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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..

اللعب بالنار 
ايصال األطراف المتصارعة أوضاع األزمة الراهنة إلى حافة الهاوية خيار عدمي  

يحمل في طياته سقوط اليمن في المجهول وهي هوة سحيقة مؤشرات 
مالمحها تلوح نذرها في األفق مع اإلصــرار المتزايد على تصعيد المتمترس خلف 
المواقف المتشنجة والمتطرفة والتي تشكل موانع أمام حركة عربة التفاهم والحوار 
بحثًا عن حلول وسطية تلبي المطالب الحقيقية والموضوعية للشعب وليست ألشخاص 
أو أحزاب أو جماعات تعتقد أن وجودها وهيمنتها ال تتحقق إال بإقصاء ونفي اآلخر 

وإخراجه من المشهد السياسي.
 وهذه هي قناعتنا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والنابعة من وعي عميق أن ذلك 
أمر مستحيل وعبر بوضوح ال لبس فيه وغير قابل للتأويل في بيان لجنته العامة الذي 
خرج به اجتماعها يوم الخميس الماضي مستوعًبا من موقع المسؤولية الوطنية دقة 
المرحلة وحساسيتها بعد انحدار منعطفها إلى منزلق خطير يهدد الوطن ووحدته 
وأمنه واستقراره.. لذا جدد المؤتمر دعوته لكافة أطراف الصراع إلى االحتكام للعقل 
والحكمة وتغليب الحل السياسي السلمي عبر الحوار الذي يجب أن تبقى مساراته مفتوحة 
من كل األطراف ال إغالقها ودفع األمور باتجاه لغة القوة والعنف وهو بكل تأكيد منبثق 
من تحريض وشحن طائفي ومذهبي تخويني التمسك به يعني االندفاع نحو كارثة 
مدمرة تصب الزيت على نار الضغائن واألحقاد لتأجيجها استجابة لمصالح أنانية ضيقة.
إن األحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء أمس األحد تهدد بانفجار بركاني 
يدمر اليمن أرضًا وشعبًا، وإنه المجال للعب بالنار وتعريض مصير شعب ووطن للخطر 

بغية تحقيق مصالح حزبية أو طمعًا في السلطة.
إن الفرصة مازالت متاحة أمام طرفي الصراع لتغليب الحكمة ولغة العقل.. وعدم 
اراقة الدم اليمني المقدس، ويكفي االتعاظ من أحداث األمس والتي لم تنطفئ نيرانها 

والتزال أجيال تحترق بها إلى اليوم..
نتطلع أن تنتصر الحكمة اليمنية وينتصر الجميع على شبح الحرب والموت الذي 
يطوقنا، والينجو منه أحد ولن ينتصر فيه أي طرف، وعلينا االعتبار من مآسي أشقائنا 

في العراق وسوريا وليبيا..
نجدد التأكيد أنه اليزال هناك متسع لالنتصار لليمن ولشعبها العظيم وليس ضد 

بعضنا البعض..
فنحن شركاء في هذا الوطن ولن يستطيع أي منا تصفية أو إبادة اآلخر.

كلمة 

في اجتماع للجنة العامة برئاسة الزعيم..

عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا  
الخميس برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام، حيث جرى مناقشة التطورات الخطيرة 
التي يشهدها الوطن حاليًا في ضوء التوترات الراهنة التي تهدد 
سالمته وخاصة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وما 

تسببه للمواطنين من قلق ومعاناة، باإلضافة إلى ما يتصل برؤية 
المؤتمر الشعبي العام حول تشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ 
مخرجات الحوار الوطني وسبل تحقيق المصالحة الوطنية 
الشاملة واالصطفاف الوطني مع الوطن وأمنه واستقراره 

ووحدته . 

 المؤتمر يعّبر عن قلقه للتداعيات الخطيرة التي تشهدها العاصمة

اللجنة األمنية العليا:

لن نسمح ألية جهة بإقالق األمن والسكينة العامة

أعطينا مهلة للحوثيين برفع االعتصام مالم فسنطبق القانون
«الميثاق»: نائب وزير الداخلية لـ

تتواصل زياراتها إلى منزله
الوفود المهنئة بسالمة الزعيم توجه رسائل موجعة للخونة والمتآمرين

تشكيل الحكومة يجب أن يستند إلى المبادرة وإشراك أنصار الله والحراك ومراعاة تمثيل الشباب والمرأة
سيظل المؤتمر بعيدًا عن الصراعات ولن يقف مع طرف ضد آخر

نجدد دعوتنا لكافة األطراف إلى حل األزمة سلميًا وعدم إغالق أية فرصة للحوار

نحذر من إجراء بعض األطراف تعيينات واسعة على أساس حزبي وإقصاء الكوادر الوطنية
لغة الشحن الطائفي والمذهبي لن تورث سوى الكوارث للوطن والشعب
نطالب بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار في إطار زمني محدد

تفاصيل ص٣

 ٤٠٠ مليار ارتفاع فاتورة 
األجور خالل عامين

اليمن يخسر ٥ مليارات وزير الخدمة:
دوالر سنويًا بسبب 

التهرب الضريبي

وسط مشاعر وطنية صادقة فياضة ومليئة باالحترام  
والتقدير لمواقف األخ الزعيم علي عبدالله صالح 
- رئيس المؤتمر الشعبي العام، ما زالت جموع غفيرة من 
أبناء شعبنا العظيم في مختلف محافظات الجمهورية تتوافد 
إلى العاصمة صنعاء، معبرة عن سعادتها الغامرة بنجاة األخ 
الزعيم من محاولة استهداف حياته وحياة أوالده وأسرته 
ومعاونيه من قيادات المؤتمر الشعبي العام وكل الساكنين 
بجوار منزله الكائن في العاصمة صنعاء من خالل النفق الذي 
خطط له وموله ونفذه المتآمرون على الوطن، المسكونة 

نفوسهم بنزعات االنتقام والعداء والحقد الدفين..
تفاصيل ص١٠-١١

الناطق الرسمي للمؤتمر يدين أحداث شارع المطار ويطالب بضبط النفس

العاصمة صنعاء على صفيح ساخن

لمعالجة أزمة الجرعة

 إعادة النظر في الجرعة السعرية 
وتحرير سعر البترول والديزل

 تتحمل الدولة التكاليف الداخلية

 تشكيل منظومة متكاملة 
من اإلصالحات

 تخفيف األعباء عن المواطنين 
وتحسين مستواهم المعيشي

 مكافحة الفساد وتجفيف منابعه

الزوكا: اليمن يمر بمرحلة هي األخطر منذ فجر ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة
اللقاء الموسع لمؤتمر العاصمة يهدد بالتصعيد 

إذا استمر إغالق قناة اليمن اليوم

ترأس االستاذ عارف عوض الزوكا االمين العام 
المساعد لقطاع التعليم والــشــبــاب والطالب 
والمهندس جمال عبدالخالق الخوالني عضو 
اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر باألمانة اللقاء 
التنظيمي الموسع الذي ضم قيادة الفرع واالخوة 
رؤساء فروع الدوائر وقيادات المراكز التنظيمية 

وعدد من اعضاء هيئتي النواب والشورى.

وقد أكد االستاذ عارف الزوكا االمين العام المساعد  
في كلمته على ان انعقاد هذا االجتماع يأتي تعزيزا 
ًآلليات التواصل التنظيمي، مشيرًا الى ان الوطن يمر 
اليوم بمرحلة حساسة ودقيقة هي االخطر منذ فجر 
ثورة سبتمبر ذلك مالم تتحمل الجهات ذات العالقة 

المسئولية ويتم تحكيم العقل..
تفاصيل ص٢

 العنف
ّ
الجندي: العنف ال يولد إال

دان االستاذ عبده محمد الجندي الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وأحــزاب التحالف الوطني  
الديمقراطي، األحداث المؤسفة التي شهدتها ساحة االعتصام في شارع المطار بالعاصمة صنعاء، 

مساء األحد، وسقوط قتيل وعدد من الجرحى.
وقال الجندي، في تصريح لوكالة "خبر": إن الجميع مطالب بضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف، خاصة في مثل 

هذه األحوال.. مؤكدًا أن "العنف من جانب كل األطراف ال يولد إال مزيدًا من العنف".
وقال: هذا ما لم تعد اليمن، بظروفها السياسية واالقتصادية واألمنية الصعبة، قادرة على تحمل أعبائه الكارثية.
وأوضح الجندي أن االعتصامات طالما التزمت الطابع السلمي فإننا نطالب وزير الداخلية، بحكم ما ُعرف عنه، 

استيعاب مهامه وحرصه على عدم اللجوء إلى استخدام القوة في مثل هذه االعتصامات وفي هذا الوقت.

صنعاء- الميثاق - خاص 
حذر نائب وزير الداخلية اللواء علي 
ناصر لخشع في تصريح لـ"الميثاق" من تمادي 
جماعة الحوثي في تعطيل المصالح العامة 
والخاصة وقال ان وزارة الداخلية لن تسكت او 
تسمح باالستمرار في اعتصامات ونصب خيام 
في الشوارع واالحياء تؤدي الى االضرار بمصالح 
المواطنين قبل مصالح الدولة وعلى راسها منع 
الموظفين من اداء واجباتهم الرسمية والعملية. 
وأكـــد لخشع ان وزارة الــداخــلــيــة اعطت 
الحوثيين مهلة وحيدة لرفع اعتصاماتهم 
ات  اليوم االثنين مالم فإنها ستتخذ االجــراء

القانونية الالزمة موضحا ان احتجاج الحوثيين 
في شارع المطار وبعد اغالقهم الشارع ونصب 
الخيام في محيط وزارات الكهرباء واالتصاالت 
ومؤسساتها فإنهم بذلك خالفوا نظم وقوانين 
حق التظاهر السلمي الذي يسمح به قانون في 
الجمهورية اليمنية لكنهم تجاوزوا خطوط 
التظاهر ليعطلوا المصالح والخدمات العامة 

والجماهيرية.
وقال نائب وزير الداخلية ان وزارة الداخلية لن 
تتوانى للحظة عن اداء واجبها الوطني والقانوني 
في حفظ االمن واحباط كل المشاريع التي تنوي 

زعزعة االستقرار في اليمن.

صرح مصدر مسؤول في اللجنة األمنية العليا إنه وفي صباح اليوم «االحد» قامت عناصر خارجة  
عن القانون بنصب العديد من الخيام في شارع المطار بأمانة العاصمة، مما أدى إلى إغالق الطريق 
وتعطيل حركة السير المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي وحركة سير المواطنين في الشارع الرئيسي ذهابًا وإيابًا.

وقال المصدر لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) :" كما قامت تلك العناصر الخارجة عن القانون بإغالق الطريق 
أمام وزارتي الكهرباء واالتصاالت وتقنية المعلومات وإخراج الموظفين من الوزارتين بالقوة ومنعهم 

من الدخول إليهما".
تفاصيل ص٢

«الميثاق»: الشيخ/ محمد عبدالعزيز األمير لـ

الصراع بين «اإلخوان» 
و«أنصار الله» هدفه 
السيطرة على الدولة

المعتصمون الحوثيون يغلقون منافذ العاصمة أمام السيارات الحكومية
تعيش العاصمة صنعاء حالة قلق شديدة  

بسبب تطورات الوضع عصر أمس في شارع 
المطار بمنطقة الجراف شمال العاصمة بين جماعة 
انصار الله وقوات األمن  على خلفية قطع الحوثيين 
طريق مطار صنعاء الدولي والذي جاء بحسب مصادر 

متطابقة على خلفية اشتداد المعارك في الجوف.
وبحسب المعلومات الــواردة فقد أعطت قوات 

الشرطة مهلة مدتها ساعة ونصف إلخالء ساحة 
االعتصام قبل محاولة اقتحامها، وهو ما رفضه 
الحوثيون، مؤكدين تمسكهم بحقهم في االعتصام 
سلميًا حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة -حسب 
وصــفــهــم- المتمثلة فــي إقــالــة الحكومة وإلــغــاء 

الجرعة.
تفاصيل ص٢


