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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..

كلمة 

رفع المشتقات النفطية التي يجري التحضير لها من تحالف قوى الفساد أإلخواني سيمثل جرعة  
كارثية على اليمن واليمنيين في ظل الظروف واألوضــاع السياسية واالقتصادية واألمنية  
غير المسبوقة في تعقيداتها وترديها  المريع وهي األخرى كانت نتاجًا لسلوكياتهم وممارساتهم 
االستحواذية اإلقصائية تنفيذًا لمنهج التمكين الذي اعتقدوا واهمين ان  الفوضى في السنوات األخيرة 
التي مرت بها بعض الدول والشعوب العربية ومنها اليمن  معطين هم والقوى الدولية التي تقف وراءهم 
تسمية مضللة ( ثورات الربيع العربي) لبلوغ غاياتهم ومراميهم في الوصول إلى السلطة بأي ثمن كان 
ليشيعوا الفساد ويفتعلون األزمات ليعيدون توظيفها باتجاهات   تحقيق أهدافهم وهذا ما نتبينه اليوم  
بعد ان أصبحوا مسيطرين على مفاصل الدولة لتظهر حقيقة فسادهم بصورة وقحة بلغت حدًا لم يعد 

بوسع شعبنا تحمل هذه الجرعة..
 وهنا نتساءل على ماذا يراهنون في تمريرها وهم من أصم اذان اليمنيين بعويلهم وتباكيهم من سياسة  
الجرع التي لم تكن أحوال اليمنيين كما هي عليها اليوم من  السوء غير القابل للمقاومة وقدموا أنفسهم 
حينها عبر خطاب سياسي إعالمي تضليلي يسعون الى حياة أفضل ستحول  اليمن الى جنة يرفل فيها 
أبناء الشعب في بحبوحة العيش الرغيد وهذا كله مازال حاضرًا في ذاكرتهم ولن تستطيع أساليبهم 
التضليلية في تمرير جرعة حكومة باسندوه وصخر الوجية وبقية وزراء اإلخوان الذي يكفي أن نشير إلى 
ابسط مظاهر فسادهم في المبالغ التي صرفت كبدل سفر خالل عام واحد وتتجاوز عشرات ان لم تكن 
مئات الماليين وهذا غيض من فيض بالنظر الى مليارات مناقصات ومقاوالت مشاريع اإلخوان الوهمية  
والتي دفع بعضها بأثر رجعي لحيتان تنظيم اإلخوان وديناصوراته من الطارئين على قطاعات التجارة 
واالستثمار وهذا هو بالضبط  ما انحدر باقتصاد اليمن الى الحضيض كمحصلة طبيعية لفساد هذه القوى 

معيدين عجالت التنمية في البلد سنوات إلى الخلف .
ان من األهمية  بما كان التنبيه الى اآلثار والمخاطر التي ستترتب على اإلقدام لتنفيذ جرعة كهذه 
والتي لن تتوقف عند  الوصول  بأوضاع أبناء اليمن الى الفقر المدقع والفاقة بل ستودي بالنجاحات التي 
تحققت في مسارات التسوية السياسية للمبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وهذا يدفعنا من موقع 
المسؤولية والحرص على وطننا وشعبنا رفض هذه الجرعة ومعنا كل الشرفاء والمخلصين الن تحمل الدمار 
والخراب والفوضى التي ستؤدي بنا الى مجهول حاولنا تجنبه وتقديم التنازالت من اجل اليمن ومستقبل 

أجياله اآلمن المستقر المزدهر . 

الجرعة القاتلة

مصدر مسئول:

ال خالفات بين الزعيم صالح والرئيس هادي

ذكر مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام انه ال يوجد هناك اي خالف بين الزعيم علي عبدالله   
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام، والنائب االول لرئيس المؤتمر- االمين العام عبدربه منصور 
هادي..  وان ما تروجه بعض المواقع والصحف من مزاعم ان هناك خالفًا حول رئاسة المؤتمر محض افتراء.. 
وقال المصدر: نتمنى ان يأتي المؤتمر العام الثامن للمؤتمر الشعبي العام بقيادة جديدة تكون على دراية 
تامة باالقتصاد والسياسة وكل شئون البالد المختلفة وتكون قادرة على المضي بالمؤتمر الشعبي العام الى 

االمام  خلفًا للقيادة القديمة التي خدمت المؤتمر بكل اخالص طوال الفترة الماضية .

ب مزاعم لقاء «الراعي» و«علي محسن» ويصفها بالشائعات الزائفة
ّ
المؤتمر يكذ

محافظ إب ينفي تقديم استقالته وأبناء المحافظة يحتشدون غدًا رفضًا لتصعيد اإلخوان

أطراف سياسية تسعى لفرض جرعة قاتلة لعرقلة التسوية
يشهد الشارع اليمني غليانًا غير مسبوق على خلفية إعالن وزير المالية   

االخواني صخر الوجيه توجه حكومة باسندوة لرفع الدعم عن المشتقات 
النفطية..

«الميثاق» من خطورة هذه  وحذر اقتصاديون ومراقبون سياسيون لـ
المغامرة في الوقت الراهن حيث إن أطرافًا سياسية تسعى من وراء رفع 
الدعم الى إعادة خلط األوراق ودفع األوضاع الى مزيد من الفوضى 
والعنف بهدف عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتسوية 
السياسية. وطالبوا رئيس الجمهورية بعدم السماح للحكومة بفرض 
جرعة سعرية جديدة، لتفويت الفرصة على القوى التي تسعى إلى 

إعادة األوضاع في البالد إلى المربع األول.
 الفتين إلى أن نتائج قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اتخذته 
حكومة باسندوة عقب تشكيلها وتم فيها رفع األسعار مائتين بالمائة لم تحقق 
أية نتائج في سياق برنامج اإلصالحات المالية، بل أن حكومة باسندوة ووزراء 
االخوان أقدموا على تجنيد أكثر من ٢٠٠ ألف من عناصرهم في الجيش واألمن، 
إضافة الى ضرب كل ما تحقق في جانب االصالح اإلداري والقضاء على االزدواج 
الوظيفي زد على ذلك تفشي الفساد في معظم األجهزة الحكومية بصورة غير 

مسبوقة.
وأكدوا أن رفع الدعم سيزيد من معاناة أبناء الشعب من خالل إشعال أسعار 

السلع والخدمات وزيادة معدالت الفقر الذي يطال ٥٤٫٥٪ من اليمنيين 
وزيادة معدالت البطالة التي تصل بين الشباب إلى ٦٠٪.

وأثــار إعــالن وزيــر المالية صخر الوجيه توجه الحكومة نحو رفــع الدعم 
عن المشتقات النفطية لتغطية عجز الموازنة، مخاوف كثير من اليمنيين 
الذين يطالبون بتغطية عجز الموازنة من خالل تنظيف كشوف الراتب من 
آالف الموظفين الوهميين والمزدوجين وتطبيق قانون الضريبة العامة على 
المبيعات واستعادة مئات المليارات من الرياالت التي تهدر في التهّرب الضريبي 
م ألموال وأراضي الدولة في 

ّ
والتهريب الجمركي ووقف عمليات النهب المنظ

مختلف المحافظات.

الجيش واألمن في 
مرمى القاعدة والبيض 

واالخوان وإيران

٢٢٤
اإلخوان والقاعدة حرب على الرئيس هادي أم إجهاض الحرب على اإلرهاب؟!

الجندي يكتب:

رفع الدعم عن 
المشتقات
 مغامرة خطيرة

نقل مؤتمر أصدقاء اليمن 
من الرياض إلى لندن..

رسالة واضحة؟!

«الميثاق»: رئيس المؤتمر بعدن لـ

كتلة المؤتمر لن 
تقبل بفرض جرعة
 سعرية جديدة

عدن تعاني من «األخونة»
 أكثر من غيرها ألن المحافظ «إصالحي»!!

سقطوا في «٣٤» عملية اغتيال 
واعتداء ارهابي خالل ٣ أشهر

أبناء إب يحتشدون غدًا في الصالة الرياضية رفضًا لتصعيد اإلصالح
 كتب/ توفيق الشرعبي

نفى القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب  
عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر نفيًا قاطعًا ان يكون قد قدم 
استقالته لرئيس الجمهورية، كما تروج لذلك وسائل اعالم االخوان.

أوضح ذلك االخ علي الزنم وكيل محافظة إب.. حيث أكد بأن مانشر 
في بعض الصحف والمواقع عن استقالة المحافظ القاضي أحمد 
الحجري محض افتراء وكذب يراد منه التغرير على السذج من أعضاء 

االصالح ليواصلوا اعتصاماتهم..
مؤكدًا ان تلك االشاعات تندرج ضمن حملة االخوان التي تحاول 

من خاللها النيل من قيادة السلطة المحلية.
موضحًا ان أبناء محافظة إب يقفون إلى جانب المحافظ الذي عرفوه 

برجل وطني وصاحب مواقف مشهودة.
و الجدير ذكره أن محافظة إب ستشهد غدًا لقاًء جماهيريًا موسعًا 
في الصالة الرياضية  يضم قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
وأحزاب التحالف الوطني ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات 

الشبابية والشخصيات االجتماعية والقوى الوطنية في المحافظة.
وقال علي الزنم وكيل محافظة إب إن اللقاء الجماهيري الموسع 

سيقف أمام التطورات السياسية المتسارعة والتصعيد الخطير 
لإلخوان المسلمين في المحافظة.

وأضاف: سيتداعى أبناء إب من كل المديريات ليعبروا عن وقوفهم 
خلف القيادة السياسية ممثلة بالمناضل المشير عبدربه منصور 
هــادي رئيس الجمهورية ودعمهم لجهوده في إنجاح التسوية 
السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ورفضهم للحملة الشرسة 
التي يقوم بها االخوان ضد رئيس الجمهورية ومساعيهم الدؤوبة 

لتقويض التسوية وعرقلة مخرجات الحوار..
الفتًا الى أن اللقاء الجماهيري الموسع يهدف الى استنكار أبناء 
المحافظة لما يقوم به حزب االصالح من تعطيل لمصالح المواطنين 
ونشر الفوضى أمام مبنى المحافظة والمؤسسات والمنشآت الخدمية.

كما سيعبر عن وقوف األحزاب والمنظمات المدنية والشخصيات 
االجتماعية والفعاليات الشبابية مــع قــيــادة السلطة المحلية 
بالمحافظة وتأييد مواقفها الرافضة لالبتزاز والعبث بالوظيفة 
العامة. باإلضافة الى مطالبة اللقاء وزير الداخلية باستعادة األمن 
المختطف من قبل ميليشيات االخــوان وخطورة ذلــك على أمن 

واستقرار محافظة إب.

حلف دولي للتضييق على الجماعة

«اإلخوان» يفقدون أهم معاقلهم في بريطانيا وكندا
ــي    بــــوادر حــلــف دول

تتشكل ضد جماعة 
االخـــوان المسلمين ُبعيد 
قرار الحكومة البريطانية 
مطلع الشهر الجاري باجراء 
تــحــقــيــقــات عــاجــلــة عن 
«الجماعة» عن وجودهم 
ــشــاطــهــم وكـــــذا حــول  ون
عــمــلــيــات ارهــابــيــة تمت 

داخل بريطانيا وخارجها.
ووافــق البرلمان الكندي 
ـــت» عـــلـــى ادراج  ـــســـب «ال
جماعة االخوان المسلمين 
على قوائم االرهــاب أسوة 
بتنظيم القاعدة االرهابي.

واعتبر المراقبون القرار 
البريطاني انتكاسة كبيرة 
لجماعة االخـــوان فــي أحد 
أهم معاقلهم في بريطانيا 

حيث تــوجــد فيها اعــداد 
كبيرة من عناصر وقيادات 
الجماعة، كما ان هذا القرار 
سيفتح الــبــاب ثانية بعد 
الخطوة الكندية تشكيل 
حلف دولـــي ضــد الجماعة 
خــاصــة فـــي اوروبــــــا حيث 
يـــتـــواجـــدون فــيــهــا تحت 

حماية قوانينها.
ونقلت صحيفة «التايمز» 
ــت»  ــســب ــيــة «ال ــريــطــان ــب ال
الــمــاضــي تـــحـــذيـــرات من 
ــــي في  ــــوان ـــقـــيـــادي االخ ال
التنظيم الدولي الشيخ منير 
من ان حظر الجماعة في 
المملكة المتحدة سيزيد 
ــمــاالت تعرضها  مــن احــت

لهجمات ارهابية.
تفاصيل ص١٠

ب أبواق اإلخوان: 
ّ
المؤتمر يكذ

األمانة العامة تناقش القضايا التنظيمية للمؤتمر والمستجدات في الساحة الوطنية
ب قيادي في المؤتمر الشعبي العام ما زعمته بعض  

َّ
كذ

وسائل اإلعالم عن زيارة قام بها اللواء علي محسن األحمر 
إلى منزل رئيس مجلس النواب األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
العام الشيخ يحيى علي الراعي يوم أمس السبت ،وان اجتماعا مغلقا 
عقد لألمناء المساعدين للمؤتمر بمنزل األمين العام المساعد 

للمؤتمر الشيخ صادق أمين ابوراس لمناقشة هذا الموضوع .
وقال القيادي في تصريح للمؤتمرنت : إن اجتماع األمانة العامة 
للمؤتمر الشعبي في منزل الشيخ صادق أمين ابوراس األمين العام 
المساعد للمؤتمر انعقد منذ يوم الخميس الماضي وعلى مدى 

ثالثة أيام وخصص لمناقشة القضايا التنظيمية للمؤتمر 
والمستجدات السياسية على الساحة الوطنية .

وأضاف: ولم يناقش هذا االجتماع أي مواضيع كما روجت 
وسائل إعالمية عن علي محسن وأوالد األحمر ،مؤكدا 
أن تلك المزاعم هي من ذات المطبخ الذي سبق وروج 
شائعات كاذبة عن تحالف المؤتمر والحوثي ،وكلها 

مزاعم ال صحة لها وال وجود لها مطلقًا.
وتابع القيادي المؤتمري:إن اجتماع األمانة العامة للمؤتمر كان 
مخصصًا لمناقشة قضايا تنظيمية ووطنية ولم يكن في وادي 

علي محسن أو أوالد األحمر ،داعيًا وسائل اإلعالم التي ال تعيش 
إال على األكاذيب والترويج للشائعات أن تبحث لنفسها عن عمل 
أخر يرتبط باحترامها للمهنة ،ويجعلها ولو بقدر ضئيل ذات 

مصداقية لدى الرأي العام .
وقال :أما المؤتمر الشعبي العام فيعمل ما يريده 
علنا وليس لديه أسرار ألنه يعمل وفقا ألنظمته 
ولوائحه ويحترم مبادئه وقيمه وانتمائه للوطن 
بشكل واضح وجلي وال يخفي قناعاته ومواقفه وما 

يريده كما هو ديدنه منذ نشأته .


