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في بيان مهم صادر عن المؤتمر وأحزاب التحالف:

المؤتمر وأحزاب التحالف يثمنون تأكيد التزام مجلس األمن بوحدة اليمن
ملتزمون باستمرارالتعاون إلنجاز صياغة الدستورواالستفتاء عليه وإجراء االنتخابات

ثّمنت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والمجلس األعلى  
ألحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ما جاء في قرار مجلس 
األمن رقم ٢١٤٠، من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته 
واستقالله وسالمته اإلقليمية وترحيبه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني 

الشامل الذي أنهى أعماله في نهاية الشهر الماضي في أجواء وفاقية 
وتصالحية متطلعة إلى تحقيق آماله وطموحات أبناء الشعب اليمني 
لمستقبل أفضل مبني على قيم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة 

القانون والمصالحة الوطنية ألبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خالل اجتماع استثنائي عقدته اللجنة العامة للمؤتمر والمجلس 
األعلى للتحالف برئاسة الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام، وقفت خالله أمام قرار مجلس األمن الخاص باليمن.
نص البيان ص٣
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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..

ندعو مجلس األمن لحماية التسوية وإجراء المصالحة الوطنية وفقًا للمبادرة الخليجية
اليمن بحاجة لدعم مجلس 
األمن للمسار الديمقراطي

على جميع األطراف دعم الدولة لمواجهة 
االرهاب والمليشيات المسلحة

نأمل أن يكون القرار مبادرة لحث األطراف 
على طي صفحة الصراعات والعنف

تقرير دولي يؤكد:

نسبة البطالة في القطاع الخاص نتيجة ٩٠٪
ترك الكثير من العمال أعمالهم

معدل ارتفاع نسبة الفقر الكثر من ٥٤٫٤٪
نصف سكان اليمن في ٢٠١١م

من الصراعات في البالد ٨٠٪
سببها األراضي والمياه

٦٧٪ من األسر اليمنية تضررت 
معيشيًا من أزمة ٢٠١١م

كيف توزع الموارد في الدولة االتحادية؟! إقليمان غنيان 
وأربعة فقراء
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٢٨٢   حالة   انتهاك  
 لحرية   الصحفيين  

 في   اليمن   العام  
 الماضي

يا هؤالء.. تبريركم 
غير مقبول..!!

من رمضان الدامي في 
الرياض.. إلى أحراش اليمن

الحبيشي يكتب: الجندي يكتب: 

«مجموعة األزمات الدولية»:ياسر العواضي يتحدث عن قرار مجلس األمن:

الصراع بين الحوثيين واإلصالح يهدد مشروع الدولة االتحادية
يجب تنحية القيادات العسكرية وتغيير 

محافظي الجوف وعمران
على الحوثيين وضع برنامج 

لتسليم أسلحتهم الثقيلة
أوالد األحمر وعلي محسن واإلصالح 

خسروا أمام الحوثيين

القرار ال يهدد المؤتمر الشعبي أو أحد أعضائه
على من يثبت عليه االستيالء على 

األموال والممتلكات إعادتها للدولة
السيف أصبح مسلطًا على األحزاب 

والمواطنين

فرسان المؤتمر يكتسحون انتخابات فروع اتحاد كرة القدم 

لن يحكم األوطان إال أبناؤها

سيبقى يوم الـ٢٧ من فبراير، يومًا وطنيًا لمن يؤمن بأن األوطان اليحكمها   
اال أبناؤها.. لقد تمنيت، في ذلك اليوم، أن تنسى المعارضة أحالمها بالوصول 
الى كرسي الحكم عبر االنقالب، وأن تأتي لدار الرئاسة لنحتفي معًا بيومنا المشترك، 

أول يوم يسلم فيه رئيس علم بالده لرئيس آخر. 
ولألسف، فلقد كان جميعهم، مقررا أن يكون هذا يومًا واحدًا ال يتكرر، 
ألنهم سيتمسكون بعده بالسلطة دون التفات ألي شرعية.. لكنه سيبقى 

يومًا خالدًا، سيصنع الشعب ألف يوم ويوم مثله، وإن ناظره لقريب. 
لقد كانت مهرجانات ٢٠٠٦م االنتخابية، أيام تحول هادرة في المنطقة برمتها، 
أقلقت كل من يدرك عجزه عن مجاراة أحالم الشعوب في االنعتاق من التسويات 
المشبوهة واالنتقال الى الحكم كما كل دول العالم الديمقراطي، عبر المهرجان 

االنتخابي، والصندوق، والتداول السلمي.
وكان يوم الـ٢٧ من فبراير، هو اضافة آخرى لخبرة الشعب اليمني، في 
تداول الحكم. وغادرت دار الرئاسة، وسط كل التخرصات التي تقلل من 

انجازنا الوطني، قيادة وشعبًا، سلطة ومعارضة ..
وألنهم أقل من آمال الشعب، ذهبوا لنشر االشاعات واالكاذيب التي لم تتوقف 
حتى اليوم، عن عدم تسليم السلطة، وهدفهم بهذا ليس ضدي انا ولكن حتى ال 

يقولون للشعب: نلتزم لك باستمرار مسيرة التداول السلمي للسلطة. 
ورغم كيد المؤامرات، سيبقى الشعب سيد قراره، ومرجعية حكمه، 
وسيستلم رؤساء جدد، رايات حكم بلدهم من السابقين، ايمانًا بأن 

الشعوب إذا أرادت كان لها ما تريد. 
والله غالب على أمره. . ولكن أكثر الناس اليعلمون..

 بقلم :
الزعيم/ علي عبدالله صالح

رئيس المؤتمر الشعبي العام 

وفد مؤتمري يحمل رسالة من رئيس الجمهورية- األمين العام- للرئيس الجيبوتي
يشارك وفد مؤتمري رفيع المستوى  

فــي فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر الخامس 
والثالثين لحزب التجمع التقدمي الحاكم في 

جيبوتي والذي يبدأ  أعماله اليوم االثنين.
ويـــرأس الــوفــد المؤتمري االســتــاذ ياسر 
العواضي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 
ويضم في عضويته كًال من االستاذ أحمد 
الميسري واالستاذ يحيى دويد عضوي اللجنة 

العامة للمؤتمر الشعبي العام..
وعلمت «الميثاق» ان الوفد المؤتمري 

يحمل رســالــة مــن األخ المشير عبدربه 
منصور هــادي رئيس الجمهورية النائب 
األول لرئيس المؤتمر- األمين العام- الى 
اخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس 

جمهورية جيبوتي.
هذا ومن المقرر ان يجري الوفد المؤتمري 
ات مع قيادات حزب  خالل هذه الزيارة لقاء
التجمع التقدمي الجيبوتي يتم خاللها 
بحث سبل التعاون بين الحزبين والبلدين 

الشقيقين.

في رسالة للجنة الرئاسية

مشائخ الجوف يطالبون بحلول عملية 
للصراع بين اإلصالح والحوثيين

طالب عدد من مشائخ   
محافظة الجوف بسرعة 
اخالء المحافظة من المليشيات 
المسلحة التابعة لحزب اإلصالح 
والحوثيين وارسال لواء عسكري 
لحماية الــمــنــشــآت والــمــرافــق 

الحكومية.
وعـــّبـــر مــشــائــخ الـــجـــوف في 
رسالة بعثوا بها امس إلى اللجنة 
الرئاسية المكلفة بحل الصراع 

القائم عن استيائهم من الحلول 
الــتــي وصفوها بالهشة والتي 
سُتبقي باب الصراع مفتوحًا بين 
مليشيات اإلصــالح والحوثيين 
وطالبوا بتدخل الدولة وارسال 
لــــواء عــســكــري بــشــكــل عاجل 
ــمــحــافــظــة  واخـــــــالء مـــركـــز ال
ومديرياتها مــن المليشيات 

المسلحة.
تفاصيل ص٥

عمران تثور ضد أخونة المحافظة.. واجتماعات 
متواصلة لسحب الثقة عن المحافظ

أجبر أبناء محافظة عمران محافظ المحافظة االخواني محمد   
حسن دماج إلغاء قراره بتوقيف األمين العام للمجلس المحلي 

بالمحافظة وعدم التعامل مع توجيهاته.
وقد أحدث قرار المحافظ الذي وصف باالنتقامي ردة فعل شديدة 
لــدى السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء وأعضاء مجلسي النواب 

والشورى ومختلف الفعاليات في عمران الذين عقدوا اجتماعات 
متتالية اتفقوا خاللها على سحب الثقة من المحافظ محمد حسين 
دماج والتمسك بالشيخ صالح المخلوس األمين العام المنتخب من 

قبل أبناء المحافظة.
تفاصيل ص٥

قرع في أوكرانيا
ُ
طبول الحرب ت


