
التصعيد األخري على خلفية رفع الدعم عن المشتقات النفطية مجرد ذرف لدموع التماسيح ودغدغة لمشاعر البسطاء

داخل العدد :

محبوب علي وفائقة السيد يدشنان شبكة 
"إعالميون من أجل مناصرة املرأة"

وزير اإلعالم يتفقد العمل يف 
وكالة األنباء اليمنية سبأ

ي العام واستغالل الخاص التعليم.. تردِّ
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متابعات

ملف اقتصادي
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أحمد  محمد  الدكتور  حذر 
السعيدي, رئيس مركز دراسات النهضة 
من الرتاجع عن قرار رفع الدعم, مؤكداً 

أن عواقب ذلك ستكون وخيمة.
أسعار  تخفيض  أن  إىل  ولفت 
النفط لن يؤدي إىل تراجع أسعار 
السلع والخدمات لصالح الفقراء, 
عىل  ستقترص  االستفادة  إن  بل 
األغنياء والتجار ومنظومة الفساد.

الدكتور السعيدي : تخفيض أسعار النفط لن 
يفيد الفقراء وأسعار السلع لن تنخفض

التحرر من االستبداد واالستعامر ومخلفاتهام وإقامة حكم أهداف الثورة اليمنية
جمهوري عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.

بناء جيش وطني قوي لحامية البالد 
وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصادياً 
واجتامعياً وسياسياً وثقافياً.

إنشاء مجتمع دميقراطي تعاوين عادل مستمد 
أنظمته من روح االسالم الحنيف.

العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق 
الوحدة العربية الشاملة.

احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظامت الدولية والتمسك مببدأ الحياد االيجايب وعدم 
االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم. 123456

يومية  ●  سياسية  ●  جامعة  |  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

رئيس  هادي،  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ  كشف 
الجمهورية، أن هناك مؤامرات ال تريد لليمن أن يخرج من أزماته 
وأن ال ينعم باألمن والسالم، مشريا إىل أن هناك دوال اقليمية 
تريد إحداث الفوىض يف صنعاء وإحراقها ربما مثلما يحدث 

يف دمشق وبغداد 
وأوضح األخ الرئيس خالل استقباله أمس عدداً من املشائخ 

الجنود  وذوي  وأهايل  االجتماعية  والشخصيات  واألعيان 
األربعة عرش الذين استشهدوا يف جريمة إرهابية غادرة وبشعة 
بحرضموت أنه ويف إطار الجرائم التي يرتكبها هذا التنظيم 
اإلرهابي ضد القوات املسلحة واألمن، حيث قام مؤخرا بجريمة 
غادرة جديدة ضد جنود يحرسون إحدى النقاط يف شبوة وغدر 
بهم... مبينا أن 34 رشكة استكشافات نفطية قد غادرت البالد 

بعد أن كادت أن تستخرج النفط، قلقا وخوفا من العمليات 
اإلرهابية.

وشدد األخ رئيس الجمهورية عىل أهمية ورضورة أن يتكاتف 
جميع أبناء الوطن من أجل اجتثاث هذه الجرثومة الخبيثة 

وتطهري وطننا من رجس جرائمها الشيطانية.
:" اليوم نحن يف منعطف تاريخي وصعب بعد أن  وقال 

حصدت حروب صعدة ما يزيد عىل أربعة آالف جندي وضابط 
وخلفت حوايل ثالثة عرش ألف جريح ". مشريا إىل أن ما يحصل 
اليوم عىل هذه الخلفيات هو تأكيد بأن هناك تآمراً عىل البلد من 
أطراف عدة، بغرض إجهاض التسوية السياسية املرتكزة عىل 
املبادرة الخليجية وآليتها املزمنة وهذا ما ال يمكن أن يحدث".

ولفت إىل أن التصعيد األخري عىل خلفية رفع الدعم عن 

ودغدغة  التماسيح  لدموع  ذرف  مجرد  النفطية  املشتقات 
ملشاعر البسطاء من الناس سيما وأن سعر املشتقات النفطية 
مضاعف يف مناطق صعدة وترتاوح قيمة الدبة البرتول عبوة 
عرشين لرتا مابني 5000 إىل 6000 ريال ".. معتربا أن هذا دليل 

ان املوضوع ليس إال ذريعة لهذه التحركات.

استقبل عددًا من المشائخ والشخصيات االجتماعية وأهايل الجنود الشهداء  الـ١٤ المغدور بهم يف حضرموت

ــعى إلحراق صنعاء  ــية وأطراف إقليمية تس ــوية السياس ــاك مؤامرات إلجهاض التس هن

ــبب اإلرهاب وعلى الجميع التكاتف الجتثاث هذه الجرثومة الخبيثة ــركة استكشافات نفطية غادرت البالد بس ٣٤ ش

الرئيس:  سنعمل بكل الطرق السلمية لتجنيب اليمن حربًا أهلية
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محمد بن راشد يؤكد دعم دولة اإلمارات لجهود 
الرئيس هادي وبما يحقق أمن واستقرار اليمن

تسلم رسالة من رئيس الجمهورية للشيخ خليفة بن زايد

اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  أكد 
العربية املتحدة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم دعم دولة اإلمارات العربية 
وبما  الرئيس  األخ  لجهود  املتحدة 

يحقق أمن واستقرار ووحدة اليمن.
جاء ذلك لدى تسلمه رسالة من 
األخ الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية إىل سمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وسبل  الثنائية  بالعالقات  تتعلق 
تطويرها وتعزيزها خالل لقائه يف 
دبي وزير الخارجية جمال السالل.

من جانبه ثمن وزير الخارجية دعم دولة 
اإلمارات العربية املتحدة لليمن خاصة يف 
وما  بها  تمر  التي  الصعبة  الظروف  هذه 
تتطلبه من دعم األشقاء واألصدقاء ملواجهة 

التحديات والخروج إىل بر األمان..
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بالعاصمة  أمس  السالل  عبدالله  جمال  الخارجية  وزير  التقى 
اإلماراتية أبو ظبي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة الدكتور أنور قرقاش .
جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 

وسبل تعزيزها وتطويرها يف كافة املجاالت.

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشؤون 
الخارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
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حذر من الرتاجع عن رفع الدعم

ــل  ــة والتعام ــة األمني ــع الجاهزي ــه برف ــة يوج ــر الداخلي وزيـ
الحكيـم مـع املظـاهرات واالعتصـامات السلميـة

أكد تطبيق القانون ضد كل من يعكر صفو المجتمع

صنعاء/سبأ
اللواء  الداخلية  وزير  وجه 
برفع  الرتب  حسني  عبده 
يكفل  بما  األمنية  الجاهزية 
حماية املواطنني وتأمني املنشآت .

أمس  ترؤسه  خالل  وأكد 
وزارة  قيادات  ضم  اجتماعا 
ملناقشة  خصص  الداخلية 
الراهنة  األمنية  األوضاع 
والتحديات التي يمر بها الوطن, 

أن هذا التوجه يأتي يف الوقت الذي 
يحاول البعض تعمد املخالفات 
التي قد تتسبب يف وقوع جرائم 
ومن  املواطنني،  بحق  جنائية 
ضمن ذلك حمل السالح والتجول 

وعواصم  العاصمة  أمانة  يف  به 
املحافظات ، بهدف إقالق األمن 

والسكينة العامة ..
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"هيئة االصطفاف" الشعبي تدعو إىل معالجات عاجلة بشأن  
رفع الدعم عن املشتقات النفطية وتشكيل حكومة وحدة وطنية

حيت الحشود المليونية المدافعة عن المكتسبات الوطنية

حيت هيئة االصطفاف الشعبي 
لحماية املكتسبات الوطنية جماهري 
الشعب اليمني التي استجابت لنداء 
فعاليات  ضمن  وخرجت  الوطن 
االصطفاف يف أمانة العاصمة وكافة 
الجمهورية، يف حشود  محافظات 

عن  دفاعاً  مسبوقة  غري  مليونية 
املكتسبات الوطنية وتأييداً لتنفيذ 
الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات 
االقتصادية  للسياسات  ورفضاً 
الخاطئة التي أثقلت كاهل املواطنني، 
ورفضاً للعنف واإلرهاب ومحارصة 

العاصمة صنعاء، واملطالبة بمكافحة 
الفاسدين  ومحاكمة  الفساد 
ودعماً  القانون،  عن  والخارجني 
لثقافة التعايش والسالم والوحدة 

الوطنية..
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العــــدد

ي

اطلب مجانًا ملحقًا خاصًااطلب مجانًا ملحقًا خاصًا
بمخرجات الحوار الوطني الشاملبمخرجات الحوار الوطني الشامل


