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يصادف اليوم االثنين ٢٧ فبراير ٢٠١٧م الذكرى الخامسة لتسليم الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس  
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- السلطة سلميًا وهو مازال الرئيس الشرعي لليمن والذي 
منحه غالبية ابناء شعبنا ثقتهم عبر صناديق االقتراع في انتخابات رئاسية تنافسية ديمقراطية حرة شهد العالم 
بنزاهتها وشفافيتها، متنازًال عنها من أجل وطنه ووحدته وحفاظًا على استمرار النهج الديمقراطي التعددي الذي 
رسخ أسس ومداميك تجربته منذ تحمله مسئولية قيادته في ظروف وأوضــاع بالغة الصعوبة والتعقيد سياسيًا 
وعسكريًا وأمنيًا بلغت أحداث أزماته وصراعاته حدودها القصوى على مستوى الوطن اليمني المشطر كله وكادت 
تدفعه التحديات واالخطار الى حافة الهاوية لكنه تجاوزها بشجاعة وحكمة الى األمن واالستقرار والتنمية والبناء 
وصوًال الى الوحدة والديمقراطية التي ارتفعت رايتها في ٢٢ مايو األغر ١٩٩٠م معلنًا من درة اليمن عدن قيام 
الجمهورية اليمنية التي بإعالنها أعاد مسار الثورة اليمنية «٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر» الى سياقه الوطني الوحدوي الذي 
دمت ألجله أغلى التضحيات وقوافل الشهداء في سبيل انتصاره بتحقيق أهدافه وصوًال الى يمن موحد ديمقراطي.

ُ
ق

ما سبق غايته ليس التمجيد األجوف وإنما تبيان الفرق بين زعامة وطنية صنعت لوطنها وشعبها انجازات عظيمة 
وتحوالت كبرى فأثبت في تنازله عن السلطة حرصًا على حقن دماء شعبه وحفاظًا على مكتسباته الوطنية وفي مقدمتها 
الوحدة والديمقراطية والتعددية في مبادئها وقيمها الحقيقية المعاصرة المتمثلة في حرية الرأي والتعبير والتداول 
السلمي للسلطة واحترام حقوق اإلنسان.. وبين فار عاش على العمالة والتآمر.. بين طود شامخ وقائد عظيم.. يقف 
دومًا مع شعبه في السراء والضراء وفي طليعة صفوفه الصامدة أمام كافة التحديات واالخطار رابطًا مصيره بمصير 

عة ارتضى طوال حياته دور الدمية التي أدمنت الخيانة والغدر. وطنه الموحد الحر المستقل.. وبين إمَّ
ال وجه للمقارنة بين الزعيم علي عبدالله صالح الذي تحمل المسئولية وقبل السلطة وتنازل عنها من أجل وطنه 
ته عن طريق نكبة ربيع التآمر الصهيوني فارتضى لغاية في ذاته تنفيذ أجندة أعداء اليمن مقابل  وشعبه.. وبين من جاء
ابقائه في سلطة انتهت شرعيتها الدستورية والتوافقية ليكون المبرر والذريعة لحرب عدوانية وحشية قذرة وشاملة 

لتدمير اليمن وإبادة ابنائه وتقسيمه وتشظيته بين الغزاة والمحتلين والكيانات المناطقية والطائفية المتناحرة.
د في ذاكرة شعبه وأجياله القادمة 

َّ
ان بين الزعيم الوطني صالح وبين الخائن الفار هادي.. بين َمْن سُيخل وهكذا فشتَّ

وسُيحفر اسمه عميقًا بأحرف من ذهب في أنصع صفحات التاريخ.. وبين َمْن موقعه الطبيعي مزبلة التاريخ تطارده 
لعنة الله والشعب الى يوم الدين.

٦٣٪ من النفط اليمني تسرقه «السعودية»

من الذاكرة
علي عبدالله صالح الزعيم التاريخي محقق الوحدة 
والحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية، 
ــغــاز ومحقق المنجزات  ومــخــرج النفط وال
االنمائية العمالقة وفي مقدمتها إعادة بناء سد 
مأرب والمشاريع االقتصادية واالستراتيجية 
وبناء الهياكل األساسية، وهو رقم يفوق 
كل المعادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة

السنة الرابعة والثالثون

أسبوعية - سياسية
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شعار المؤتمر  الشعبي العام:

للعدوان
لالنفصال
اللإلرهاب

يوم الزعامة والخيانة

«طالسم» اإليرادات والمرتبات أمام البرلمان

َمْن يوقف
 «جرذان» الوقف؟!

البعرة تدل على 
البعير!!

من أسباب فشل حكومة اإلنقاذ..

اليمني بسبب العدوان والحصار مليار دوالر خسائر االقتصاد اليمني بسبب العدوان والحصار مليار دوالر خسائر االقتصاد اليمني بسبب العدوان والحصار٧٥٠ مليار دوالر خسائر االقتصاد اليمني بسبب العدوان والحصار

تقوم بتهريب النفط عبر موانئ حضرموت وشبوة

قطاعات نفطية تم استنزافها ١٠ 
شركة مقاوالت توقفت ٨٠٠ بشكل يومي بدعوى تمويل الحرب

عن العمل بشكل كامل

مدارس ومنشآت ٧٥٩ 
مصنعًا دمرها ٢٧١ تعليمية دمرها العدوان

العدوان خالل عامين شبكة اتصاالت ٣٢٤ 
تعرضت للتدمير

مليار دوالر خسائر ٣٤ 
القطاع الزراعي

اء ٤٠٥٫٠٦٧   ُدّمر وتضرر جرَّ
ً
منزال

القصف الجوي

ماليين موظف ٤ 
فقدوا أعمالهم

مليارًا من األموال المحتجزة ٩٠ 
من قبل السعودية

من مجمل اإليرادات تتعرض للنهب ٧٨٪ 
بعد قرار نقل البنك المركزي

مليار دوالر خسائر المدارس والمنازل ٧٥٠ 
والمستشفيات ومحطات الكهرباء

مليار دوالر خسائر ٧٨ 
المنشآت الحكومية

المتطرفون يستولون على منابع النفط والغاز

«الَعّريبة» بشأن إدارة المحافظات اليمنية المحتلة في أخطر اجتماع لـ
 بإذن من الضابط السعودي أبو صقر

ّ
منع الفار هادي من التحرك في عدن إال محمد سلمان: أريد موظفين وليس وكالء

ضابط المخابرات القحطاني يصدر القرارات وبن دغر ينفذها دون نقاش

وزراء 
«التشعيبات»!!

«طالبان» اإلصالح يتحركون 
في المدارس والجامعات

كشف الخبير االقتصادي الدكتور عبدالغني علي  
السبئي أن السعودية تستغل استمرار العدوان 

لنهب الثروات اليمنية بشكل مخيف.
وقـــال الــدكــتــور السبئي فــي دراســـة تحليلية لصحيفة 
«الميثاق» تنشرها في عددها الــصــادر غــدًا االثنين: إن 
المؤشرات األولية تؤكد خسائر القطاع االقتصادي اليمني 
جراء استمرار العدوان تجاوزت ٧٥٠ مليار دوالر.. وأن 
خسائر قطاع النفط والغاز تجاوزت ٢٠ مليار دوالر وفقًا 

لمصادر رسمية.

وأضاف: أن أحد أهداف العدوان الذي تقوده السعودية ضد 
اليمن هو نهب الثروات اليمنية وقد شرعت السعودية منذ 
بداية ٢٠١٦م بسرقة ٦٣٪ من النفط اليمني بمساعدة 
وتواطؤ من الخائن هادي وعبر شركة أوروبية حيث تتم 
سرقة كميات كبيرة من النفط يوميًا من أكثر من عشرة 
حقول وقطاعات نفطية منها حقول المسيلة بحضرموت 
وقطاعات ١٠ وحواريم «٣٢» في شبوة، و٣٩، ٥١، ٣٦، 
٢٤» ويتم ضخ مئات اآلالف من براميل النفط وتصديرها 
عبر مينائي حضرموت وشــبــوة، كما تقوم قــوات تحالف 

العدوان ومرتزقته بنهب النفط والغاز في مــأرب.. وأكد 
الخبير االقتصادي السبئي أن السعودية نهبت أيضًا مبلغ ٩٠ 
مليارًا، كما تحتجز ٤ مليارات و٥٦٧ مليون دوالر عبارة 
ن أن هناك  عن حواالت وتعرفة الهاتف الدولي وغيرها.. وبيَّ
أكثر من ٤٠٥ آالف منزل ُدمرت أو تضررت بسبب الغارات 
الجوية، كما دمر العدوان ٢٧١ مصنعًا لألغذية واأللبان 
اضافة الى ٧٥٩ مدرسة و٢٧٦ مستشفى ومرفقًا صحيًا 
و١٥٦٧ منشآت طرق وجسور و٣٢٦ قارب صيد وغيرها..
تفاصيل صـ٩

رأس لقاًء موسعًا لمؤتمر البيضاء

ستخدم بعد
ُ
الزعيم: الصواريخ طويلة المدى لم ت

أكد الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن  
ستخدم بعد وأن تحالف العدوان بقيادة السعودية لم يتلقوا 

ُ
الصواريخ طويلة المدى لم ت

إّال الشيء اليسير من الضربات الصاروخية والتي لن تتوقف إّال إذا أوقف العدوان طلعات طيرانه.
ودعا خالل ترؤسه اللقاء الموسع لقيادات وكوادر المؤتمر الشعبي بمحافظة البيضاء الى الحوار مع 
دول التحالف- سبع عشرة دولة متحالفة على اليمن منذ سنتين- حوار وسالم الشجعان ال االستسالم.

الفتًا الى أن الحرب ستنتهي عاجًال أم آجًال وأن القابعين في فنادق الرياض لن يفلتوا من الشعب 
ة ومجرد 

َ
حق

ْ
اليمني.. ووصف الزعيم علي عبدالله صالح المشاركين في العدوان بأنهم «عّريبة»َ ل

موظفين مع أمريكا وإسرائيل وبريطانيا مثلهم مثل المطايا المأجورين القابعين في فنادق الرياض 
وتركيا وعدن. وأكد الزعيم علي عبدالله صالح أن عدن التي ارتفعت في سمائها راية الوحدة المباركة 

ك الصعاليك..
ْ
ليست ِمل

في اجتماع برئاسة  األمين العام 

األمانة العامة للمؤتمر تدشن خطة النشاط التنظيمي للعام ٢٠١٧م
الزوكا: المؤتمر حريص على تعزيز الجبهة الداخلية ورص الصـفوف لمواجهة العدوان
 وديمقراطيًا حقنًا للدماء وتفويت الفرصة على المؤامرة الكبرى

ً
م السلطة طواعية

َّ
الزعيم سل

جرائم الفار والعدوان السعودي لم تحصل في تاريخ البشرية

رأس االمين العام للمؤتمر الشعبي العام اجتماعًا  
لألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء 
-االثنين الماضي- خصص لمناقشة المستجدات على الساحة 
الوطنية والتنظيمية. وفي االجتماع القى االمين العام كلمة 
قال فيها: يأتي االجتماع اليوم باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي 
العام لتدشين خطة االمانة العامة للعام ٢٠١٧ والذي يأتي 
ويصادف او يسبق يوم ٢١ فبراير بيوم.. ٢١ فبراير هذا 
اليوم المشوؤم في تاريخ الشعب اليمني هذا اليوم الذي بصم 
شعبنا اليمني الختيار رئيس توافقي حينها وهو المتآمر 

الكبير على الوطن عبدربه منصور هادي..
تفاصيل ص٣

يبحث اليوم البرلمان مع حكومة اإلنقاذ طالسم الريرادات ومصير  
الرواتب بعد نقاشات جادة بين الجانبين لم تتوصل الى نتائج حول 
معرفة مصير االيرادات وعدم صرف المرتبات للموظفين ومن المستفيدين 
من التالعب بأسعار المشتقات النفطية والغاز والتي أدى ارتفاعها الى موجة 

في زيادة أسعار المواد األساسية واألغذية واألدوية وغيرها.
وعلمت «الميثاق» أن حكومة االنقاذ ستقدم اليوم الى البرلمان التزامات 
بمعالجة مشكلة المرتبات بدرجة أساسية وكذلك وقف الجبايات التي تصب 

الى خارج الخزينة العامة للدولة.. وبهذا الشأن أقر البرلمان مجددًا توصية 
الحكومة بإعداد وتقديم مصفوفة متكاملة بمقترحات عملية وآلية مرنة 

لحل الصعوبات المالية القائمة، على أن تقدم الى جلسة المجلس اليوم.
الجدير بالذكر أن أعضاء المجلس يركزون في مداخالتهم على الوضع 
المالي واإليرادات بشكل عام، وتضارب أسعار السلع من المواد الغذائية 
والدوائية واالستهالكية والنفط ومشتقاته التي تتفاقم يوميًا وانخفاض 

سعر العملة المحلية..

الحكومة تقدم للبرلمان «مصفوفة» مماطلة عن صرف المرتبات
 لصرف الرواتب

ً
النائب النويرة: العمل عشوائي في تحصيل اإليرادات والحكومة ال تمتلك حلوال

م من قبل المالية على اإليرادات والبد من تفعيل العمل الرقابي
ُّ

تواصل فروع المؤتمر الشعبي العام على مستوى محافظات الجمهورية  النائب العامر: هناك تكت
إقامة العديد من الفعاليات التنظيمية والجماهيرية والتي تأتي تنفيذًا 
لتوجيهات الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر الشعبي العام- واألستاذ عارف 
عوض الزوكا -األمين العام للمؤتمر- بشأن الشروع بترجمة خطط وبرامج األنشطة 
التنظيمية للعام ٢٠١٧م في سياق تفعيل العمل التنظيمي وتعزيز االرتباط 
بجماهير الشعب اليمني العظيم في هذه المرحلة التاريخية التي يواجه فيها عدوانًا 
همجيًا فاجرًا وحصارًا جائرًا واقتتاًال داخليًا، أوجبت على المؤتمر أن يفّعل نشاطه 
السياسي والتنظيمي في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية وتوجيه كل الجهود لمواجهة 
العدوان والدفاع عن الثوابت الوطنية لشعبنا. وشهدت محافظات المحويت وذمار 

ات تنظيمية موسعة ومهرجانات حاشدة. والحديدة وحجة وعمران لقاء
التفاصيل صـ١٠ و١١

فعاليات المؤتمر تتواصل في األمانة والمحافظات

فرسان المؤتمر يعززون الصمود الوطني
قلق أممي إزاء تزايد توافد «داعش» إلى عدن

ر مجلس األمن الدولي عن قلقه البالغ من الوجود المتزايد في   عبَّ
اليمن للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق 
والشام المعروف باسم «داعــش»، محذرًا من احتماالت نمو داعــش في 

المستقبل.
واعترف مجلس األمن في جلسته المنعقدة -الخميس- بشأن اليمن، بوجود 
مناطق في اليمن أصبحت تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة 
ــار السلبية الناجمة عن وجــود هــذا التنظيم وعن  العربية.. محذرًا من اآلث
ايديولوجيته وأعماله المتطرفة والعنيفة على االستقرار في اليمن والمنطقة. 
وجدد مجلس األمن التأكيد على التصدي لجميع جوانب التهديد التي يطرحها 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم «داعش» وسائر الجهات 

المرتبطة بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

السعودية تمنع ٥ شركات من 
تسيير السفن إلى ميناء الحديدة

توصل طــائــرات تحالف الــعــدوان الذي 
تقوده السعودية استهداف ميناء الحديدة 
في سياق اإلصرار على ارتكاب حرب إبادة 
جماعية ألكثر من ٢٠ مليون يمني، كما 
تتعمد السعودية شن حرب ضد السفن 
التجارية التي تحمل سلعًا وموادًا غذائية 
لليمن.. حيث تشن الرياض حربًا ضروسًا 
على تلك السفن مما اضطرها الى التوقف 

عن نقل السلع واألغذية الى اليمن.
وبهذا الخصوص اعترف الممثل المقيم 
لألمم المتحدة في اليمن ماكغولدريك أن 
القتال المتزايد على طول السواحل الغربية 
اليمنية والضربات الجوية والبحرية والقيود 
المتزايدة على دخول السلع المنقذة للحياة 
عبر ميناء الحديدة يهدد حياة ١٧ مليون 
مواطن يمني اصبحوا مجبرين على اختصار 
ــال: إن  الوجبات الغذائية الــضــروريــة. وق
صواريخ لم تنفجر سقطت داخــل ميناء 
الحديدة، األمر الذي أدى الى انخفاض كبير 
ــواردات ولم يعد هناك عدا  في السفن وال
شركة واحدة تستخدم ميناء الحديدة من 
أصــل ســت شــركــات شحن رئيسية حيث 
اجبرت بقية الشركات على نقل شحناتها 

الى موانئ أخرى.

بقية ص١٨

تفاصيل صـ٢

تفاصيل ص٣

أمريكا وبريطانيا وإسرائيل هم من يعتدون على اليمن و«العّريبة» مجرد لحقة

الحرب المحتدمة على شعبنا حرب انفصال.. والقابعون في الفنادق مجرد مطايا
 رفعنا علم الوحدة في عدن وليست ملككم أيها الصعاليك أدعو المقاتلين إلى الثبات في مواجهة العدوان

افتتح األخ صالح الصماد رئيس المجلس  
السياسي األعلى ومعه نائب رئيس المجلس 
الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة اإلنقاذ الوطني 
الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزير الدفاع اللواء الركن 
محمد ناصر العاطفي ووزير اإلعالم أحمد محمد حامد 
-أمس- بصنعاء المعرض األول للطائرات اليمنية المسيرة 

بدون طيار .
واحتوى المعرض على النماذج األولية من الطائرات 
اليمنية المسيرة بدون طيار والتي تؤدي األغراض القتالية 
واالستطالعية وأعمال المسح والتقييم واإلنذار المبكر .
تفاصيل صـ٦

المجلس السياسي يزيح الستار عن 
الطائرات اليمنية بدون طيار


