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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 يدعو القوى السياسية للتسامح ومواجهة المخاطر المحدقة بالوطن
في برقية تهنئة للشعب بحلول شهر رمضان:

الصوم عن الخالفات!!
حل علينا الشهر الفضيل رمضان المبارك هذا العام   

شهر التوبة والغفران والعتق من النار والوطن اليمني 
واألمة العربية واإلسالمية تعيش ظروفا وأوضاعًا غير مسبوقة 
في تحدياتها وأخطارها المعبر عنها في تلك المشاهد العبثية 

الصراعية واإلرهابية الدموية المتصاعدة..
هذه األعمال تبين ان استهداف هذه األمة في دينها ووحدة 
أوطانها شعوبًا ودوًال قد بلغ ذروته ال سيما فيما نراه اليوم من 
أحداث متسارعة تشهدها العراق وسوريا وليبيا والقائمة تطول 
لنتبين فيما تحمله من مشاريع تقسيمية تدميرية في محصلتها 
لو نجحت ستمتد لتشمل الجميع إذ لم نستيقظ ونعي - قبل 
فوات األوان- حجم ما يدبر لنا من مخططات تآمرية سوف تجعلنا 

حضارة وتاريخًا في خبر كان.
هذا هو السياق الذي حملت معانيه ومضامينه تهنئة ومباركة 
الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام بحلول 
شهر رمضان المبارك إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى قيادات 
وهيئات وكــوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه وإلى رجال 
حة واألمن الميامين والى األمة العربية واإلسالمية، 

ّ
القوات المسل

مجسدًا في كلماتها اهمية الوسطية واالعتدال والقبول والتعاطي 
مع اآلخر باعتباره شريكًا في الوطن وفي المسؤولية تجاه قضاياه 
ومشاكله وأزماته التي ال تحل إال بالحوار الذي رسخه نهجا المؤتمر 
الشعبي العام طوال تاريخه لتصبح سلوكا وممارسة لقياداته 
وقــواعــده وجماهيره وحلفائه.. وتأكيده في تهنئته بهذه 
المناسبة الدينية العظيمة مجددا الى اعتبار الحوار هو السبيل 
الوحيد لمعالجة كافة القضايا والمشكالت والخالفات، بعيدًا عن 
الحروب والصراعات والعنف والكيد السياسي، واألحقاد التي ال 
تفرز سوى واقع مشوٍه يشدنا للوراء ويزيد من حالة االنقسام في 
مجتمعنا، ويخدم أعداء الوطن في الداخل والخارج وأجنداتهم 

ومشاريعهم التمزيقية.
وال يمكن اليوم الخروج باليمن من دوامة المخاطر المحدقة به 
اال بتغليب مصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره وليكن هذا 
الشهر المبارك وأجواؤه الروحانية فرصة للتأمل ومراجعة الذات 
نستلهم منه قيم المحبة والتراحم والتصالح والتسامح وصفاء 
النفوس، ونبذ البغضاء والكراهية، والتعاضد والتآزر واالصطفاف 

لمواجهة تلك المخاطر وفي ذلك خير اليمن وأبنائه جميعا.
ان األوضـــاع التي يشهدها الوطن تتطلب اصطفافًا وطنيًا 
ملحًا.. وهذا يوجب على القوى الوطنية ان تصوم عن الخالفات 

والمكايدات وكل األعمال التي تمزق مجتمعنا..
باالمكان اليوم بل يجب أال نصوم عن األكل والشرب فقط، بل 
وعن خالفاتنا ونوحد الصفوف، ونعمل لخير اليمن وانقاذ شعبنا 
من نيران الصراعات العبثية وكارثة المجاعة التي تحصد الكبير 

والصغير..

كلمة 

هنأ األخوة األمناء العامون المساعدون ورئيس   
هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام 
 عن جميع قياديي قطاعاتهم التنظيمية.. الزعيم 

ً
نيابة

علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام واألخ 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية النائب األول 
لرئيس المؤتمر األمين العام، وذلك بمناسبة حلول شهر 

رمضان المبارك.
كما هنأوا في برقيات تهاٍن األخوة أعضاء اللجنة العامة 
وجميع قياديي وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام 
بالمحافظات والمديريات ورؤساء الهيئات التنظيمية 
والتنفيذية وأمــنــاء المجالس المحلية بالمحافظات 
وهيئة رئاستي مجلسي النواب والشورى وأعضاء الهيئة 
الوزارية للمؤتمر ورئيس وأعضاء مجلس القضاء األعلى 
ورئيس المحكمة العليا والنائب العام ورئيس وأعضاء 

اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء ورئيس وأعضاء 
هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء لجنة المناقصات 
والــمــزايــدات وأمــنــاء وقــيــادات األحـــزاب والتنظيمات 
السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الوطنية 

واالجتماعية.
على ذات الصعيد بعث الشيخ سلطان البركاني 
األمين العام المساعد للقطاع السياسي والعالقات 
الخارجية برقيات تــهــاٍن للسادة الــســفــراء وممثلي 
البعثات الدبلوماسية العربية واإلسالمية المعتمدون 

لدى بالدنا..
معبرًا فيها عن تهانيه الحارة ومباركته لهم باألصالة 
 عن األخوة أعضاء األمانة العامة للمؤتمر 

ً
عن نفسه ونيابة

الشعبي العام، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية ولشعبنا 
ووطننا الغالي المزيد من التقدم والرخاء واالزدهار.

المؤتمر يهنئ الزعيم والرئيس والشعب بمناسبة شهر رمضان المبارك

في نتائج مسح ميداني:

هيمنة الفقر والحرمان على اليمنيين

مياه الشرب

ــن  ٦٪  فــــقــــط م
األسر األشد 
مرافق  فقرًا تستخدم 

صرف صحي محسنة

اليمنيين ٣٦٪  من 
يـــضـــطـــرون 
ــــدام  لــلــســيــر عــلــى األق
ـــى مــصــادر  ــوصــول إل ــل ل

المياه 

التعليم:

ــر األشــد ٤٨٪  مــن األطــفــال ضمن األس
فقرًا ملتحقون بالتعليم األساسي 

مقارنة بـ٨٨٪ من أطفال األسر األكثر غنى

من الفتيات في األسر الفقيرة  ٣٨٪ 
ملتحقات بالتعليم األساسي 
مقارن بـ٨٨٪ الفتيات ضمن األسر الغنية.

صندوق الرعاية االجتماعية

فقط من المعدمين في اليمن ٤٢٪ 
يستفيدون من الصندوق.

من المستفيدون من ٢٨٪ 
الــصــنــدوق ليسوا من 

الفقراد أو الفئات الضعيفة.

من المستفيدين الذين ٧٠٪ 
ال تنطبق عليهم معايير 

األهلية ضمن الفئات السابقة.

التغذية: 

من األطفال دون سن ٥ ٤٤٪ 
في اليمن يعانون من 

سوء التغذية المزمن.

من هؤالء ينتمون ألسر هي ٥١٪ 
بين األشد فقرًا، فيما الباقي 

التفاصيل ص٧(٢٤٪) من أطفال األسر الغنية.

ذبح!
ُ
عمران ت

قيادات حزبية وسياسية وشخصيات اجتماعية 
يهنئون الزعيم بالشهر الفضيل

تلقى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام سيًال من االتصاالت   
وبــرقــيــات التهاني واتــصــاالت مــن الــقــيــادات السياسية والعسكرية واألمنية 
والشخصيات االجتماعية والوطنية والمثقفين.. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، 
وعبر المهنئون خاللها عن أمنياتهم الخالصة بأن يكون هذا الشهر الفضيل فاتحة خير على 
بلدنا وأمتنا العربية واإلسالمية، وأن ينعم علينا الخالق عز وجل بنعمة األمن واالستقرار..

مشيدين بحكمته في تجاوز بالدنا لألزمة ونعدم االنجرار إلى حرب أهلية..
وبجهوده لرأب الصدع وتفويته الفرصة على المتآمرين على بالدنا والمؤتمر الشعبي 

العام..
«الميثاق» تنشر أسماء أبرز المهنئين ص٤

هّنأ الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر   
الشعبي العام أبناء شعبنا اليمني العظيم داخل 
الوطن وخارجه، وقيادات وهيئات وأعضاء المؤتمر وحلفائه 
وأنصاره وأبناء القوات المسلحة واألمن بمناسبة شهر رمضان 

المبارك.
ودعــا الزعيم علي عبدالله صالح في رسالة وجهها 
ألبناء الشعب اليمني في هذه المناسبة الدينية العظيمة 
الــى التصالح والتسامح وصــفــاء النفوس ونبذ البغضاء 
والكراهية، والتعاضد والتآزر واالصطفاف بين الجميع 
لمواجهة المخاطر المحدقة والعمل لكل ما فيه خير 
ومصلحة الوطن والحفاظ على مكاسبه وإنجازاته التي 
حققها في ظل ثورته المباركة ٢٦سبتمبر و١٤اكتوبر، 
وفي مقدمتها الوحدة المباركة والتنمية الشاملة والحرية 
 رئيس المؤتمر على الحفاظ على 

ّ
والديمقراطية.. وحث

قيم الحوار السلمي كسبيل وحيد لمعالجة كافة القضايا 
والمشكالت والخالفات بعيدًا عن الحروب والصراعات 

والعنف والكيد السياسي واألحقاد.
تفاصيل ص٢

رعاة المبادرة يطالبون بنزع سالح طرفي الصراع في عمران

اللجنة العامة تناقش التحديات والمخاطر التي يواجهها الوطنسفراء الدول العشر يدعون إلى احترام وقف اطالق النار في عمران
التحذير من مخطط تآمري يستهدف اليمن ووحدته وأمنه واستقراره
التأكيد على أهمية إعادة بث قناة «اليمن اليوم»

رحب سفراء الــدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية   
ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن 
ودول مجلس التعاون الخليجي واالتحاد األوروبي بجهود أعضاء 
اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر بمحافظة عمران والمناطق 
المحيطة بها والتي تّوجت بالتوصل الى اتفاق وقف إطالق النار 
وإعادة السلم واألمن الى المناطق المتأثرة بشكل مباشر بأحداث 

العنف األخيرة.
مؤكدين أن من واجب جميع األطراف حماية المدنيين واحترام 

وقف إطالق وتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية.
وقال سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في بيان 
مشترك: «ندعم بشكل كامل جهود الرئيس عبدربه منصور هادي 
إلنهاء المواجهات المسلحة ونشجع جميع المعنيين على توسيع 
جهودهم وذلك لتطوير خطة سالم شاملة من خالل المفاوضات 

المباشرة بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني».
وأضافوا: «وفي سبيل نزع فتيل جميع عوامل التوتر األمني 
والسياسي التي تهدد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في 
الوقت الراهن فإن على جميع األطراف غير النظامية االلتزام بنزع 
السالح بشكل متزامن والتزام الحيادية السياسية تجاه مؤسسات 

الدولة وبشكل خاص تجاه مؤسسات الجيش واألمن».
 الــســفــراء جميع األطــــراف على االمــتــنــاع عــن األفــعــال 

ّ
وحـــث

االستفزازية والتقيد التام باتفاقيات وقف إطالق النار التي وقعت 
عليها.

وتابعوا «أما أولئك الذين يسعون الى تأجيج التوترات والتحريض 
على العنف أو اغتنام المنافع السياسية من خالل استخدام السالح، 
فلن يتمكنوا من اإلفالت من استنكار وشجب المجتمع الدولي 

واستهجان الشعب اليمني باعتباره الضحية األولى ألفعالهم».

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام  
اجتماعًا لها الخميس برئاسة الزعيم علي 

عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
جرى فيه مناقشة العديد من القضايا والمستجدات 
على الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بما يواجهه 
الــوطــن مــن تحديات ومخاطر والــحــمــالت االعالمية 
المضللة والممنهجة التي تستهدف المؤتمر الشعبي 

العام وقيادته باالضافة إلى العديد من القضايا التنظيمية 
الخاصة بمتابعة قررات اللجنة العامة وقيادات احزاب 

التحالف الوطني خالل اجتماعاتهم األخيرة.
وقد أكد االجتماع على ضرورة التزام كافة قيادات 
واعــضــاء المؤتمر الشعبي الــعــام باللوائح واألنظمة 
الداخلية للمؤتمر وعــدم الخروج عنها بــأي حــال من 

األحوال.

ــى المخطط الــتــآمــري الخطير  وأشـــار االجــتــمــاع إل
ــذي يستهدف اليمن ووحــدتــه وأمنه واستقراره  ال
وسيادته داعيًا أبناء شعبنا وقواه السياسية بمختلف 
توجهاتهم إلى االصطفاف الوطني في هذه الظروف 
الراهنة والحرجة وبما يكفل مواجهة كافة التحديات 

والمخاطر..
تفاصيل ص٣

تعيش العاصمة  
ــقــيــة  صـــنـــعـــاء وب
مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة 
أوضــــاع انــســانــيــة صعبة، 
حــيــث يــمــضــي اليمنيون 
ــمــبــارك  شــهــر رمـــضـــان ال
فــي ظــالم دامـــس، بسبب 
استمرار انقطاع الكهرباء 
ألكــثــر مـــن ١٠ ســاعــات 
في اليوم بالعاصمة، بينما 
المحافظات الساحلية التي 
تشهد حرًا شديدًا يتجاوز 
فــيــهــا انــقــطــاع الــكــهــربــاء 

(١٥) ساعة.. الـ
الجدير بالذكر ان أزمة 
الكهرباء انعكست سلبًا على 
حياة المواطنين اليمنيين 
بشكل عام، حيث ارتفعت 
اسعار وايــتــات المياه إلى 
أكثر من (٨٠٠٠) ريال 
في العاصمة، إضافة إلى ما 
تواجهه األسرة اليمنية من 
خسائر كبيرة جــراء فساد 
العديد من المواد الغذائية 
ــتــي  وكــــذلــــك األدويــــــــة ال
تتطلب حفظها بثالجات 

تبريد..
ـــى ذات الــصــعــيــد  وعـــل
ارتفعت اسعار العديد من 
السلع خالل شهر رمضان 
الــمــبــارك بسبب استمرار 
أزمة المشتقات النفطية، 
خــالفــًا لقضاء المواطنين 
ســـــاعـــــات انــــتــــظــــار فــي 
محطات البترول، وبسبب 
ذلك شهدت أسعار القمح 
والـــدقـــيـــق فـــي عــــدد من 
المحافظات ارتفاعًا بعد 
أن توقفت وســائــل النقل 
عــن الحركة جــراء انعدام 

المشتقات النفطية.
ـــشـــارع  هــــذا ويـــســـود ال
اليمني حالة من االستياء 
الـــذي يــتــفــاقــم يــومــًا بعد 
يوم جراء استمرار تدهور 
وضــعــه المعيشي وعــدم 
اهتمام الحكومة بمعالجة 
المشاكل والصعوبات التي 
يواجهها ويــعــانــي منها، 
وعــــدم بــــذل أيــــة جــهــود 
لتوفير الخدمات األساسية 

للمواطنين.

تفاقم أزمة المشتقات.. واستياء شعبي من تجاهل الحكومة لمعاناة المواطنين في رمضان


