
صدر أمس قرار رئيس الجمهورية  
رقم (٣٣) لسنة ٢٠١٤م، قضى 
بتعيين األخوان التالي اسميهما عضوين في 

مجلس الشورى وهما:
- محمد حسن دماج. 

- القاضي أحمد عبدالله الحجري.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (٩٣) 
لسنة ٢٠١٤م، قضى بتعيين اللواء/ محمد 

صالح شمالن محافظًا لمحافظة عمران.
وصــدر القرار الجمهوري رقم (٩٤) 
لسنة ٢٠١٤م، قضى بتعيين القاضي/ 
يحيى محمد اإلرياني محافظًا لمحافظة 

إب.

دان المؤتمر الشعبي العام   
بــشــدة حــــادث االعـــتـــداء 
اإلرهــابــي الــذي استهدف األمين 
العام المساعد للمؤتمر الشعبي 
ــة  ــوزاري ــيــس هيئته ال ــعــام ورئ ال
الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزير 
االتصاالت  من قبل عناصر إجرامية 
في القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء.
كما دان المؤتمر الشعبي العام 
محاولة تفجير منزل النائب وعضو 
للجنة  ا نية عضو  لبرلما ا لكتلة  ا
الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي 
الــعــام أحمد محسن العقاري في 
صنعاء، والتهديدات بالتصفية 
الجسدية لالستاذة فائقة السيد 
ــعــامــة للمؤتمر  عــضــو الــلــجــنــة ال
ومــســتــشــارة رئــيــس الجمهورية 

لشؤون المرأة.
تفاصيل صـ٤
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من قلب الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، ومخرج 

ــغــاز ومحقق المنجزات  النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها 
إعادة بناء سد مأرب والمشاريع 
االقتصادية واالستراتيجية وبناء 
الهياكل األســاســيــة، وأنـــه رقم 
يفوق كل المعادالت وسيظل 

رقــــمــــًا فــــي الـــحـــاضـــر 
والمستقبل..

الزعيم: فوز السيسي واألسد يعزز من الكفاح الوطني ضد اإلرهاب

صالح المخلوس لـ «الميثاق»:الشيخ سلطان البركاني  في حوار صحفي

الرئيس انتصر لعمران وحفظ هيبة الدولة فيهاسأقلع عداد «المشترك» من الوجود تمامًا

وزير المالية ينتزع اللقمــة من أفــواه الجائعيــن ويعفــي حميـد األحمــر مــن ٦٠ مليارًا!

إذا فشلنا في أربعة وزراء 
فالمشترك فشل في ١٧ وزيرًا

دماج أفسد وذهب غير مأسوف عليه الحكومة افتعلت أزمة 
المشتقات النفطية

 بقلم :
الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام 

إنه ليوٌم تاريخي مشهود أعــاد لألمة العربية اعتبارها   
وللوطن العربي بريقه.. يوم أعاد لثورة يوليو مجدها .. 
يوم أعاد مصر الكنانة الى مكانها الطبيعي بعد أن حاولت قوى 

التخلف واالرهاب اختطافها ونزعها من الجسد العربي.
يوم صرخ فيه شعبنا العربي في مصر أمام العالم - نحن هنا 
نصنع إرادتنا بأيدينا .. يوم ُنفض عن العرب جميعًا الغبار الذي 

كاد أن ُيعمي أنظار البعض منا.
يوم أعاد للقومية العربية الروح بعد أن كادت القوى الظالمية أن 
تطفئ وهجها.. يوم يحق للشرفاء من أبناء أمتنا العربية في كافة 
بقاع األرض أن يفخروا به ويعتبرونه انتصارًا لهم ولمبادئهم 

وقيمهم.
إنــه يــوم تنصيب األخ المشير/ عبدالفتاح السيسي رئيسًا 
لجمهورية مصر العربية وبحضور دولي كبير ومشرف لنا جميعًا 
، يوٌم يمثل محطة فاصلة في التاريخ العربي الحديث ونقطة 
انطالقة الستنهاض القدرات والطاقات البناء أمتنا العربية في 
مواجهة قوى االرهاب والتخلف والحفاظ على أمن واستقرار ونماء 

أمتنا ووطننا العربي.

محطة فاصلة في تاريخنا العربي

القيادات العظيمة تصنع أمجاد شعوبها

الناصريون يسقطون كوتا المرأة
األزمة.. ومآسي الناسفي اتفاق مع  اإلخوان.. وهم 

«انتصارات» اإلخوان في 
محرك «سخافة نت»!!

العالم يدعم الرئيس السيسي ويوجه صفعة قاتلة لإلخوان
بدأت جمهورية مصر العربية صباح أمس (األحد) عهدًا جديدًا   

مع أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية ليتقلد 
منصبه رسميًا- ومرحلة جديدة من تاريخ مصر، بدأت تتشكل مالمحها 

منذ االطاحة بالرئيس المخلوع محمد مرسي في ٣ يوليو الماضي.
ففي يوم تاريخي غير مسبوق في حياة المصريين والشعب العربي، 
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي وثيقة تسلم السلطة، مع المستشار 
عدلي منصور الرئيس المؤقت في قصر االتحادية أمام وفود دولية 

وعربية كبيرة شاركت في مراسم التنصيب.
وفي خطابه األول قال الرئيس السيسي ان مصر قادرة على استعادة 
مكانتها اقليميًا ودوليًا.. مشيرًا إلى ان مصر ستبدأ بشكل عاجل مرحلة 

نهوض شاملة على المستويين الداخلي والخارجي.

ويرى مراقبون ان انضمام أمريكا إلى قائمة الدول الداعمة للمشير 
عبدالفتاح السيسي بعد فــوزه ومشاركتها بوفد كبير في حفل 
التنصيب انما ينهي فترة الترقب والشك التي احاطت بالموقف 
األمريكي تجاه ثــورة الثالثين من يونيو وما حملته من تغييرات 

سياسية وأمنية في مصر.
ويشير محللون إلى أن الموقف األمريكي ومواقف الدول الغربية 
واالتحاد األوروبي ودعمهم الكبير للرئيس السيسي هو رسالة قوية 
لإلخوان والدول التي دعمتهم ضد مصر ومضمون الرسالة أن األمر 
قد ُحسم وان مصر بهذه االنتخابات واختيار رئيسها المنتخب، قد 
وضعت أسس االستقرار، وأنه ال سبيل لحديث عن عودتها إلى ما قبل 

الثالثين من يونيو ٢٠١٣م بأية صيغة كانت.

تعيين محافظين 
لعمران وإب

المؤتمر يدين بشدة 
االعتداءات االرهابية 

التي استهدفت قياداته

١٥ مليون يمني يواجهون مجاعة
يواجه أكثر من ١٥ مليون يمني  

مجاعة تهدد حياتهم بالموت 
الجماعي في ظل استمرار سياسة االفقار 
والــحــرمــان مــن أبــســط الــحــقــوق االنسانية. 
وبهذا الخصوص ذكــر مسئول في مكتب 
االمــم المتحدة للشئون االنسانية ان ١٣ 
مليون يمني ال يحصلون على المياه الصالحة 
للشرب وأكــثــر مــن عــشــرة ماليين يمني 
يعانون من انعدام الغذاء، وقرابة ٩ ماليين 

اليحصلون على خدمات صحية خالفًا لمليون 
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.. اضافة 
الــى أكثر من مليون نــازح جــراء الصراعات 
«الميثاق» ان  الداخلية. واعتبر مراقبون لـ
مــحــاوالت رفــع األســعــار وفــرض الحكومة 
جرعة قاتلة على الشعب ستقود البالد الى 
صراعات طاحنة بين فقراء يبحثون عن فتات 
من أجل البقاء واغنياء وتجار حروب ينهبون 
ثـــروات الــبــالد والــمــســاعــدات ويسخرونها 

لخدمة مصالحهم الشخصية.
ـــادة األســعــار  وحــــذروا مــن خــطــورة زي
والتي تعد مؤامرة تستهدف اجبار أغلبية 
أبناء الشعب اليمني على بيع ممتلكاتهم 
العقارية وما تبقى لهم من خيارات لكبار 
المستغلين في البالد وتحويل اليمن الى 
لمستغلين  اقطاعية يتقاسمها كبار ا
ومــراكــز قــوى ومسئولين فاسدين ومن 

يدور في فلكهم.

المؤتمر يرحب بتعيين مبعوث لألمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بالدنا

غزوة «اإلخوان» ضد منتدى 
التنمية السياسية

أزمة الديزل تكبد القطاع 
الزراعي خسائر فادحة

شمالن شخصية وطنية نتشّرف بالعمل إلى جانبه


