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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
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في اجتماع مهم للجنة العامة وقيادة التحالف:

ص3

كلمة 

حوارنا ينتصر
المؤتمر الشعبي العام بكل قياداته وقواعده 
كانوا دوماً وسيظلون يجسدون نهج الحوار قوالً 
وعمالً في ممارساتهم وسلوكهم السياسي وهذا ما 
يجعله اليوم األشد حرصاً على إنجاح مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل إدراكاً منه أن ال رهان أمام الجميع 
إالّ على خيار الحوار الخراج اليمن من أزمته وتجاوز 
الصعوبات والتحديات التي تواجه أبناءه في هذه 

الفترة الدقيقة والحساسة..
 واليوم يــدرك المؤتمر انــه تقف أمــام الجميع 
مسئولية تاريخية للحفاظ على االنجازات والمكاسب 
الوطنية الكبرى وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية 
والتعددية لمواصلة مسيرة بناء اليمن الجديد 
الذي يتطلع إليه أبناء شعبنا عبر حوار جاد صادق 
وشفاف اليجاد الحلول والمعالجات لكافة القضايا 
المطروحة أمام مؤتمر الحوار ومغادرة متاريس 

العنف والفوضى والتخريب إلى األبد.. 
إن إصـــرار البعض- رغــم مــرور اســبــوع على 
انطالق الــحــوار- على ممارسات التعطيل تارة 
باإلقصاء واإللــغــاء وتغليب مصالحهم األنانية 
الضيقة الشخصية والحزبية والجهوية وتارة اخرى 
بالمقاطعة، محاولين عرقلة الحوار، كل ذلك لن 
يوقف عجلة التغيير التي ينشدها شعبنا سواًء 
شاركوا في الحوار أم لم يشاركوا فالشعب قد اتخذ 

قــراره واعلنه صراحةً المناضل عبدربه منصور 
هادي- رئيس الجمهورية- يوم افتتاح أعمال مؤتمر 

الحوار..
 إذاً فعلى الذين يعتقدون أن الحوار يتنافى مع 
مشاريعهم ومع استثمار ما أفرزته األحــداث من 
أوضاع الشباع اطماعهم للوصول الى السلطة بطرق 
غير مشروعة أن ال يغردوا خارج السرب الوطني.. 
واألجدر بهم التمسك بالمبادرة الخليجية ومرتكزها 
ل لهم ذلك من إحباط  المحوري الحوار مهما شكَّ
لمساعيهم ومخططاتهم التآمرية، إالّ أنها تظل 
قارب النجاة لهم أوالً، ويجب عليهم ان يكفوا عن 
اللعب في األوقات الضائعة.. فالجميع أمام استحقاق 
وطني واليمكن تجاوزه لصالح عائلة أو حزب أو 
شركة.. فزمن االبتزاز والشخيط والنخيط ولَّى دون 
رجعة.. وهذه من سنن التطور التي يجب ان يؤمن 

بها الجميع..
إن المؤتمر وفي خضم هذه المعركة الحضارية 
سيواصل أداء مسؤولياته الوطنية والتاريخية 
واالسهام الفاعل في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني في 
اطار دعمه الكامل للجهود التي يبذلها األخ المناضل 
عبدربه منصور هــادي- رئيس الجمهورية- في 
سبيل تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا اليمني في 

وطن تسوده العدالة والمواطنة المتساوية.

فيما حميد «ينسحب» وتوكل 
«تحنق» واليدومي «يقاطع» 

وباصرة «يتغيب»

الحوار يكشف 
إفالس اإلصالح!!
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أيها المتحاورون ال 
تغفلوا «أخونة» الدولة

مأرب 
أنموذجاً

عجلة الحوار انطلقت ولن يوقفها المقاطعون
د. بن دغر : المؤتمر 
يدعم أي حل يحافظ 
على وحدة اليمن

د. مهدي : لقاء المتخاصمين 
وتصافحهم يؤكد التطلع 
لبناء المستقبل

د. بن حبتور :  نثق 
بتأسيس شراكة حقيقية 
بين أبناء الوطن

د. باصرة : الساعون لعرقلة 
الحوار يخشون فقدان 
السيطرة على مراكز القرار 

 حازب: تعديل قوام المؤتمر مرفوض
 اآلنسي.. وموكب نخيط  لحزب منكسر

 عزيز: نرفض العمامة الفارسية وابناء سفيان مشردون

 ياسين يضبط البركاني متلبساً بحديث جانبي
 إسعاف (15) حالة ضغط بين أعضاء مؤتمر الحوار

 ليزا تطالب باالعتذار عن فتوى 94م
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أشاد بدور الزعيم في نقل السلطة

بن عمر: سعيد بكفاءات فريق المؤتمر وحلفائه في الحوار
كتب/ جميل الجعدبي

أشاد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة جمال  
بن عمر بدور الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام في نقل السلطة سلمياً ،معبراً عن 
سعادته بفريق ممثلي المؤتمر وحلفائه في مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل. جاء ذلك خالل لقاء جمع عدداً من ممثلي 
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني 
-أمس. وفي اللقاء المنعقد بحضور الشيخ سلطان البركاني 
األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عضو مؤتمر 
الحوار والدكتور أحمد عبيد بن دغر األمين العام المساعد 
عضو مؤتمر الحوار والدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق 
المؤتمر، عبر جمال بن عمر عن سعادته باللقاء، مهنئاً 

ممثلي المؤتمر وحلفاءه على اختيارهم للمشاركة في 
مؤتمر الحوار الوطني.

معرباً عن تفاؤله بتواصل فريق المؤتمر وحلفائه مع 
األطــراف األخرى وهو ما سوف يساعد بشكل كبير على 

الخروج بإجماع وتوافق حول مخرجات الحوار الوطني.
وخالل ردوده على مداخالت عدد من أعضاء فريق المؤتمر 
استعرض المبعوث الدولي مظاهر االختالف بين اليمن ودول 
ما يسمى الربيع العربي (تونس- مصر) مشيراً في هذا 
الصدد إلى تميز اليمن بوجود أحزاب معارضة ومنظمات 

مجتمع مدني،وديمقراطية.
وقال: إن الرئيس (السابق) علي عبداهللا صالح لعب دوراً 
بارزاً في عملية نقل السلطة وتجنيب شعبه الدخول في 

الحرب األهلية.
وكــان الدكتور يحيى الشعيبي رئيس فريق المؤتمر 
وحلفائه في مؤتمر الحوار الوطني رحب في مستهل اللقاء 

بالمبعوث الدولي جمال بن عمر وفريقه.
كما تم خالل اللقاء المنعقد بفندق موفنبيك مناقشة عدد 

من القضايا المرتبطة بمؤتمر الحوار الوطني.
وأكد ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه حرصهم على 
إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، مشيرين إلى تقديم التنازل 
تلو التنازل والدعوات المتكررة ومبادرتهم التي أطلقها 
رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبداهللا صالح 
لحل الخالفات عبر الحوار منذ اللحظات األولى لتفاقم األزمة 

مطلع العام ٢٠١١م.

بن مبارك يكذب شائعات إضافة أسماء جدد لقوام مؤتمر الحوار
أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك أنه  

الصحة للمعلومات التي ترددت حول إضافة أسماء جدد إلى عضوية مؤتمر الحوار 
الوطني.. نافياً المزاعم التي نشرتها وسائل اإلعالم حول هذا الموضوع .

وقال بن مبارك: إن األمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني ليس لها عالقة بموضوع قوام 
مؤتمر الحوار وأنه مرتبط بقرار رئيس الجمهورية حول تشكيل مؤتمر الحوار الوطني والذي 
حدد قوامه بـ٥٦٥ عضواً. موضحاً في لقاء مع قناة «اليمن اليوم» أن ما نشر مجرد شائعات 
، وقال إن كل ما في األمر أن بعض األشخاص الذين تغيبوا ألسباب شخصية كالسفر خارج 
البالد أو مشاكل صحية أو ارتباطات وظيفية تتعلق بهم تم استبدالهم من قبل القوى 

السياسية التي رشحتهم والبعض لم يستبدلوا حتى اآلن .
وأضاف: إن أي إضافة لن تكون صحيحة وستخل بالتوازن وستفتح الباب ثانية للكثير من 
التفاصيل التي اغلقناها، مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة لم يسمع من القوى السياسية أي 

تداول حول هذا الموضوع.
وحدد قوام مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني 
الشامل «ضوابط الحوار» الذي صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم « ١٠» لسنة ٢٠١٣م 
بـ(٥٦٥) عضواً حيث نصت المادة رقم (٨) بان: الجلسة العامة هي الهيئة العليا للمؤتمر 
وتتكون من كافة أعضاء المؤتمر وعددهم ٥٦٥ عضواً. ويؤكد خبراء قانونيون أن أي إضافة 
إلى قوام المؤتمر ستكون مخالفة للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني وان أي تعديل 
للنظام الداخلي يتطلب توقيع نصف أعضاء المؤتمر،فيما يتطلب نفاذ مقترح التعديل موافقة 
٩٠٪ من أعضاء المؤتمر حسب نص المادة (٥٦) من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار: يتم 
تعديل هذا النظام أو أي من فقراته من خالل طلب مكتوب موقع عليه من نصف أعضاء 
المؤتمر على األقل إلى رئاسة المؤتمر متضمناً مقترح التعديل واألسباب الداعية له. ويعتبر 

مقترح التعديل نافذاً بموافقة ٩٠٪ من أعضاء المؤتمر.

في حديث صحفي يبث اليوم

نثق بأن أعضاء مؤتمر الحوار عند مستوى المسئولية
الزعيم: «الطبخات الخارجية» ال تنجح أبداً والحوار ال بد أن يكون يمنياً خالصاً

المؤتمر وحلفاؤه يقفون صفاً واحداً لدعم ومساندة رئيس الجمهورية
د الزعيم علي عبداهللا صالح رئيس   أكّ

المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر 
وحلفاءه يقفون صفاً واحداً تجاه دعم ومساندة 
األخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
في كل توجهاته للخروج بالوطن إلى بر األمان 

والحفاظ على أمنه واستقراره.
وقال رئيس المؤتمر في حديث لقناة «روسيا 
اليوم» الفضائية وتبثّه قناة «اليمن اليوم» 
عصر يومنا االثنين: إن المؤتمر منح الرئيس 
عبدربه منصور هادي دعماً مطلقاً إيماناً منه 
بأن المصالح الوطنية العليا فوق المصالح 

الحزبية والضيقة.
مؤكداً أن األخ عبدربه منصور هادي هو 
رئيس البالد والمنتخب شرعياً ونحن نقف إلى 
جانبه وندعمه من أجل أن يقود السفينة إلى 

بر األمان».
ونبه الزعيم إلى أن «الطبخات الخارجية» ال 
تنجح أبداً وال بد أن يكون الحوار يمنياً خالصاً 
للوصول إلى قناعة مشتركة وحل مختلف 

القضايا الوطنية للبالد.
مشيراً إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
يعد إنجازاً للمؤتمر الشعبي وحلفائه الذين 
كانوا يطالبون مختلف األطــراف السياسية 
بالعودة إلى طاولة الحوار للوصول إلى رؤى 
مشتركة والخروج بحل شامل لألزمة السياسية 
التي عصفت بالبالد منذ مطلع العام الماضي.
واعتبر الزعيم أن مؤتمر الحوار سيكون 
ــاءات واالتهامات الكاذبة  كاشفاً لكل االدع
التي حاول البعض لصقها بقيادات المؤتمر 

وحلفائه.
وقال: «أنا الداعي للحوار وأنا الراعي للحوار 
وأنا ممثّل في الحوار.. فكيف يقول هؤالء النفر 

إن علي عبداهللا صالح معرقل للحوار».
وأعرب عن ثقته بأن األعضاء المشاركين 
في مؤتمر الحوار سيكونون عند مستوى 
المسئولية إلنجاح الحوار الذي يعتبر أهم 
ليتها  وآ الخليجية  لمبادرة  ا في  استحقاق 

التنفيذية المزمنة.

رئيس الجمهورية: سنلبي مطالب كل أبناء المحافظات 
الجنوبية بمن فيهم من أحيلوا للتقاعد

استقبل األخ عبدربه  
ــور هــــادي-  ــص ــن م
رئيس الجمهورية- أمس، 
لعربية  ا لمنظمة  ا رئــيــس 
ـــان راجـــي  ـــس ــحــقــوق اإلن ل
الصوراني والوفد المرافق له.
وفــي اللقاء جــرى البحث 
ــقــاش حـــول عـــدد من  ــن وال
ــمــوضــوعــات  الــقــضــايــا وال

المرتبطة بحقوق اإلنسان.
ــرب األخ الرئيس عن  وأع
سعادته بهذا اللقاء.. مشيراً 
إلى أن اليمن قد مر بأزمة 
طاحنة وذلك نتيجة تعقيدات 
قيام  منذ  لعقود  تراكمت 
ليمنية «سبتمبر  ا ــثــورة  ل ا

وأكتوبر».
وقال األخ الرئيس: كان من 
أبــرز أهــداف الثورة القضاء 
على الفقر والجهل والمرض، 
ــرور نصف  وهــا نحن بعد م
قرن نعاني من هذه العاهات 

بصورة أشد وطأة .
ونوه إلى أنه بعد قيام الوحدة كانت الرؤى متباينة 
نتيجة الرؤية الشمولية حتى حدثت حرب صيف ٩٤م 
وبرزت مشاكل كثيرة هنا وهناك وتالشت الطموحات 

واآلمال التي كانت الجماهير تعول عليها .

وقــال األخ الــرئــيــس: إن 
الــحــراك الجنوبي كــان قد 
بــدأ قبل ٢٠٠٧م بحقوق 
مطلبية ناتجة عن فوارق 
األجور والمرتبات التي تضرر 

بها الذين خرجوا بعد ٩٤م.
ــد األخ الرئيس عبد  وأك
ـــه مــنــصــور هــــادي أن  رب
المعالجات اآلن ستشمل كل 
المستحقين حتى من خرج 

للتقاعد قبل االستراتيجية.
وتناول رئيس الجمهورية 
طبيعة سير تنفيذ المبادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية 
لتي  ا لنجاحات  وا المزمنة 
ــول  ــوص تحققت حــتــى ال
إلى مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل الذي سيمثل أساس 
التغيير وجوهره في ضوء 
سترسم  لتي  ا لمخرجات  ا
معالم الحكم الرشيد والدولة 

المدنية الحديثة.
وأشار األخ الرئيس عبدربه 
منصور هــادي إلى أن ذلك يعتبر أكبر لقاء يجمع 
اليمنيين في أطول فترة لمؤتمر عام تحضره جميع 
األطياف السياسية والمجتمعية ومنجزاً كبيراً في 

طريق بناء المستقبل المأمول.

أعضاء مؤتمر 
حوار.. أم رعايا؟


