمر 

وال يحق ألي طرف التدخل فيها«.
وب��خ��ص��وص م��ا ي��ط��رح��ه ممثلو 
المشترك من مبررات واشتراط نقل 
رئاسة المؤتمر، وأنهم ال يستطيعون 
الحوار مع حزب لديه رأسان قياديان، 
في إشارة إلى رئيس المؤتمر ورئيس 
الجمهورية النائب األول واألمين العام 
للمؤتمر عبدربه منصور هادي. قال 
علي سيف حسن: إذا اعتبرنا رئيس 
الحزب واألمين العام رأسين قياديين 
فهذا معناه أن اإلص��الح لديه رأسان 

وكل حزب في المشترك لديه رأسان.

نائب السفير األلماني :
5 أحزاب تعرقل التسوية في اليمن

ك������ش������ف  
الدبلوماسي 
األلماني  هولفابيل  
نائب سفير جمهورية 
المانيا االتحادية في 
صنعاء  عن  معرقلي 
التسوية السياسية، 
مشيرا بذلك إلى أن 
تأخر انعقاد مؤتمر 
الحوار الوطني  هو 
خمسة  تأخر  بسبب 
أحزاب سياسية - في 
إشارة  منه إلى أحزاب 
اللقاء  المشترك - عن 
تقديم أسماء ممثليها 

الى  مؤتمر الحوار الوطني المرتقب، 
مؤكدا في الوقت ذات��ه ب��أن التأخير 
في انعقاد المؤتمر ودخ��ول اإلصالح 
والسلفيين ف��ي ح��رب م��ع الحوثيين 

استدعى حضور مجلس األمن.
وأشاد فليب بالمؤتمر الشعبي العام، 
وقال بأنه ال يزال يلعب دورًا سياسيًا 
ب��ارزًا كما انه ال ي��زال متماسكا وقويًا 
وليس كالمؤتمر الليبي ال��ذي انتهى 
بفعل الحرب األهلية.. ودعا الحوثيين 
إلى المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، 
معتبرًا شعاراتهم بأنها تقليد لشعارات 

إيرانية .
الى ذلك حث فليب قادة الحراك الجنوبي 
على التمسك بالوحدة اليمنية، معتبرا 
حل مشكلة الشمال والجنوب شأن يمني 
داخلي وأن الحوار هو الفرصة الوحيدة 

لحل مشاكل«الشمال والجنوب«.
واعتبر نائب سفير جمهورية ألمانيا لقاء 
مندوبي الدول األعضاء في مجلس األمن 
بالقادة السياسيين بأنه يأتي في إطار 
دعم المجتمع الدولي لجهود التسوية 

السياسية في اليمن.
 وقال )فليب هولفابيل( في لقاء  مع 

قناة )اليمن اليوم( في 
برنامج ساعة زمن أن 
زيارة مندوبي الدول 
األعضاء في مجلس 
األم���ن إل���ى صنعاء 
وال��ت��ي ح����ددت في 
جلسة المجلس الشهر 
الماضي فرضها تأخر 
انعقاد مؤتمر الحوار 
الوطني ال���ذي كان 
يتوقع انعقاده األحد 

الماضي.
 واع�������رب  فليب 
لجهود  عن دهشته 
الحكومة في ضبط 
األمن أثناء تواجد أعضاء مجلس األمن 
في صنعاء، متمنيًا أن توفر الحكومة 
تلك اإلجراءات لضمان األمن واالستقرار 
للمواطن اليمني،  مبديا تعاطفه مع 
معاناة اليمنيين من الناحية األمنية وقال 
» ونحن كشخصيات دبلوماسية نعاني 

أيضا من هذا الجانب ».
وفي سياق حديثه عن معرقلي هيكلة 
الجيش أشار)فليب( إلى أن قائد الفرقة 
األول��ى م��درع المنحلة )علي محسن( 
ظهر عقب صدور قرارات رئاسية تتعلق 
بذلك في حفل تدشين العام التدريبي 
لوحدات الجيش »لكننا ال نملك معلومات 
حول تمرده«. ودعا فليب إلى ضرورة 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وأن تجرى 
 ، الرئاسية في موعدها االنتخابات 
معتبرًا أن حضور أعضاء مجلس األمن 
إلى صنعاء كانت بمثابة رسالة إلى 
معرقلي التسوية السياسية.. وحذر نائب 
سفير ألمانيا من إجراءات عقابية قاسية 
قد تتخذها الدول األعضاء في مجلس 
األمن ضد أي طرف قد ال يشارك في 
الحوار الوطني وال يسهل نجاح العملية 

السياسية.

 د.المتوكل: حزب اإلصالح يقصي أحزاب المشترك
اتهم القيادي في اللقاء المشترك الدكتور محمد  

عبدالملك المتوكل التجمع اليمني لإلصالح )اإلخوان 
المسلمين في اليمن(, بإقصاء بقية األحزاب المنضوية في 
تكتل اللقاء المشترك، مشيرا إلى أن اإلصالح يشعر بالحاجة 

إلى شركاء سياسيين لكنه يريد »شركاء بال شراكة« .
وقال الدكتور المتوكل في مقال نشرته يومية »األولى«  
األربعاء, إن إقصاء اإلصالح لشركائه في اللقاء المشترك 
يشكل عائقا لدى كل فئات الشعب دون القبول بفكرة أن 

يصبح الحزب اإلسالمي حزبا حاكما.
ورأى أمين عام اتحاد القوى الشعبية أحد مكونات اللقاء 
المشترك أن على اإلصالح  تغيير هذه الصورة لدى الناس من 
خالل القطيعة الكاملة بين اإليديولوجية والتعامل السياسي 

مع اآلخر .

مشددًا على ضرورة تعويد كوادر اإلصالح على القبول 
بالشراكة الفعلية واالبتعاد عن التعصب المخل فيما يتعلق 

بالعمل العام والوظيفة العامة.
واعتبر المتوكل أن, »التنشئة األيديولوجية الضائقة 
باآلخر المختلف« ظلت تتحكم في عالقة تجمع اإلصالح 
بشركائه في المشترك، كما انها محكومة بالشك والحذر 
من ناحية وبعصبية ذات طابع أناني ومخلفات متخلفة 
أيديولوجية ومذهبية وعنصرية ومناطقية من جهة ثانية. 
مشيرا الى وجود تحديات حقيقية داخل تجمع اإلصالح 
ستواجهه في المرحلة القادمة ، من بينها مدى قدرة كوادر 
اإلصالح على االنتقال من والء الطاعة إلى والء القناعة 
ومن كونها حاليا أداة لتنفيذ القرارات إلى أداة للمشاركة 

في صنع القرارات.

حسن زيد :  تركيا تتاجر بالدم اليمني لتدمير 
سوريا وترسل اسلحة إلى اليمن إلقالق األمن

قال أمين عام حزب الحق  
ح��س��ن زي���د أن ت��رك��ي��ا ال 
تكتفي بإرسال األسلحة لليمن، 
ولكنها تقوم اآلن بتدريب وتجنيد 
الشباب اليمني وارسالهم إلى ساحة 
المعركة في سوريا. وأشار إلى أن 
تركيا تسعى لتدمير سوريا عبر 
المتاجرة بالدم اليمني، كما كانت 
باكستان تفعل بأفغانستان سابقا.

وقال حسن زيد في تصريح لوكالة 
» خبر لألنباء« إننا نطالب الجهات 
االمنية المسؤولة بالتحقيق مع من 
يتاجر بالشباب اليمني ويحولهم الى 
مرتزقه يدمرون انفسهم ويدمرون 

سوريا الشقيقة«.
واعتبر ان المتاجرة بالدم اليمني 
ك��ال��م��ت��اج��رة ب��ع��رض اليمنيات 
وأشد وأعظم ، وال بد من تسليم 

السماسرة للعدالة.
لليمن  أن تركيا » تقدم  وبين 
اسلحة تسعى من خاللها إلقالق 
أمن دول المنطقة عبر تسليح ما 
يطلق عليهم الجماعات االسالمية 
تنفيذًا لمشروع اولبرايت منذ عام 

1997م ».
وق��ال بأن تركيا اكثر جرأة 

م��ن غ��ي��ره��ا ف��ي كونها 
العب اساسي في اليمن 
لديها  ب��أن  باعتقادها 
انصار كثر باليمن، وانهم 
س��ي��وف��رون لها الغطاء 
كما فعلوا  نصبًا تذكاريًا 
لجنودها الذين استباحوا 

اليمن لقرون.
وكان حزبا البعث العربي 

االش��ت��راك��ي � 
ق��ط��ر 

اليمن وحزب الحق، أصدرا االسبوع 
الماضي  بيانًا مشتركًا أدان��ا فيه 
استمرار نزيف الدم اليمني والعربي 
المسلم في سوريا ، وطالب البيان 
ب��س��رع��ة وق���ف تجنيد وإرس���ال 
المرتزقة إلى سوريا من عدن عبر 
تركيا باعتباره عمل إجرامي قذر 
ينافي اإلنسانية وكافة المواثيق 

والعهود ..
وحمل البيان األج��ه��زة األمنية 
وكافة الهيئات الحقوقية واإلنسانية 
ووزارة حقوق اإلنسان في اليمن 
مسئولية هذا »الصمت والتطنيش« 
بقصد أو ب��دون قصد لما يحصل 
م��ن عمليات إج��رام��ي��ة أزهقت 
والزالت تزهق أرواح شبابنا اليمني 
وساهمت والزال���ت تساهم في 
تدمير سوريا العربية وقتل أبنائها 
وتشريد نسائها وأطفالها وتدمير 
مقدراتها بهدف عدم الوصول ألي 
حل سلمي لألزمة ، وختما بيانهما 
بطلب الحكومة بسرعة فتح تحقيق 
عاجل وإعالن نتائجه بكل شفافية 
اليمني ليس رخيصًا  ال��دم  ألن 
واإلنسان اليمني أثمن من أن 
يباع في تجارة الحروب 
أو تصدير اإلرهاب 
ت��ت��ح��م��ل  ن  أ و
ك��اف��ة الجهات 
ال���م���خ���ت���ص���ة 
مسئوليتها لكل 
م��ا ي��ح��دث من 
عمليات إرهابية 
س������واًء ب��ط��رق 
م��ب��اش��رة أو غير 

مباشرة.

القانص يتهم االصالح واالشتراكي 
بإصدار بيان باسم المشترك

انكر الناطق باسم أحزاب  
تكتل اللقاء المشترك، 
نائف القانص، عالقة حزبه 
ببيان المشترك االخ��ي��ر.. 
مشيرا ال���ى  أن المجلس 
األع��ل��ى ل��م يعد منتظما 
في الدورية، وأن كثيرا من 
النشاطات واألمور ال نعرف 
وال نعلم بها«، مستشهدا 
على ذل��ك بالبيان األخير 

للمشترك.
وق���ال القانص 

رئ����ي����س 
ال����دائ����رة 
سية  لسيا ا
ف���ي ح��زب 
ال���ب���ع���ث 
ال���ع���رب���ي 

االشتراكي، 
في تصريح ل� »نيوز يمن« أن من يدير التكتل في الوقت 
الراهن، يقتصر على ثالثة أمناء عموم أحزاب هم أمين 
عام حزب اإلصالح عبدالوهاب اآلنسي و أمين عام الحزب 
اإلشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان وأمين عام حزب 

التنظيم الشعبي الناصري سلطان العتواني.
وطالب الناطق باسم التكتل، إلى تسليم الرئاسة 
الدورية للمجلس إلى حزبه حزب البعث، حيث 
وأن انتقال الرئاسة كان من المفترض تتم قبل 
أسبوعين إلى حزب الحق، لكن بسبب الظروف 
الحالية للحزب، فإن النظام ينص على تسليم 

الرئاسة إلى حزب البعث..

مشاركة 
األطراف غير 
الموقعة على 
المبادرة في 
الحوار مسألة 

إختيارية

مصادر سياسية 
لــ»الميثاق«.. بقية

مشيرين إلى ان مجيئ مجلس االمن بكامل 
أعضائه الى اليمن يعد نادرًا ان يعقد في غير 
مقره، وهذا يعني تأكيد من المجتمع الدولي 
بأن حل األزمة اليمنية صارت محل اجماع 
واهتمام العالم وأنه على استعداد لتقديم 
كل الدعم والمساندة لليمن ودعم رئيس 
الجمهورية لتنفيذ قراراته وان المسئولية 
نفسهم  أ ليمنيين  ا على  تقع  سية  لسيا ا

بالدرجة االولى.

حزمة ضرائب 
جديدة.. بقية

وتضمّنت التعديالت أيضاًً إضافة موارد 
أخرى من مصادر إيرادية مختلفة لم يسمها 

خبر مجلس الوزراء االسبوع الماضي.
تصريحات  ف��ي  اقتصاديون  واعتبر   
ل�»الميثاق« أن هذه الزيادة في الضرائب 
ستنعكس م��ب��اش��رة ف��ي زي���ادة أسعار 
العديد من السلع مما يضاعف من معاناة 
المواطنين وزيادة نسبة الفقر، وأكدوا أن 
تبرير الحكومة لجرعة زيادة الضرائب غير 

منطقي..
وكان األجدر بالحكومة أن ترشد االنفاق 
وتكافح الفساد وتحسن استخدام القروض 
والمنح لتوفير األموال لصندوق الرعاية 

االجتماعية.
ونصح االقتصاديون الحكومة بوقف هذه 
الجرعة القاتلة وتمويل ميزانية صندوق 

الرعاية االجتماعية من ميزانية الدولة التي 
جاءت تحت بند »أخرى«، وحيث يقدر المبلغ 
بسبعة مليارات ريال .. محذرين الحكومة 
من خطورة هذه الزيادة السعرية والتي قد 

تثير الفوضى في البالد.
وأك��د خ��ب��راء االق��ت��ص��اد أن��ه ك��ان على 
الحكومة أن تقوم بتمويل صندوق رعاية 
وتأهيل المعاقين من المنحة المقدمة من 
البنك الدولي والبالغ قيمتها 100 مليون 
دوالر خصوصًا وأنها مخصصة لحاالت 

الضمان االجتماعي.

اللواء عبداهلل أبو غانم 
لـ»الميثاق«.. بقية

 وقال في تصريح ل�»الميثاق« إن بناء 
ال��ق��وات المسلحة وتطويرها يقتضي 
تفعيل قانون الخدمة في القوات المسلحة 
وتفعيل قانون التقاعد لكل من بلغ السن 
القانونية وإفساح المجال للكوادر الشابة 

والمؤهلة.
 وح���ذر ال��ل��واء أب��و غ��ان��م م��ن مخاطر 
تسييس الجيش واألم��ن .. معتبرًا ذلك 
قنبلة موقوتة تهدد أمن وسالمة ووحدة 
اليمن.. مشيرًا الى أن تجنيد )200( ألف 
م��ن مليشيات ح��زب االص���الح وجامعة 
اإليمان واللواء علي محسن يعد جريمة 
جسيمة وخطأ تاريخيًا لم يحدث منذ قيام 
الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر قبل نحو 
)50( عامًا، وطالب المشير عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعلى 
للقوات المسلحة إحالة كل من تورط 

بعملية التجنيد الى القضاء العسكري.

تتمات.. تتمات.. تتمات.. تتمات.. تتمات.. تتمات.. تتمات.. 


