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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..

التسامح والعفو ثقافتنا
أدنت وجرمت  

ثــــــقــــــافــــــة 
وسياسة الثأر واالنتقام 
بأنواعه ضــاربــا عرض 
ــع  ــي ــجــم الـــــحـــــائـــــط ب
المبررات والمسوغات 
لهما أيــا كانت وفــي أي 
وقت وتحت أية ظروف 

أو ضغوط. 
ــتــســامــح  ـــرســـت ال ك
ـــــحـــــوار  ــــعــــفــــو وال وال
كــســيــاســة وكــثــقــافــة 
ســـواء عــلــى المستوى 
الـــشـــخـــصـــي أو عــلــى 
ــرســمــي  الــمــســتــوى ال
ـــــام وكــــرديــــف  ـــــع وال
لــــســــيــــاســــة الـــحـــكـــم 

والحاكم والدولة.
الثأر واالنتقام كما الغدر والغيلة والتآمر ليست من ثقافتنا وال من أخالقنا 
وال من سلوكنا وأعرافنا وقيمنا وشيمنا كيمنيين كما أنها ليست من ديننا 
الحنيف دين التسامح واالعتدال والوسطية والحوار ومنه استلهمنا وصغنا 
وثيقتنا الفكرية والنظرية الناصعة "الميثاق الوطني" في السنوات األولى من 
تحملنا أمانة القيادة ومسئولية الحكم في بلدنا العزيز ووطننا الغالي الحبيب.

أقول هذا محدثًا بنعمة الله ومن باب التذكر والتذكير ليس إال، وليس 
ردا على أحد أو موضوع أو قضية بعينها وال تعليقًا أو تعقيبًا حتى على 
شيء من هذا، ولكن على سبيل اإلقرار بفضل الله ومنته، وله الحمد 

ق وأعان.
َّ
أْن وف

والشكر والعرفان ألبناء شعبنا األوفياء وللرجال والنساء المخلصين 
الوطنيين الذين أعانوا وساهموا وكانوا عند مستوى األمانة ولم يخيبوا 
ظن أمتهم وشعبهم ووطنهم بهم.. المنصفون الفضالء المتجردون 
من األحقاد واألمراض واألغراض الخاصة، هم من شهد وسوف يشهد 

بهذا وغيره.
   .....                ص٢

حجم الدين العام 
الداخلي

 ارتفاع نسبة البطالة بين 
الشباب من إجمالي السكان

خسائر تخريب خطوط نقل النفط 
والغاز والكهرباء في ٣ سنوات

١٣٫٢
مليار دوالر

٧
٣٣٫٧٪مليارات دوالر

حكومة «بحاح» تفضح حكومة «باسندوة»!!

مدير الصندوق يتهم قطر بعدم دفع ٣٥٠ مليون دوالر

فضيحة نهب أموال صندوق تعويض المبعدين 

تدشين خطة النزول الميداني لقيادات المؤتمر إلى المحافظات
الزعيم يشيد بالمواقف الشجاعة لقبائل بني مطر والتفافهم حول المؤتمر

زيارة الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر  
الشعبي العام، الى مديرية بني مطر محافظة 
صنعاء قوبلت بارتياح كبير وترحيب واسع في الشارع 
اليمني والمؤتمري، خصوصًا وأن الزيارة تعد األولى في 
اطار حرص الزعيم علي تفعيل وتطوير وتعزيز أداء 
المؤتمر والتحامه بقضايا الوطن والشعب.وكان االلتفاف 

الكبير واالستقبال المهيب للزعيم قد أثار غضب العناصر 
الحاقدة التي ال تريد الخير لليمن، وسارعت عبثًا الى ترويج 
أكاذيب عبر أبواقها النتنة.. بعد أن أدركت أن زيارة الزعيم 
الى مؤتمر مديرية بني مطر حملت رسالة واضحة وشديدة 

لمن يحاولون المساس بهذا التنظيم الوطني الرائد..
تفاصيل ص٢

دشنت قيادات المؤتمر السبت خطة النزول الميداني  
الــى عــدد مــن محافظات الجمهورية، حيث توجه 
االستاذ عارف الزوكا األمين العام للمؤتمر الشعبي العام يرافقه 
أعضاء اللجنة العامة أحمد الزهيري ومحسن النقيب وعلوي 
المشهور وقاسم الكسادي ود. بشير العماد- رئيس دائرة 

الرقابة التنظيمية إلى محافظات عدن ولحج وأبين..
ات مع قيادات فروع  حيث من المقرر أن يعقدوا سلسلة لقاء
المؤتمر على مستوى المحافظات والمديريات والقطاعين 

النسوي والشبابي..
وعلى ذات الصعيد يقوم اليوم االثنين د. أحمد عبيد بن 
دغر- النائب األول لرئيس المؤتمر الشعبي ومعه عدد من األمناء 
العامين المساعدين وأعضاء اللجنة العامة بزيارة ميدانية الى 

محافظة حضرموت، لاللتقاء بقيادات المؤتمر واطالعهم على 
آخر المستجدات في الساحة الوطنية وأهمية تفعيل المؤتمر في 

هذه المرحلة المهمة والحرجة التي تمر بها بالدنا.
هــذا وكــان االســتــاذ ياسر العواضي األمــيــن الــعــام المساعد 
للمؤتمر، قد كشف عن البدء بخطة النزول الميداني لقيادات 

المؤتمر إلى المحافظات والمناطق في عموم البالد.
وقــال: إن تلك الخطة تأتي تنفيذًا لــقــرارات األمانة العامة 
للمؤتمر، وتستمر حتى منتصف شهر فبراير من العام القادم.

موضحًا أن نواب رئيس المؤتمر واألمين العام ومساعديه، 
سيقومون بتنفيذ برنامج تنظيمي وسياسي غني ليبدأ المؤتمر 

مرحلة جديدة من تاريخه.
تفاصيل ص٣

اغتيال رئيس المؤتمر بمجزر مأرب بعبوة ناسفة وإصابة ٣ من مرافقيه

المؤتمر يدين بشدة جريمة اغتيال الشيخ سالم غفينة
استشهد أمــس  الشيخ سالم غفينة بن  

رقيب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام 
بمديرية مجزر بمحافظة مــأرب واصيب ثالثة من 
مرافقيه بانفجار عبوة ناسفــــة زرعـــت في سيـــارته 
وحالتهـــم خطيرة. وقالت مصادر في فرع المؤتمر 
الشعبي العام بمحافظة مأرب ان عبوة ناسفة انفجرت 
في سيارة القيادي المؤتمري الشيخ سالم غفينة أمين 

عام المجلس المحلي بالمديرية في مفرق الجوف.. 
هذا ودانت األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بشدة 
جريمة اغتيال الشيخ سالم غفينة بن رقيب رئيس 
فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية مجزر بمحافظة 
مارب وأمين عام المجلس المحلي بالمديرية بعملية 

إرهابية جبانة بتفجير عبوة ناسفه بسيارته.
تفاصيل ص٣

٧٥ برلمانيًا يطالبون بتعويض ضحايا الصراع من أبناء المناطق الوسطى

وزير التخطيط يهدد باللجوء إلى إيران 
إذا توقفت مساعدات الخليج لليمن

حكومة بحاح تلمح بجرعة جديدة

قدم النائب علي مسعد اللهبي أمس عريضة الى رئاسة مجلس  
النواب موقعة من ٧٥ عضوًا، حيث تطالب العريضة بضم ما أسماها 

بقضية «أبناء المناطق الوسطى» الى برنامج الحكومة..
مؤكدًا أن مئات الشهداء والجرحى من أبناء هذه المناطق سقطوا في الصراع 

المؤسف بين الشطرين قبل قيام الجمهورية اليمنية وتعرضوا لخسائر 
فادحة.

وشدد العريضة على ضرورة إدراج ضحايا الصراع من ابناء هذه المناطق 
ضمن إخوانهم الذين يستحقون أن تعوضهم الدولة.

هدد وزير التخطيط   
الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الميتمي من انه في حال توقفت 
مــســاعــدات دول الــخــلــيــج أو 
ــي تسليم  تـــردد الــمــانــحــون ف
مساعداتهم فإنهم «سيتركون 
لآلخرين فرصة لملء الفراغ» في 
اشارة غير مباشرة الى إيران.. 
وذكرت بي بي سي: ان كثيرًا من 

الدولة المانحة، من بينها دول خليجية تتردد 
في الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدة اليمن 
«بسبب األوضـــاع األمنية والسياسية غير 

المستقرة» حسبما قال الوزير.
«هناك مخاوف لدى المانحين بعد سيطرة 
الحوثيين على العاصمة، صنعاء»، وفقًا لما 

قــال الدكتور محمد الميتمي، 
وزيــر التخطيط في مقابلة مع 

«بي بي سي».
ــى  غــيــر أن الـــوزيـــر أشـــــار ال
أن اصــدقــاء الــيــمــن، وتــحــديــدًا 
السعودية، ملتزمون بتقديم 

مزيد من الدعم لبالده.
وأضــاف: «تراقب دول الخليج 
ــمــانــحــة  وعـــــدد مـــن الــــــدول ال
الوضع السياسي واألمني في اليمن لتتأكد 
أين ستذهب تلك الموارد وهل ستصل الى 
المستهدفين بها من السكان اليمنيين الذين 
سيستفيدون مــن تلك الــمــســاعــدات التي 
ستنفذ على شكل مشاريع أم أنها ستتحول 

باتجاه آخر».

لمحت حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح الى امكانية اتخاذ قرار  
بشأن رفع اسعار المشتقات النفطية في ضوء ما تشهده اسعار النفط 
من انخفاض على مستوى السوق العالمية، محيلة اتخاذ قرار بهذا الشأن الى اللجنة 
االقتصادية المشكلة من رئيس الوزراء .. ونقلت وكالة (سبأ) عن مصدر مسؤول في 
رئاسة الوزراء القول :إن اللجنة االقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، 
لديها الصالحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات 
في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، 
والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة 

وحريصة ستتبناها.
من جانبه قال وزير النفط والمعادن المهندس محمد بن نبهان : إن الحكومة 
حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع وترى أن اللجنة االقتصادية التي 
شكلها األخ رئيس مجلس الوزراء وفقًا التفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى 
الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك 

ومصدر وتتأثر بهذه االسعار سلبًا أو ايجابًا ".
وأضاف: إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية في العالم، إال 

أن العامل األهم هو سعر النفط الخام في األسواق العالمية.

محلي الحديدة يكلف الهيج محافظًا
أقــــــــر الـــمـــجـــلـــس  

المحلي بمحافظة 
الحديدة أمــس سحب الثقة 
من المحافظ صخر الوجيه، 
وتكليف األمين العام للمجلس 
المحلي حسن أحمد الهيج 
بتسيير أعــمــال المحافظة 
كــأمــيــن عــــام لــلــمــحــافــظــة 

ومحافظ بالنيابة.
وقــال أعضاء المجلس: إن 

قرار سحب الثقة من المحافظ الوجيه جاء بناء على ما 
تم اإلجماع عليه من قبل جميع أعضاء المجلس المحلي 

بالمحافظة.
الفتين إلى أن ذلك جاء وفقا لقانون السلطة المحلية 
رقم(٤) والئحته التنفيذية حتى يتم منح الثقة للحكومة 
ات القانونية بشأن التعيين مع التأكيد  وتستكمل اإلجراء
أال يتجاوز تعيين الخلف من خارج إطار السلطة المحلية 

بالمحافظة..
وذكرت وثيقة صادرة عن االجتماع مذيله بتوقيع 
أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة - حصل «الميثاق» 
على نسخة منها.. المجلس المحلي للمحافظة  يقر سحب 
الثقة من المحافظ صخر أحمد عباس الوجيه وتبقى 
ــور على وضعها الطبيعي من حيث قيام األمين  األم
العام حسن أحمد الهيج بتسيير أعمال المحافظة أمينًا 
عامًا ومحافظًا بالمحافظة بالنيابة وفقًا لقانون السلطة 

المحلية رقم (٤) والئحته التنفيذية.

ارتياح كبير لزيارة الزعيم لمؤتمر بني مطر

توجه مؤتمري برلماني لرفع الحصانة عن القباطي
أبو حليقه: المستشارون القانونيون للمؤتمر 
يقومون برفع دعوة قضائية إلى النيابة العامة

البركاني: الحزب االشتراكي هو من يملك تاريخًا 
دمويًا مليئًا باالغتياالت وليس المؤتمر الشعبي

مصدر مؤتمري: على القباطي تقديم األدلة 
ص٥وإال فإن القضاء سيحسم األمر ضده
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صي
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ت

«الميثاق»: قيادات مدنية لـ

نحتاج إلى شرعية جديدة لقيادة البالد

«الميثاق»: الدكتور أبوبكر القربي لـ

تأخير االنتخابات سيؤدي إلى مزيد من االحتقان
المؤتمر حريص على الرئيس هادي والتواصل معه مستمر
الوضع السياسي يبعث على القلق واألطراف تتعامل معه بانتقام

انتقلنا للمعارضة وسندعم حكومة بحاح من أجل اليمن
االستقرار الحقيقي لليمن لن يتحقق إال إذا انتهينا من المرحلة االنتقالية

تأخير االنتخابات سيؤدي إلى مزيد من االحتقان

تصريحات األشقاء واالصدقاء توجب على القيادات إعادة النظر في تعاملهم مع التطورات
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 بقلم :
الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام 

لماذا انزعج 
المهيكلون؟

الحوثيون يسيطرون على أرحب ويفجرون مقار حزب االصالح
«الميثاق» إن  < قالت مــصــادر محلية لــ
جماعة أنصار الله سيطرت بشكل كامل على 
مديرية أرحب محافظة صنعاء بعد مواجهات 
عنيفة مع عناصر االصــالح خلفت عشرات 
ــجــرحــى.. وكــانــت منطقة أرحــب  القتلى وال
شهدت في وقت متأخر من مساء األحد هدوءًا 

حذرًا بعد توقيع قيادات الحوثيين واالصالح 
اتفاق وقف اطــالق النار وذلــك بعد ساعات 
من سيطرة الحوثيين على منطقتي شاكر 
وزندان.. ويقضي اتفاق الطرفين الذي تم بناء 
على وساطة قبلية على وقف االقتتال حتى 
يتسنى للجميع انقاذ الضحايا ودفن القتلى.. 

ــى ان جماعة الحوثي  واشــــارت الــمــصــادر ال
تمكنت مــن السيطرة على منزل القيادي 
االخواني منصور الحنق، وتوقعت ان تقوم 
بتفجيره خالل الساعات المقبلة، كما فجرت 
فجر االحد مقرات حزب االصالح في بيت مران 

ويحيص ومعهد تحفيظ القران الكريم..


