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اللجنة الدائمة بقيادة " اأبو راأ�س" تقود ثورة  تحديثية
في تنظيم الموؤتمر من حزب حاكم للمتم�شلحين اإلى حزب الأوفياء

زعفران المهنا لـ"لأوراق"تزوجت وعمري 
العمر بنف�س  ابنتي  وزوجت  16عاما 

الزعيم �شالح كان يناديني بالدكتورة، 
و�شاحقق حلم بلقي�س 

هذه ق�شتي مع 
يحيى �شالح 
واأحمد علي

ـُن والحقيقة في ال�سندوق الأ�سود   حازب: لم نخ
وجثمان ال�سهيد الزعيم لي�س في الثالجة

ال�شيد عبدالملك وال�شهيد 
ال�شماد خالفوا ماجرت به العادة 

حول نقاط اأبو راأ�س ال)8(

الجهاز  تقرير  وراق" تن�شر  "الأ
المركزي حول �شلبيات واإيجابيات 
�شركة "يمن موبايل"  ورد رئي�س 

مجل�س الإدارة الحملي

"الم�شوري" اأول محام يمنى يبيع 
ق�شية الرئي�س الراحل �شالح 

لإخوان اليمن، ويحاول الإيقاع 
مارات بال�شفير اأحمد علي في الإ

ع�شابة اأ�شماء  "الأوراق" تن�شر 
�شرقة ال�شيارات والجنابي 

يحيى �شالح يك�شف الن�شابين الذين  
يتحججون بمقتل عمه والزوكا من 

اأجل  ك�شب مزيد من المال

دافع   وهكذا 
عـــن ال�سيــخ 
ابـــــورا�ـــــس 
وحــــمــــيــــد 
ـــــر ـــــم الأح

اأ�شد  ر�شالة   تن�شر  وراق"   "الأ
ثوار 26 �شبتمبر 

�س   اأ ر بــــو اأ
الملـــك  اإلــى 
فـــيـــ�ـــســـــــل 
ورفـــ�ـــســـــــه 
لتزايد مجاعة 
تهـامــة اأبناء  

مالك بنوك تجارية
فال�س  ينقذون بنوكهم من الإ

بافتتاح محال �سرافة

فائقة ال�شيد توجه �شربة 
غير قاتلة لمرتزقة 
الموؤتمر في الخارج..

فهل هم يفقهون؟!
رئي�س التحرير يكتب :

هذا هو الفرق  بين رئي�س الموؤتمر �شادق 
اأبورا�س ووالده الثوري اأمين اأبورا�س
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المهنا؟ زعفران  هي  ■ من 
● �ن���ا زعفر�ن بن���ت علي �أحم���د محمد يحيى 
مهناأ �لدميني من ذو محمد برط �لجوف.. �نتقل 
ج���دي �إل���ى بعد�ن- �إب و�س���كنو� هناك و�س���ميت 
قريتهم ببيت �لمهناأ. م�س���قط ر�أ�س���ي بعد�ن بيت 
�لمهناأ، يوم 25 /12/ 1970. غادرت �لوطن 
و�ن���ا في عم���ر �ل�سنتين �إلى �لريا����ض ؛حيث كان 
يعمل �لو�لد. �لتحق���ت في �لمدر�سة وكنت طالبة 
�أمثل �ليم���ن بهويتي �لت���ي غر�سها فين���ا �لو�لد-
�هلل يحفظه-�ل���ذي حر�ض عل���ى �ن يقتني مجلة 
كلي���ل كل جمعة، ونقوم بالجلو����ض حول �لو�لد  ��أ
وه���و يق���ر�أ لنا كل �س���يء عن �ليمن حتى و�س���لت 
�س���ف ر�ب���ع وب���د�أت �أناف�س���ه �لقر�ءة ف�س���جعني 
فكنت �قر�أ مجلة ��كليل كاملة ب�سوت عال. كنت 
�لطالب���ة �ليمنية �لذي ل���م يجروؤ �ي من زميالتي 
بدعوت���ي باليمانية �ني كنت �أعرف نف�س���ي دوما 
-كم���ا علمن���ي و�ل���دي- بالملك���ة بلقي����ض �ليمن 
؛حتى في ورق ��متحان. ولن �أن�س���ى لمديرة تلك 
�لمدر�س���ة ف�سلها - كانت فل�س���طينية- ت�سجيعها 
لي به���ذ� �لتعريف فكان���ت كل زميالتي يدعونني 
�لملك���ة بلقي����ض وكن���ت �أجل����ض �حك���ي له���ن عن 
�ليمن د�ئما و�نا لم �أزرها وتخرجت من �ل�س���ف 
�ل�ساد�ض و�ساقت بو�لدي �لدنيا في تلك �لريا�ض 
�أنتقل �لى �لمدينة �لمنورة فظللنا بها لمدة عام 
و�ب���ي كان ي���ردد، د�ئم���ا: قرب���ت ر�ئح���ة �ليمن. 
بعدها �نتقلنا �لى خمي�ض م�س���يط لمدة عام وفي 
ه���ذ� �لعام كن���ت ختمت ق���ر�ءة) ني���ل ��أوطار( 
لل�س���وكاني مع قر�ءة كتاب لمي زي���ادة وتاريخها 
ف���كان قر�ر ع���ودة �لو�لد �إلى �ليم���ن هو محطتنا 
��خيرة ؛ فعدنا لليمن ع���ام 1984 وعدت و�نا 
�حفظ كل �س���ارع فيها و�ع���رف ر�ئحتها و�عرف 

طقو�سها فلم تكن بالغريبه �بد� علي. 

الأحالم؟ وفار�س  الزواج  عن  ■ ماذا 
● تزوج���ت وعمري ١٦ عاما ولقد كان �س���ندي 

حتى �ليوم. 

لدارا�ش��تك  متفهم  زوجك  اأ�ش��بح  ■ هل 
الجامعي��ة وحيات��ك العملي��ة، وه��ل كنت 

مبرقعة او بالحجاب؟
● حبان���ي �هلل ب���زوج يحم���ل م���ن �لثقاف���ة ما 
�أح���دث تو�زن���ا ل���دي وعل���ى خلفية ثقاف���ة �لو�لد 
وه���ذ� يعود لدعو�ت و�لدتي -حفظها �هلل -فكان 
حري�س���ا عل���ى در��س���تي �لجامعي���ة ج���د� وكان 
م�س���اعد� لي ؛خ�سو�س���ا �أننا ��س���تقبلنا طفلتينا 
��ولتين �أثير و�أحالم �يام در��ستي �لجامعية فقد 
كان خير معين لي وبخ�س���و�ض �لبرقع كان قر�ر� 
في مرحلة �لوظيفة. حيث كان قر�ر� م�ستركا �ن 
�لعمل �يحتاج لحو�جز وكيف ��سافر و�نا مبرقعة 

فكان جد� قر�ر� ب�سيطا لم ياأخذ وقتا. 

والبرقع؟ حجابك  عن  ■ ماذا 
ال��زواج المبك��ر  ان��ك م��ع  ■ ه��ل افه��م 

كونك جربت نجاحه؟
● � لي����ض هك���ذ� ولكن���ي �أتكلم ع���ن بيئة لكل 
مجتم���ع يعن���ي بن���ت 16 عاما في �ليمن لي�س���ت 
كابن���ة 16 عام���ا في مكان �خر في ه���ذ� �لعالم 
كل بيىئ���ة وله���ا ط���رق وفو��س���ل ن�س���وج �لمر�أة 
�ي�سا لي�ست �بنة 16 في �لحديدة كابنة 16 في 
�لقرية. فالجهل �لذي يمار����ض على �لفتاة تحت 
�لجهل ف���ي بع�ض �لمجتمعات م���ن حرمانها من 
�لتغذية �ل�س���ليمة ومن حرمانه���ا من حق �لتعليم 
و�لزج بها في زو�ج يعود لم�س���لحة ��ب يجب �ن 
نقف �سده وهذ� �يعني بان �لفتاة في دول �لعالم 
��خرى �تظلم بالعك�ض وجدت �لفتاة ��مريكية 
لي�ست باح�سن حال من �لفتاة �ليمنية �لتي تعي�ض 

بيئة تجهل حقوق �لفتاة.
فالفت���اة في �مريكا �تبل���غ 16 �� وهي تعاني 
م���ن فق���ر �ل���دم ب�س���بب ��جها����ض و�ي�س���ا لو� 
�ل�س���رطة. فالب���د �ن نفه���م �أن �لو�س���ع مرتبط 
بالجه���ل فقط متى م���اكان هناك تب���ادل حقوق 

�سوف تم�سي �لحياة بتو�زن.

■ نفهم انك مع ارتداء المراأة الحجاب، 
ولي���س البرقع، فهل زوج��ت اإحدى بناتك 

بعمر ١٦ اي�شا؟
�لبرق���ع ه���و حاجز �لجه���ل في �لعق���ل هذ� �نا 
�س���ده �ما �س���كل �لرد�ء فهو يمثل �لهوية �ليمنية 
وعم���ر �لهوي���ة �ليمني���ه ولبا�س���ها م���اكان يحمل 
برقع نحن نلب�ض �أجمل و�ح�س���م لبا�ض في �لعالم 
م���ن حولنا مت���زن يتحدث عن �أنوثتن���ا بكل رقي. 
�م���ا ماكان دخيال فهو ياخذ وقت���ه وينتهي ويظل 
�للب�ض �ليمني �لمطعم بالف�س���ة �لمتعدد ��لو�ن 
�لمغرو����ض بال�س���ذ�ب و�ل���كاذي و�لريح���ان ه���و 

��جمل
- نع���م زوجت �بنتي بهذ� �لعم���ر وهي ��ن �م 
�جم���ل �رب���ع �أحفاد ف���ي �لدنيا وبرغ���م غربتها 
تقوم بم�س���اعدتي بالكثير من �عمالي �لتدريبية. 
تتكلم ثالث لغات وتهوى �لت�سوير، و�أختها �ي�سا 
مهند�س���ة ديكور وتتحدث لغتين و�ي�سا �ل�سغرى 
ف���ي ثالث ثان���وي ويجمتمعن في هو�ية م�س���تركة 
هي �لت�س���وير �لفتوجر�في ��حتر�في -حفظها 

�هلل هي وزوجها و�و�دها وجمعني بهم علي خير.

■ مت��ى بداأت تظهري��ن اإعالميا و كيف 
وجدت نف�شك في مجال العالم؟

● ب���د�أت بمو�ق���ع �لكتروني���ة، ث���م بعدها كان 
�لف�س���ل لالأ�س���تاذ �لر�ئع �س���مير �ليو�سفي رئي�ض 
تحرير جريدة �لجمه���وري حيث �أفرد لي عمود) 
وحي �لقلم( في �س���حيفته وفي نف�ض �لوقت كنت 
�خ���ذت وقتي ف���ي �لعمل في مج���ال �لتدريب فاأنا 

مدربة تنمية ب�سرية منذ عام 1992.
 وقد قطعت �س���وطا كبير� ف���ي �لتدريب �لى �إن 
باغتتن���ا فتن���ة 2011 ف���كان �لقر�ر ب���ان �قدم 
برنامجا تلفزيونيا بعد �ن كنت �سيفة على بر�مج 
عديدة �إبان تلك �لمرحلة و�لف�س���ل يعود ل�س���قل 
موهبت���ي ��عالمي���ه لال�س���تاذ فار�ض �ل�س���نباني 
�لذي قدم لي كل �لدعم في برنامج �لملكة بلقي�ض 
�ل���ذي قدمت فيه 100 حلق���ة تلفزيزنية قبل �ن 
�أكون �ول مدير لقناة تلفزيونة خا�سة باليمن هي 
قناة �لعقيق ؛حيث كانت �ول قناة ف�سائية خا�سة 
ولها تاري���خ يفتخر بها كل من نال���ه �لحظ وعمل 
بها، لكن هناك من ح�س���بك -حينها- على �أ�سرة 
�لرئي����ض �لر�حل علي عبد�هلل �س���الح ؛فقيل �نك 
مدعوم���ة من �حمد عل���ي، و�حيان���ا يحيى. وقيل 

�نك �سديقة بلقي�ض. 
- لي �ل�س���رف �ن �أح�س���ب على ��س���رة �لزعيم 
�لموؤتم���ر  ���س���بق موؤ�س����ض  �لجمهوري���ة  رئي����ض 
�ل�س���عبي �لع���ام ورئي�س���ه ���س���بق ور�ف���ع ر�ي���ة 
�لعروب���ة و�لوطني���ة و�لهويه���ة �ليمنية وموؤ�س����ض 
منه���ج �لت�س���امح و�لت�س���الح ورجل �لعف���و �لعام 
ف���ي زمن���ه بين �أند�ده م���ن �لحكام �لع���رب فهذ� 
�س���رف وتكليف في نف����ض �لوقت لنم�س���ي بنف�ض 
�لر�س���الة وق���د حظي���ت بدع���م من �لعمي���د يحي 
محم���د عبد�هلل �س���الح عميد �لعم���ل �لمجتمعي 
ف���ي 2009 عندم���ا �علنت تر�س���حي �نتخابات 
مجل�ض �لنو�ب في حينها فاعلن دعمه �للوج�ستي 
و�لم���ادي وه���ذ� فخر لي و�ي�س���ا ��س���تمر بدعمه 
ل���ي �ل���ى ��ن وبعده���ا حظي���ت بدع���م �ل�س���فير 
�أحمد علي عبد�هلل �س���الح ع�س���و مجل�ض �لنو�ب 
���س���بق ورئي�ض موؤ�س�سة �ل�س���الح وقائد �لحر�ض 

�لجمهوري و�سفيرنا لدى دولة ��مار�ت و�لرئي�ض 
�لفخري لبرنامج "��د�رة بالحب" �لذي �أطلقته 
عام 2013 فقد كان يدفع بي نحو بر�مج تاهيل 
�ل�س���باب �لتنموي ويوؤكد على �لتعاي�ض بمحبة في 

تلك �لمرحلة �لع�سيبة.
و�خير�حظي���ت بدع���م �أم �ليمنيي���ن تل���ك ��م 
و��خ���ت و��بن���ة و�لزوجة �ل�س���امده بق���وة فقد 
كانت تبارك وت�س���جع كل مايدفع �ل�س���باب ل�سوق 
�لعم���ل وكفالة ��يتام و���س���ر �لمتعفف���ة وقالت 
لي مرة �نا �أتخيلك تقدمي برنامج زي" ح�س���نين 
هيكل"ومن هنا مازلت على �لوعد و�لعهدلتحقيق 

منية. ��أ
 ومن هنا �خاط���ب ��خت بلقي�ض علي عبد�هلل 

�سالح: �أني على �لوعد و�سوف يتحقق. 

 ■ ه��ل ثم��ة ق�ش���س ل��ك م��ع الرئي���س 
الراحل على عبداهلل �شالح؟

● هن���اك منه���ج نهل���ت من���ه مع �لزعي���م علي 
عبد�هلل �س���الح طيلة �لع�س���ر �س���نو�ت �ل�س���ابقة، 
يح���وى كثي���ر� م���ن �لتفا�س���يل ولكنه دوم���ا كان 
يدعون���ي بلقب �س���وف �عمل عل���ى تحقيقه )كان 
يدعون���ي بالدكت���ورة ( -�ل���ف رحم���ة ون���ور على 

روحه-

بحزن؟ فيه  �شعرت  الذي  ■ اليوم 
● ��ن�س���ان يم���ر بمحطات ح���زن ورحيل و�لم 
في كل محطة ؛لكن �أقوى مر�حلها تمثلت برحيل 
�لزعي���م عل���ي عبد�هلل �س���الح ي���وم 4 دي�س���مبر 
2017 وتعتبرهذه قمة �لحزن. �لف رحمه ونور 

على روحه �لطاهرة. 

لمنا�ش��ب  ت�شعي��دك  ت��م  موؤخ��را   ■
قيادي��ة في حزب الموؤتم��ر ال�شعبي العام 
بقيادة ال�شيخ �ش��ادق امين ابو را�س.. هل 
نفهم ان��ك لم تحظي بذلك اي��ام الرئي�س 

الراحل �شالح؟
●�لتحق���ت ف���ي �لموؤتمر �ل�س���عبي �لع���ام عام 
2006 وهذ� فخرلي كحزب وطني قاده �ف�سل 
رجا�ت �ليمن في �لوقت �لمعا�سر لذ� كان �لعمل 
فيه �سرف �يحتاج �لى من�سب �ن �لجميع فعال 
في���ه و�لعمل ب���روح �لفريق هو �ل�س���ائد حتى �أتت 
�للحظة �لتي نق���وم فيها بالو�جب نحو حزبنا في 
مرحلة ع�سيبة ومنعطف �سعب يمر بها �لموؤتمر 
ب���ه ��ن. و�أثم���ن لل�س���يخ �س���ادق �أمين �ب���و ر��ض 
ودولة رئي�ض �لوزر�ء ���س���بق هذ� �ل�سمود �لذي 
ق���دم لنا ؛ففي���ه �لد�ف���ع �ن نو��س���ل �لعمل تحت 
لو�ئه ؛حيث قدم �روع �ل�س���ور ف���ي �لحفاظ على 
�لموؤتمر �ل�س���عبي �لعام بحكمته وهدوئه ووطنيته 
وبخطو�ت���ه نح���و �ل�س���لم �ل�سيا�س���ي و�لمجتمعي 
و�س���وف نكم���ل معه �لم�س���يرة حتى يعود �لو�س���ع 
كم���ا كان عليه من تعاي����ض وعمل تنموي مجتمعي 
وري���ادة �سيا�س���ية م���ع جمي���ع مكون���ات مجتمعنا 
�ليمن���ي بعيد عن �لتمزي���ق �لمجتمعي �لمقيت �و 

�لتع�سب �لمذهبي �أو �لحزبي. 

■ باعتب��ارك قيادية في الحزب هناك 
م��ن يح��اول �ش��ق الح��زب ف��ي القاه��رة، 
يك��ون  اأن  يري��د  م��ن  وهن��اك  وغيره��ا. 
احم��د على عبداهلل �شال��ح رئي�شا للحزب 
رغم انه تحت الإقامة الجبرية. وهناك 

من يعتبر هادي رئي�شا. .
 ما راأيكم انتم في �شنعاء من كل ذلك؟

● نحن نرف�ض �ي م�س���اريع تم�س���ي نحو �س���ق 
�لح���زب في �لد�خ���ل �و �لخ���ارج خ���ارج لو�ئحه 

وميثاقه �لوطني..
و �ل�س���يخ �س���ادق �أمي���ن �أب���و ر�����ض ه���و رئي�ض 
�لموؤتم���ر �ل�س���عبي �لع���ام، وقد ت���م �نتخابه نائبا 
للزعيم في �جتماع �للجنة �لد�ئمة في �س���هر 11 
��ست�سهد �لزعيم من �لطبيعي  . .ولما   ،2014
�أن يك���ون �لنائب قائما با�أعمال وتم �ختياره من 
قبل �للجنة �لعامة رئي�س���ا للح���زب حتى �لموؤتمر 

�لثامن..
�أم���ا �ل�س���فير �أحم���د علي فه���و ع�س���و �لموؤتمر 
ف���ي  �لجبري���ة  ��قام���ة  تح���ت  وه���و  �ل�س���عبي، 
��إم���ار�ت، وق���د �س���عده رئي����ض �لموؤتمر �ل�س���يخ 
�س���ادق �أمين �بو ر�����ض موؤخر�، للتاأكي���د �أنه �بن 
�لح���زب و�لحزب حري�ض علي���ه، وفي حال �فرج 
عنه فم���ن حقه كما هو حق لغي���ره �أن يدخلو� في 
�لمناف�سة على رئا�س���ة �لحزب في �لموؤتمر �لعام 

�لثامن.
فالبع����ض � يفق���ه �أن ح���زب �لموؤتم���ر حزب���ا 
ديمقر�طي���ا، ويحاول �ن يوؤكد �تهامات خ�س���وم 

�لحزب على �أنه حزب ور�ثي..
بل �إن رئي�ض �لموؤتمر و��خ �ل�س���فير �أحمد على 
عبد�هلل �س���الح حري�س���ان جد� على �ن تم�س���ي 
��م���ور بتو�زن���ات تحفظ للموؤتمر �ل�س���عبي �لعام 

حيويته ون�ساطه وعدم �ن�سقاقه. 
و�ل�س���يخ �س���ادق �أمي���ن �أب���و ر�����ض ي�س���عى بكل 
م���ا ��س���تطاع �لي���ه �س���بيال للحف���اظ عل���ى بيتنا 
�لموؤتمري، وهذ� �س���يء نفتخر به جميعا في وقت 
تن�سل �لكثير عن �لموؤتمر و�ن�سوو� تحت �أجند�ت 
كثيرة �تخدم �لوطن قبل �لحزب و�ل�سيخ �سادق 
�س���مد �مام كل ما يمكن �أن ي�س���ق حزب �لموؤتمر 
ودعا �لى توحيد �ل�س���ف وعدم ��نجر�ر �لى �ي 
مناكف���ات �و �س���ر�عات تعط���ي نتائج �س���لبية في 
هذه �لمرحلة و�س���انده �لكثير م���ن �لقياد�ت �لتي 
�س���مدت ف���ي �لد�خل م���ن �لقياديين و��ع�س���اء 
و�لقو�ع���د و�ي�س���ا م���ن ��ع�س���اء �لوطنيين في 
�لخ���ارج �لذين يعتب���رون �لموؤتمر �ل�س���عبي �لعام 
ه���و موؤتمر �لد�خل �لذي �س���مد برغم وجعه على 
رحي���ل رئي�س���ه و�أمينه �لع���ام فرفعو� معنا �س���عار 

�موؤتمر �سعبي عام �إ� موؤتمر �لد�خل.

 وم���ن هن���ا نح���ن ندع���و �لجمي���ع ف���ي �لد�خل 
و�لخ���ارج �لعودة �لى �أح�س���ان �لموؤتمر �ل�س���عبي 
�لعام هذ� �لحزب �لر�ئد في �لعمل �لجماهيري.

 زعفران املهنا لـ"لوراق":

المهنا، الملقبة بالملكة بلقي�س، القيادية في حزب الموؤتمر ال�شعبي زعفران 
العام، كان يدعوها الرئي�س الراحل على عبداهلل بالدكتورة.

تحاورها تجد مدى كفاحها منذ كان عمرها ١٦ عاما تحملت واجبات الزوجة والم، 
والطالبة، والعمل..

كانت اأول يمنية تدير قناة خا�شة. حكت لرئي�س التحرير ق�شتها فكان هذا الحوار.. 
رئي�س التحرير اجرى معها هذا الحوار.

تزوجت وعمري ١٦ عاما وزوجت ابنتي بنف�س العمر

�شنكمل امل�شرية مع ال�شيخ �شادق ابو را�س للحفاظ على املوؤمتر ال�شعبي العام بحكمته.. 
فهو رئي�س املوؤمتر ويحق لأحمد الرت�شح يف املوؤمتر الثامن لكن ب�شرط !!

الزعيم �سالح كان يناديني بالدكتورة
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س���ي���اس���ة

ال�شيخ ح�شين حازب  وزير التعليم العالي في حكومة ك�شف 
»الإنقاذ« الكثير من خفايا اأحداث دي�شمبر 2017، وا�شفا 

تلك الأحداث بالزلزال الكبير.

: �شنعاء

 وق���ال حازب  في حو�ر للعربي : يمكن و�س���ف 
ذل���ك �لح���دث باأنه زل���ز�ل كبير �س���رب �لوطن 
و»�لموؤتم���ر �ل�س���عبي �لعام« وقياد�ت���ه وقو�عده، 
با�ست�س���هاد رئي����ض »�لموؤتم���ر �ل�س���عبي �لع���ام« 
�لزعيم علي عبد�هلل �س���الح، و��ست�سهاد ��أمين 
�لعام »للموؤتمر« �لمنا�س���ل عارف عو�ض �لزوكا 
في 4 دي�س���مبر 2017، و�س���ّبب ه���ذ� �لزلز�ل 
كّل  عل���ى  �ستق�س���ي  كان���ت  تد�عي���ات خطي���رة 
�س���يء، وِفي �لمقدمة �س���مود �لجبه���ة �لد�خلية 
ف���ي مو�جهة �لع���دو�ن، وعلى ��تفاق �ل�سيا�س���ي 
ف���ي  �لموّق���ع  �هلل«  و»�أن�س���ار  »�لموؤتم���ر«  بي���ن 
يولي���و 2016، و�ل���ذي �أعاد موؤ�س�س���ات �لدولة 
�لت�س���ريعية و�لتنفيذية و�لق�سائية و�ل�سورية �إلى 
�لو�جه���ة، و�أد�رت �ل�س���اأن �لعام وفقا للد�س���تور 
و�لقان���ون، وتحوي���ل �لعمل م���ن �إد�رة �لثورة �إلى 
�إد�رة �لدول���ة، فزل���ز�ل دي�س���مبر ل���م ي�س���رب 
�لموؤتمر وحده، ولكن حتى »�أن�س���ار �هلل« تاأثرو� 
م���ن تد�عياته. وك�س���ف ع���ن ظهور ق���وى و�أفر�د 
من»�لموؤتمر« يريدون ركوب �لموجة و��س���تغالل 
4 دي�س���مبر كقمي�ض عثمان للتك�سب �ل�سيا�سي 
و�لم���ادي ..�ل���خ، مما ل���م يحن �لوق���ت للحديث 

عنه بو�سوح.
 وعن ��تهام بالخيانة بالبقاء في �لحكومة  قال 
:لي�ست خيانة �أبدً�، وبقاءنا �سركاء في �لحكومة 
يعد و�جبا وطنيا ُملحا، ذلك �أن ��س���تمر�رنا في 
�ل�س���ر�كة فيه حف���ظ للوطن و»�لموؤتمر �ل�س���عبي 
�لعام«، و�أحد ��أدلة �لتي تثبت �أننا لم ننتقم من 
وطننا رغ���م جرحنا ووجعنا وخ�س���ارتنا للزعيم 
و��أمي���ن، هو��س���تمر�رنا في �لحكومة وحر�س���ا 
مّن���ا �أ� يكون �س���رف مو�جهة �لعدو�ن ورف�س���ه 
ومقاومته حكرً� على »�أن�س���ار �هلل«، وبقائنا في 
هذه �ل�س���ر�كة حيث يمن���ح »�لموؤتم���ر« وقياد�ته 
وقو�ع���ده و�أن�س���اره ه���ذ� �ل�س���رف �لكبير �لذي 
د�س���نه �لزعي���م و��مين، وكثيرً� م���ا حثنا عليه، 
وه���و ما يتوجب علينا مو��س���لة ما ب���د�أه �لزعيم 
م���ن �لثبات، حتى ولو �س���قط �س���هيدً� في خالف 

مع رفيق �لمو�جهة!.
وع���ن كيفي���ة مو�جه���ة �لموؤتم���ر  لتد�عي���ات 
دي�سمبر قال : من بين �أنقا�ض هذ� �لزلز�ل قام 
�ل�س���يخ �س���ادق �أبو ر��ض، و�لل���و�ء يحي �لر�عي، 
�لبرلم���ان،  رئي����ض  �لم�س���اعد،  �لع���ام  ��أمي���ن 

وبقية �أع�س���اء �للجنة �لعامة بالوقوف ب�سجاعة 
و�إق���د�م لمو�جه���ة تد�عي���ات ما ح�س���ل وبحث 
م���ا يجب علينا عمل���ه �إز�ء هذ� �لح���دث �لجلل، 
حيث و�س���عنا كمجموعة �أولوي���ات لمهامنا على 
م�س���توى �لتنظيم، فبد�أنا تحت قيادة »�بو ر��ض« 
بالتو��س���ل مع �إخوتنا لمعرفة �أحو�لهم و�إمكانية 
�للقاء بهم، وتابعنا تفقد �أو�س���اع كل موؤ�س�س���ات 

»�لموؤتمر« ومبانيه و�أو�ساع �لعاملين فيها.
وع���ن �تهامه بالخيان���ة و��نبط���اح رد : �أقول 
للزعيم   وبياعين  وخونة  جبناء  �إننا  قالو�  لمن 
�ز�لت  �لتي  �ساء�ت  و��إ �لتهم  تلك  من  �لخ، 
نكن  لم  و�هلل   : لهم  �أقول  �سف،  لالأ م�ستمرة 
وَلم  متاآمرين،  و�  خونة  و�  جبناء  نكون  ولن 
ح�سل،  لما  �حد�  ندفع  وَلم  ب�سيء،  �أحد�  نعد 
�و ُيطلب منا �سيئ���ا، ولو  وَلم ن�ست�سر، وَلم نعلم 
ذلك  �إيقاف  على  قادرين  لكنا  �سيء  مّنا  ُطلب 
�لثلج  كرة  مثل  �ل�سياطين  دحرجه  �لذي  �ل�سر 
 � �لزعيم  في  نفّرط  وَلم   ، �سار  ما  �سار  حتى 
حد  في حياته و� بعد مماته، وَلم ولن ننبطح �أ
كما يقولون ولن نجعله م�سروف���ا نتك�سب به من 
�سدقاء . نحن من تعرفونا  �أبو�ب �لخ�سوم �و ��أ
 2017 �أكتوبر  �لى  �لمر�حل  كل  في  ومو�قفنا 

موثقة في محا�سر لقاء�تنا لحالنا ومع �لغير .
 وع���ن كيفي���ة تهدئ���ة �لو�س���ع ق���ال  �ن �ل�سيخ 
8( نق���اط   �ب���و ر�����ض  و�س���ع)  �أمي���ن  �س���ادق 
للتفاو����ض  مع �ن�سار �هلل » وكن���ت �أحد �أع�ساء 
�للجن���ة �لعام���ة  في ه���ذه �لتحرك���ات، وكنا في 
�لبد�ي���ة عدد� مح���دود� � يتجاوز ع���دد �أ�سابع 
�ليد، عكفن���ا على عقد لق���اء�ت عديدة تم فيها 
تد�ر�ض م���ا ح�سل، وما �لذي يج���ب علينا عمله 
بعد �لف���ر�غ �لكبير �لذي تركه ��ست�سهاد �لزعيم 
و��أمي���ن، و�أتذك���ر ف���ي تلك �للحظ���ات �لحرجة 
�أن �ب���و ر��ض و�سع �أمام �لط���رف ��آخر »�أن�سار 
�هلل« 8 نق���اط، و�س���دد عل���ى �أهمي���ة �لتعاط���ي 
معه���ا ومعرفة موق���ف »�أن�س���ار �هلل« منها، �أن 
بدونها ل���ن تطمئن �لقي���اد�ت �أي خطوة قادمة 
ومحاول���ة  �لتد�عي���ات  �إيق���اف  به���دف  وذل���ك 
تطبيع ��أو�س���اع ولملمة �لموقف، و �أ�سفرت تلك 
�للقاء�ت عن وق���ف �غلب �لتد�عي���ات �لموؤ�سفة 
�لت���ي �أعقبت 4 دي�سمب���ر، وبد�أ ح�س���ور وظهور 
قي���اد�ت »�لموؤتمر« �سيئًا ف�سيئ���ًا. فبعد 34 يوم 
تقريب���ًا وبع���د معالج���ة كثي���ر م���ن �لتد�عي���ات، 
و�للق���اء �لهام لعدد من قي���اد�ت »�لموؤتمر« وِفي 
�لمقدمة �بو ر��ض مع رئي�ض »�لمجل�ض �ل�سيا�سي 

��أعلى« �ل�سهيد �ل�سماد وبع�ض قياد�ت »�أن�سار 
�هلل« وكن���ت �أح���د �لم�ساركين ف���ي �للقاء، تمكنا 
خ���الل هذه �لفت���رة �لوجيزة، م���ن �إطالق �آ�ف 
و�لع�سكريي���ن و�سخ�سي���ات كبيرة  �ل�سيا�سيي���ن 
و�سحفيي���ن و�إعالميين، و��ستعادة بع�ض مقر�ت 
وموؤ�س�سات »�لموؤتمر«، كما تم خالل هذه �لفترة 
جمع �أق���ارب �لزعيم ببع�سه���م �لبع�ض وترحيل 
بع����ض �لعائ���الت �ل���ى �لخ���ارج ح�س���ب طلبهم، 
وموؤخ���رً�  �إطالق نجلي �لزعي���م )�سالح ومدين 
على عبد�هلل �سال���ح(، ونجحنا كذلك في �إقناع 
»�أن�سار �هلل« باإيقاف ترديد بع�ض �لم�سطلحات 

في ��إعالم و�إلغاء بر�مج �إعالمية تعرفونها.
و�عتب���ر ح���ازب �جتم���اع �للجن���ة �لعام���ه في 
�ل�ساب���ع م���ن يناي���ر ٢٠١٨  ي���وم مي���الد ح���زب 
�لموؤتمر« �عتقد �أن قياد�ت »�لموؤتمر« ��ستطاعت 
2018 بعق���د ذل���ك ��جتم���اع  يناي���ر  ف���ي 7 
�لتاريخ���ي، بعد �إعالن مي���الد »�لموؤتمر �ل�سعبي 
�لع���ام« من جديد. نعم ه���و بمثابة �إعالن ميالد 
و�نبع���اث جديد للموؤتمر، من بين �أنقا�ض �لفتنة 
�لت���ي �أ�سعلوها م���ن � خير فيهم وف���رو� هاربين 
من لهيبه���ا، )........( �سيك�سفه���م �لتاريخ في 

يوم من ��أيام.
 وق���ال: �أجزم ب���اأن �جتماع �للجن���ة �لعامة في 
�لتاريخ  يتم في ذلك  لم  لو   ،2018 يناي���ر   7
بالذ�ت و�ليوم و�لمك���ان –� �سمح �هلل- ما كان 
ل���ه �أن يتم �إل���ى �ليوم، ل���و تعثر لث���الث �ساعات 
فقط!، و�أتذّك���ر يومها �أن ).........( هناك من 
لحق �ب���و ر��ض �لى باب �سال���ة ��جتماع ليوؤخره 
�ساع���ات �أو ي���وم �أو يعيقه، �إّ� �أن���ه رف�ض و�سرب 

�لباب بع�ساته و�أعلن �فتتاح ��جتماع.
و�كد �ن �جتماع »�للجن���ة �لعامة«  تم باكتمال 
�لن�س���اب، حي���ث عقد ��جتم���اع بع���د �أن �أعلن 
�سالم���ة  �لتنظيمي���ة«،  �لرقاب���ة  »هيئ���ة  رئي����ض 
��إج���ر�ء�ت لب���دء ��جتم���اع، وحينم���ا �كتم���ل 
�لعام���ة«  »�للجن���ة  �نعق���اد  �ل���الزم  �لن�س���اب 
حر�سنا عل���ى �نعقاد ��جتم���اع �لتاريخي و�سط 
�لعا�سم���ة �سنع���اء وبح�س���ور �إعالم���ي ممي���ز، 
و�سدر عن ��جتماع كما تابعتم �أول بيان »للجنة 
�لعام���ة« في ظل غياب �لزعيم و��أمين، ت�سرفت 
بقر�ءت���ه و�لم�ساركة في �سياغته، و�لذي تم فيه 
نعي رئي�ض �لموؤتم���ر و�أمينه �لعام ب�سفة ر�سمية 

�لى جماهير �ل�سعب.
 وحول �لت�سكيك في رئا�سة �بو ر��ض  » للموؤتمر 
�ن���ه � مبرر له،  �أك���د ح���ازب    « وقانونية ذلك 

�لزعيم  برئا�سة  ي�سّكك  فهو  بذلك  يقول  ومن 
�لباحثون  �أولئك  هم  و�لم�سككون   ، للموؤتمر  «   « 
عن نهاية  » �لموؤتمر  « وقيادته من قبل 2011 ، 
مرورً� بتفجير جامع �لرئا�سة، ومحاو�ت موؤتمر 
�لعامة  �للجنة  �أقرت   : �أقول  لذلك  �لحو�ر، 
باعتبارها �أعلى �سلطة قيادية في  » �لموؤتمر  « ، 
جماع على تكليف �ل�سيخ �سادق �مين  و�أقرت با�إ
، لرئا�سة  »  �لموؤتمر  «  �بو ر�����ض، نائب رئي�ض  » 
�لر�حل  لرئي�سه  خلفا  �لعام  «  �ل�سعبي  �لموؤتمر 
ليات  �آ وفقا  �سالح،  عبد�هلل  علي  �لزعيم 
جماع  و�إ �لموؤتمر  «  ولو�ئح  »  �لد�خلي  �لنظام 
لهذ�  وتاأييد  وبدعم  �لعامة،  �للجنة  �أع�ساء 
��جتماع وما �سدر عنه من قر�ر�ت تاريخية من 
قياد�ت �لموؤتمر وقو�عده في �لد�خل وبع�ض من 

في �لخارج .
وعن دور �ن�سار�هلل في �إعادة �إنعا�ض  �لموؤتمر 
�ل�سعب���ي �لع���ام: كان لل�سيد عبد �لملك �لحوثي 
�سالح  �ل�سهيد  وللرئي�ض  �هلل  «  �أن�سار  قائد  » 
 ، على  «  ��أ �ل�سيا�سي  �لمجل�ض  رئي�ض  »  �ل�سماد 
موقف���ا �يجابي���ا حيث قبلو� بطلبات  » �لموؤتمر  « 

�لتي و�سعها على �لطاولة من �ول يوم ل���رئي�سنا 
�أمامهم، و�لمتعلقة  �لتنظيمي �بو ر�����ض ورفاقه 
نتج  وما  دي�سمبر  في  ما ح�سل  تد�عيات  بوقف 
في  �لعادة  عليه  جرت  ما  وخالفو�  ذلك،  عن 
مثل هكذ� �حد�ث و�سر�عات في �ليمن و�لعالم 
�لثالث �لتي يعرفها �لجميع، وهو ما خفف خطر 
�لد�خلية  �لجبهة  �أ�ساب  �لذي  و�ل�سرخ  �لجرح 
�لعدو�ن  ظل  في  خطيرة  ب�سورة  وهددها 

�لم�ستمر. 
 وع���ن جثم���ان �لرئي�ض �لر�ح���ل على عبد�هلل 
رقم  ه���و�لبند  �لجثمان   ق���ال«مو�سوع  �سال���ح  
و�حد في �لنقاط �لثمان، �لت���ي و�سعه���ا �ل�سي���خ 
�س���ادق �أمين �بو ر��ض رئي����ض �لموؤتمر، وجثمان 
�لتفا�سيل  وبقية  �لثالجة،  في  يعد  لم  �لزعيم 
و  »   ، �لعام  «  �ل�سعبي  �لموؤتمر  تعرفها قيادتي  » 
�أن�سار �هلل  « �لم�سّغرة، و�أو�د و�أقارب �لزعيم 
! و في معظم �لتحو�ت �لتاريخية و�ل�سر�عات 
ذ�تها  للتطور�ت  رهينة  �لمعلومات  بع�ض  تبقى 
�سود، و�لتاريخ  وحبي�سة لما ي�سمى بال�سندوق ��أ

وحده هو من ياأذن بموعد �إخر�جها.

ال�سيد عبدالملك وال�سهيد ال�سماد خالفوا
ماجرت به العادة حول نقاط ابو راأ�س الـ)8(

حازب :مل نخن، واحلقيقة يف ال�شندوق ال�شود
وجثمان ال�شهيد الزعيم لي�س يف الثالجة
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تهانينا
للشعب اليمني الصامد البطل،، وللقيادة السياسية

ممثلة برئيس المجلس السياسي

االستاذ/ مهدي المشاط
ورئيس حكومة االنقاذ

الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور
  بمناسبة العام الميالدي الجديد 2019   

 وبأذن اهلل  يكون عام  فيه الخير للشعب اليمني مفعم 
بالعزة والنصر على من يحاصره ويدمر بلده .

موظفوا شركة يمن موبايل وأعضاء مجلس إدارتها
عنهم..

المهنئون:

م / عامر محمد هزاع
المدير التنفيذي

أ / عصام علي الحملي
رئيس مجلس اإلدارة
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التهاين لل�شعب اليمني ال�شامد البطل
 وللقيادة ال�شيا�شية ممثلة ب�:

رئي�ض �لمجل�ض �ل�سيا�سي
ال�شتاذ/ مهدي الم�شاط

ورئي�ض حكومة ��نقاذ
الدكتور/ عبدالعزيز بن حبتور 

 مبنا�سبة العام امليالدي اجلديد 2019   
 وباأذن اهلل يكون عام  فيه اخلري لل�سعب اليمني 

مفعم بالعزة والن�سر على من يحا�سره ويدمر بلده

املهند�س/ ه�سام �سرف 
وزيراخلارجية

وكافة منت�شبي وموظفي الوزارة
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�شلبيات واإيجابيات �شركة مين موبايل .. ورد رئي�س املجل�س الإدارة احلملي

الأوراق تن�سر تقرير اجلهاز املركزي

: خا�س

وتط���رق �إل���ى �لظ���روف ��قت�سادي���ة �لتي ت�ستوج���ب و�سع 
خطط لتح�سين و�سع �ل�سرك���ة لتحقيق �لقدرة على �لمناف�سة 
في �ل�سوق، وتمكين �ل�سركة م���ن ��ستيعاب متطلبات �لمرحلة 

�لر�هنة و�لمخاطر جر�ء ��ستمر�ر �لعدو�ن.
ولف���ت �لعم���اد �إلى �أهمي���ة و�س���ع ���ستر�تيجي���ات �لالزمة 
�إيج���اد �لحل���ول للم�ساك���ل �لم�ستقبلي���ة بحيث تك���ون �ل�سركة 
ق���ادرة على �لقيام ب���اأدو�ر فعالة في هذ� �لمج���ال � �أن تكون 
�إجر�ء�ته���ا ردود �أفع���ال فقط.. م�ستعر�س���ا �أهم �لمالحظات 

�لتي ت�سمنها �لتقرير.
فيم���ا �أ�ساد رئي�ض مجل�ض �إد�رة �سرك���ة يمن موبايل، بجهود 
�لجهاز في �أعد�د هذ� �لتقرير �لذي �م�ض مكامن ��ختال�ت 
و�أوج���ه �لق�س���ور ف���ي �إد�ء �ل�سرك���ة و�لت���ي �سيت���م ��ستيعابها 

لتح�سين �لخدمات .
��إ�سالح���ات  م���ن  بالعدي���د  �ل�سرك���ة  قي���ام  �إل���ى  و�أ�س���ار 
و�لمعالج���ات ��ستيع���اب تل���ك �لمالحظ���ات، با�إ�ساف���ة �إلى 
قيامه���ا بعدد من ��إج���ر�ء�ت لتح�سين ج���ودة �لخدمات �لتي 
تقدمه���ا للعمالء وزيادة مناط���ق تغطيتها رغم ما تو�جهه من 
تدمي���ر ممنه���ج من قبل ق���وى �لع���دو�ن.. ولف���ت �لحملي �إلى 
�أن �لع���دو�ن دمر �أكث���ر من 112 محطة �إر�س���ال ومنع دخول 
�لمعد�ت و��أجهزة �ل�سرورة لل�سركة .. م�سير� �إلى �أن �ل�سركة 
تعم���ل جاه���دة لتح�سين خدماته���ا با�إ�سافة �إل���ى �لعديد من 
��إ�سالح���ات لتطوير �أد�ء �ل�سركة ��ستيعاب عدد �لم�ستركين 
فيه���ا، حي���ث تعمل ��آن بطاقته���ا �لق�سوى نتيج���ة زيادة عدد 

�لم�ستركين.
وف���ي �للقاء ت���م ��ستعر��ض �أه���م �لمالحظات �ل���و�ردة في 
تقري���ر �لجه���از �أهمه���ا وج���ود عدد م���ن ��خت���ال�ت و�أوجه 
�لق�سور في نظام �لرقابة �لد�خلية على مو�رد �ل�سركة، حيث 
توجد فروق���ات كبيرة بين �إجمالي عدد �لم�ستركين في وحدة 
�سج���الت �لم�ستركين ف���ي �ل�سبكة )HLR( وبي���ن �إجمالي 

.)CBS( عدد �لم�ستركين في منظومة �لفوترة
 )CBS( و�أ�س���ار �إلى �أنه ظهرت بيانات منظوم���ة �لفوترة
بف���ارق نق����ض خ���الل ع���ام 2016م وعدد وك���ذ� خالل عام 
ويعك����ض �لف���ارق مخاطر عدم �حت�س���اب �إير�د�ت  2017م، 
خدم���ات ��ت�س���ا�ت للم�ستركين غير �لم�سمولي���ن في نظام 
)CBS( مم���ا يترتب على ذلك �إ�ساعة جزء كبير من مو�رد 
�ل�سرك���ة، وكذ� عدم ��ستيفاء �لعالق���ات �لبرمجية بين قو�عد 
بيانات ��أنظمة �لعاملة بال�سركة مما �أدى �إلى عدم ���ستفادة 
�لمثل���ى من ه���ذه ��أنظمة ب�سكل �آل���ي �إنجاز مر�ح���ل �لدورة 
�لم�ستندي���ة لالإي���ر�د�ت باأنو�عها، ما ت�سبب ف���ي ظهور فو�رق 
وبمبال���غ كبي���رة بي���ن مديوني���ات م�ستركي �لفوت���رة في نظام 
�لفوت���رة CBS و�لمديوني���ة �لمقابلة لها ف���ي �لنظام �لمالي 
Oracle، با�إ�ساف���ة �إل���ى عدم �لتمك���ن من �لوقوف على 
بيانات �لع���ام 2017م ب�سبب عدم مو�فاة �لجهاز بالبيانات 

�لمطلوبة رغم طلبها ر�سميًا.
و�أك���د تقري���ر �لجهاز �سع���ف ��إج���ر�ء�ت �لرقابية �لالزمة 
عل���ى �أنظمة �لمعلومات، وكذ� �سعف ��هتمام باإد�رة �لتدقيق 
�لد�خلي، با�إ�سافة �إلى �سع���ف تاأهيل كو�درها للقيام بمهمة 

�لتدقيق �لمنا�سب على �أنظمة �لمعلومات �لخا�سة بال�سركة.
ولف���ت �لتقرير �إلى وجود جو�نب ق�سور في ��أد�ء �لت�سغيلي 
لل�سرك���ة و�لت���ي �أث���رت �سلبًا عل���ى تنمية مو�رده���ا و�لرفع من 
قدرته���ا �لتناف�سي���ة ف���ي �س���وق ��ت�س���ا�ت �لمحلي���ة، وم���ن 
موؤ�س���ر�ت ذل���ك �سع���ف �لتخطي���ط ف���ي �قتن���اء �لتجهيز�ت 
�لالزم���ة لمو�جه���ة محدودي���ة �ل�سع���ات �لبرمجي���ة �أنظم���ة 
 )HLR( ل�سبكة، و�لمتمثلة في وحدة �سجالت �لم�ستركين�
في  ت�ساهم  �لمحدودية  وهذه   ،)CBS( ومنظومة �لفوت���رة
ح���دوث مخاطر كبي���رة تتمثل في بطء �لخدم���ة وفقد�ن جزء 

كبير من ��إير�د�ت وعدم تحقيق ميزة تناف�سية لل�سركة.
و�أو�س���ح �لتقري���ر �أن���ه وبالرغ���م م���ن �لزي���ادة ف���ي حج���م 
م�ساريف �ل�سيانة خالل عام 2017م و�لتي بلغت )4،7( 
ملي���ار ري���ال �إ� �أن���ه لوحظ تز�ي���د ن�سبة ��ت�س���ا�ت �لفا�سلة 

مقارن���ة با�ت�سا�ت �لناجح���ة حيث بلغت ن�سب���ة ��ت�سا�ت 
قدره���ا  بزي���ادة   )40%( 2017م  �لع���ام  ف���ي  �لفا�سل���ة 
)%11( عما كانت عليه ف���ي �لعام 2016م �لبالغ ن�سبتها 
)%29(، ��أم���ر �ل���ذي ي�سير �إلى وجود فر����ض �سائعة �أمام 

�ل�سركة في تحقيق مزيدً� من �لمبيعات و��أرباح.
وبي���ن �لتقرير وجود �سعف ف���ي �أعمال �ل�سيان���ة و�لكفاءة 
�لت�سغيلي���ة لمعد�ت وتجهيز�ت �ل�سبك���ة وكذ� �سعف في رقابة 
�ل�سركة على �أعمال �ل�سيانة حيث � توجد تقارير فنية دورية 
عن �أعمال �ل�سيانة �لمنفذة على محطات وتجهيز�ت �ل�سبكة 
من قبل �لموؤ�س�سة �لعامة لالت�سا�ت.. �فتا �إلى �أن ذلك ترتب 
عليه تاأخر وبطء �أعمال �ل�سيانة وخروج بع�ض �لمحطات عن 
�لخدمة ولم���دة )181،301( �ساعة خالل عام 2017م، 
وزيادة �لحمل على �سنتر�ل ��إنترنت حيث بلغ متو�سط �لحمل 
)Average Load( عل���ى �لمعالج���ات )CPU( م���ا 
ن�سبت���ه )%84( خ���الل �لع���ام 2017م بزي���ادة مقد�رها 

)%17( عما كانت عليه في �لعام 2016م )72%(.
وبح�س���ب �لبيانات �لتي تم �لوقوف عليها ف���اإن هذه �لن�سبة 
تعد خطيرة جدً� �إذ� لم تقم �ل�سركة ب�سرعة ��ستبد�ل �سنتر�ل 
��إنترنت �لحالي ب�سنت���ر�ل جديد بقدرة و�سعة عاليتين، ويعد 
تاأخير ��إحالل م�ساهمة في فقد�ن فر�سة زيادة في �لمبيعات 
وتحقي���ق عو�ئد مجزية في خدم���ة ��إنترنت ونق���ل �لبيانات، 
وم���ن ذلك، �أي�س���ا، �عتماد �ل�سرك���ة وب�سكل كبي���ر على مورد 
وحيد وهي �ل�سركة �ل�سينية )هو�وي( في �قتناء �حتياجاتها 
�لتقني���ة �لخا�سة بمنظومة �ل�سبك���ة �لهاتفية و��أنظمة ��آلية، 
مم���ا يجعل �ل�سركة تابعة تقنيًا للم���ورد، وحرمان �ل�سركة من 
�لح�س���ول عل���ى تقنيات وتجهي���ز�ت ذ�ت ج���ودة وباأقل تكلفة 

ممكنة.
و�أو�سح �لتقري���ر �أن هناك تز�يد في مديونية �سركة )و�ي( 
و�لتي تمثل م���ا ن�سبته )%64( من مديونية �لقطاع �لخا�ض 

�لمثبتة في دفاتر �ل�سركة.
و�أك���د �لتقرير عدم وجود خطة ط���و�رئ عامة لدى �ل�سركة 

ت�سمن ��ستمر�رية �لعمل يتم تحديثها من حين �آخر، و�فتقار 
�ل�سرك���ة وهيكلها �لتنظيمي للو�ئح و��أنظمة �لد�خلية و��أدلة 
�لتف�سيلي���ة �لمكتوب���ة و�لمعتم���دة لتنظي���م وت�سيي���ر �أعم���ال 
�ل�سرك���ة ��إد�ري���ة و�لمالية و�لفني���ة، وعدم �عتم���اد �ل�سركة 
على �إع���د�د خطط ��ستر�تيجية في �إد�رة �أعمالها، وكذ� عدم 
�هتم���ام �إد�رة �ل�سركة بتبني مب���ادئ وقو�عد �لحوكمة، و�لتي 
م���ن �ساأنها تعزيز �ل�سفافية وتحدي���د �لم�سوؤوليات و�لو�جبات 
بين ��أط���ر�ف �لمختلفة في �ل�سركة، و�لت���و�زن بين �أ�سحاب 
�لم�سال���ح، وتع���زز �لكف���اءة ��إد�ري���ة و��إج���ر�ء�ت �لرقابية 

لزيادة �لموثوقية بال�سركة وبياناتها �لمالية.
وبح�س���ب �لتقري���ر ف���اإن ن�س���اط �ل�سركة ر�فق���ه �لعديد من 
�لمخاط���ر و�لتهدي���د�ت �لتقنية و�لفنية، و�لت���ي توؤثر حا�سرً� 
وم�ستقباًل على مو�رد �ل�سركة، ما يتطلب �لحد منها، و�أهمها 
�نتق���ال �سركات ��ت�س���ا�ت �لعالمي���ة �إلى تقدي���م خدماتها 
بتقني���ة �لجيل �لر�بع )LTE 4G(، وعدم �متالك �سركة 
يم���ن موبايل طي���ف ترددي مت���اح لتمكينها م���ن ��نتقال �إلى 
نظ���ام �ل LTE حيث تحتاج �إلى م�ساحة طيف ترددي يقدر 
ب )20( ميج���ا هرتز م���زدوج MHZ20 عل���ى ترددين 
 MHZ 1800 و MHZ 900 مختلفي���ن هم���ا ت���ردد
ف���ي حي���ن �أن �ل�سركة ف���ي �لوق���ت �لحالي تمتل���ك فقط 10 

ميجاهرتز.
ح�س���ر �للق���اء نائ���ب رئي�ض �لجه���از يحيى �لقم���ري ووكيل 
�لجه���از للقط���اع ��قت�سادي عب���د�هلل �ل�ساعن���ي وعدد من 

مدر�ء �لعموم و�لمخت�سين من �لجهاز و�ل�سركة.

الوراق تن�سر اأ�سماء ع�سابة �سرقت ال�سيارات 
واجلنابي بالإكراه مع �سورهم

: خا�س

�سبط���ت �إد�رة مباحث �لعا�سم���ة  �سنعاء عدد 
من ل�سو�ض �سرقت �ل�سيار�ت و�لجنابي با�كر�ه. 
ووف���ق ر�سد �سحيف���ة ��أور�ق �ل�سهرية  فانه تم 
�لقب�ض على كل من كال من » محمد دحان �سالح 

�لح�ساني« 40عاما،  �رحب )رئي�ض �لع�سابه(
و�لمدع���و »ماج���د عب���د�هلل �حمد�لجعدي 26 

عاما. 

�لر�ي�س���ي"  ح�س���ن  يح���ي  "ع�س���ام  و�لمدع���و 
30عاما.

و�لمدعو نبيل يحي علي �لمعافا 35عاما.
حي���ث و�لمته���م ��أول رئي����ض ع�ساب���ة كبي���رة 
ل�سرق���ة �ل�سي���ار�ت، بينم���ا �لبقية  �ع�س���اء فيها، 
وه���ي ع�سابة �سبق و �إن �لق���ي �لقب�ض على بيقية 

�فر�دها، خالل �ل�سهر �لمن�سرم.
كما �سبط بحوزة �لمتهم �لثاني �سيارة �ك�سنت  
بدون لوحات م�سروقة. وقد �أحيل  �بي�ض   2002

جميعهم مع �لم�سبوطات للتحقيقات.

وقد �و�س���ح �لعقيد محمد وها�ض مدير مباحث 
�لعا�سمة �أن �لع�سابة  كانت قد قامت ب�سرقة عدد 

كبير من �ل�سيار�ت من �لعا�سمة و�لمحافظات.
كم���ا �سب���ط مركز �سرط���ة �ل�سياغ���ي بمديرية 
�ل�سبعي���ن في �أمانة �لعا�سم���ة، �لفار من �لعد�لة، 
�لمدعو »خالد حبحب �لنهم���ي"، حيث و�لمذكور  
�أح���د �أخط���ر �لمتهمي���ن م���ن ذوي �ل�سو�ب���ق ف���ي 
جر�ئ���م �سرق���ة �لجناب���ي  با�إك���ر�ه �لم�ساح���ب 
للقت���ل، وك���ان قد �سدر بحقه حك���م  با�إعد�م في 

ق�سية قتل.

مالك بنوك جتارية ينقذون 
بنوكهم من الفال�س بافتتاح 

حمال �سرافة
: خا�س

ف���ي  ك�سف���ت م�س���ادر  �قت�سادي���ة 
�سنع���اء  ل)�ور�ق( �أن �أغل���ب مح���ال 
�ل�سر�ف���ة  �لعامل���ة  حالي���ا يمتلكه���ا 
�لثقي���ل  �لعي���ار  م���ن  �أعم���ال  رج���ال 
يمتلكون بنوكا تجاربة �أو ن�سيب ��أ�سد 

في بنوك حكومية   وتجارية. 
و�أرجع���ت �لم�س���ادر  لج���وء م���الك 
�لبن���وك  �إلى �فتتاح مح���ال  �ل�سر�فة 
�نق���اذ  بنوكه���م  من ��إفال����ض  �لتي 
ت�سب���ب بها  تز�يد �نت�سار  تلك �لمحال 
ف���ي عموم �أنح���اء �لجمهورية و��إقبال 
��أم���و�ل  لتحوي���ل  عليه���ا  �لمتز�ي���د 

و�ل�سرف د�خليا وخارجيا. 
�إل���ى �أن �لبن���وك  �أ�سبح���ت  ولف���ت 
بع�سه���ا �م���ام طوف���ان تز�ي���د �فتتاح 
محال �ل�سر�ف���ة وتو�جه �سعوبات في 
�سعوده���ا وبق���اء ع���دد م���ن موظفيها 
ماليي���ن   تكبده���ا  �لت���ي  وفروعه���ا 

�لريا�ت. 
وحذر ت �لم�س���ادر من عدم �سبط  
محال �ل�سر�فة �لتي  �أ�سبحت تناف�ض  
�لمح���ال �لتجارية  ج���ر�ء �لتر�خي�ض  
�لتي تح�سل عليها  و�لبع�ض  منها دون 
ترخي����ض  بل تفتح بقوة  و�ساطات  من 
�لعي���ار �لثقيل مقاب���ل �ل�سر�كة �أو دفع 

ن�سيب لحاميها .

لقاء بالجهاز المركزي للرقابة والمحا�شبة اليوم برئا�شة رئي�س الجهاز علي العماد ورئي�س مجل�س ناق�س 
اإدارة �شركة يمن موبايل ع�شام الحملي، تقرير الجهاز حول الرقابة على موارد ال�شركة وتنميتها، 

خالل الف�شل الأول من العام2018م مع العودة لالأعوام ال�شابقة. 
وفي اللقاء اأكد رئي�س الجهاز المركزي للرقابة والمحا�شبة، حر�س الجهاز على تنفيذ التوجيهات ال�شيا�شية العليا 
والخا�شة بمراجعة وتقييم اأداء الجهات التي تعنى بتقديم خدماتها للجمهور ب�شكل مبا�شر ل�شمان ا�شتمرارية تلك 

الخدمات وجودتها، ومنها �شركة يمن موبايل وما تقدمه من خدمات، التي تعتبر من الخدمات الهامه للجمهور.
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فائقة ال�شيد توجه �شربة غري قاتلة ملرتزقة املوؤمتر يف اخلارج..
فهل هم يفقهون؟!

: �شنعاء

 ف���ي ت�سري���ح  و�س���ف بالن���اري  وبال�سربة 
�لغي���ر قاتل���ة لمرتزقة �لع���دو�ن، وه���ادي من 
قي���اد�ت ح���زب �لموؤتمر ف���ي �لخ���ارج، �أكدت 
فائق���ة �ل�سيد ��مين �لع���ام �لم�ساعد للموؤتمر 
ف���ي �للقاء �لت�ساوري لهيئ���ات �لموؤتمر �ل�سعبي 
�لعام �لقيادية �أن �للق���اء �لقادم ياتي للت�ساور 
م���ن �أجل �لمرحل���ة �لقادمة، �لت���ي ي�سعى فيها 
�لموؤتم���ر �ل���ى بن���اء دول���ة �لد�ست���ور و�لقانون 
ن قي���ادة �لموؤتم���ر �مامه���ا مه���ام  و�لنظ���ام �أ

ب�سيطة ف���ي �لمرحلة �لحالية ث���م �ست�سلم دفة 
�لقي���ادة لل�سباب، في �إ�س���ارة منها �إلى �لقيادة 
�لحالية �لتي يتزعمها  رئي�ض �لموؤتمر �ل�سعبي 
�لعام �ل�سيخ �س���ادق �أمين �بو ر��ض �لذي يقود 
�لحزب خلفا عن �لرئي�ض �ل�سابق على عبد�هلل 

�سالح.
وطالب���ت �ل�سي���د بتبدي���ل �لح���زن ؛بتفعي���ل 
�أعم���ال �لحزب: "نحن نري���د �ن يتبدل �لحزن 
�لى حال���ة من �لعمل ليل نه���ار �جل ��نت�سار 
لمبادىء وقي���م �لزعيم �لتي زرعها فينا خالل 
مرحلة طويلة فهو لم ينت�سر ��سرته و� لذ�ته 

و�نما ك���ان �سهيد� بد� عن ك���ل و�حد منا"في 
�إ�س���ارة و��سح���ة منه���ا �إل���ى رف����ض �لدعو�ت 
�ل�سادرة من بع�ض قياد�ت �لحزب في �لخارج 
لتجمي���د �عم���ال �لحزب ف���ي �سنع���اء و�عتبار 
ن�ساطه في �سنعاء خيانة ؛حتى ين�سطون با�سم 
�لح���زب في �لخ���ارج ويتم بيعه ل���دول �لخارج 

وهادي.
و�عتبرت �ل�سيد ن�س���اط �لحزب و��ستمر�ره  
و�لتح�سي���ر �جتم���اع  �للجن���ة �لد�ئم���ة  حقا 
للموؤتمريي���ن لممار�س���ة حقه���م �لديمقر�طي  
�ل�سلمي في �إطار �لمو�ثيق �لموؤتمرية و�لمو�ثيق 

�لعاملة و�لنافذة في �لجمهورية �ليمنية و�أولها 
و�برزها �لد�ستور �لمعمول به.

ويطالب عدد من قياد�ت �لحزب في �لخارج 
�لمو�لية لهادي و�لعدو�ن بقيادة �ل�سيخ �سلطان 
�لبركان���ي  بوق���ف �عمال �لحزب ف���ي �سنعاء، 
وجعله كبع����ض ��أحز�ب؛ خروج���ا عن مبادئ 
�لتنظي���م و�لميثاق �لوطن���ي  و�لد�ستور  وحتى 
مب���د�أ موؤ�س�ض �لح���زب �لرئي�ض عل���ى عبد�هلل 
�سالح �لذي ظل يوؤكد �أن �لحزب �سيا�سي مدني  
ي دولة غير  يمني.. ويرف�ض جعله حزبا تابعا �أ

�ليمن، مهما كانت ��أ�سباب، و�لمبرر�ت.

��خ �لمنا�سل �لقدير، �سادق �أمين �بو ر��ض 
رئي�ض �لموؤتمر �ل�سعبي �لعام.. �لمحترم

 �تق���دم �إليك���م بالتهنئ���ة و�لتبريكات بمرور 
عام عل���ى توليكم زمام قيادة ح���زب �لموؤتمر 
�ل�سعب���ي �لعام،�ل���ذي كن���ت م���ن �أجل���ه خي���ر 
�س���ادق، و�أمين بعد �أح���د�ث دي�سمبر2017 
ف���ي وق���ت �ختف���ى في���ه �لبع����ض. كم���ا �تقدم 
لكم بنج���اح �للقاء �لت�س���اوري �لتمهيدي لعقد 
�جتم���اع �للجنة �لد�ئم���ة �لذي �ي�س���ا �سيكلل 
بالنجاح-�إن �ساء �هلل- كونه مر بمر�حل نجاح 

�ي�سا تنظيميا، و�إعالميا.

الأخ الرئي�س

ل���ن ين�س���ى �لتاأريخ ما قمت ب���ه خالل �لعام 
�لما�س���ي �أج���ل بق���اء ح���زب �لموؤتم���ر ووقف 
�جتثاث���ه، و�لتنكي���ل باع�سائه. كم���ا جرى في 

�لعر�ق مع حزب �لبعث.
�أح���د  كن���ت  -كون���ي  �فتخ���اري  ورغ���م   
�ل�سحفيي���ن �لذي���ن �سخ���رو� �أقالمهم وموقع 
��أور�ق  و�سحيف���ة  �ليوم���ي  بر����ض«  »�أور�ق 
�ل�سهري���ة من���ذ �لوهلة ��ولى لدع���م قيادتكم 
���ستثنائي���ة - فان���ي �ي�سا لن �أك���ون »جبانا« 
حت���ى �أترك ��خ �لرئي�ض �سادق �أمين �بو ر��ض 

رئي����ض �لموؤتم���ر وحزبي في �لوق���ت �لذي فيه 
�أرى �أن���ه محت���اج ل���ي، كما كنت �ن���ا وعدد من 
�لقو�ع���د محتاجين ل���ه بعد �أح���د�ث دي�سمبر 

�لمن�سرم لعودة �لروح، و��نتماء لنا.
وكم���ا �سنع و�لدك���م تاأريخًا م�سرف���ًا لنف�سه 
حاول �لبع�ض »طم�سه » ونجحو� خالل �أكثر من 
)50( عاما في �خفائه ع���ن �لجيل �لجديد، 
فانتم �سنعتم �نف�سكم تاأريخًا »�سيا�سيا ً« لي�ض 
مرتبط���ًا بموروث و�لدكم بل مرتبطا بمبدئكم 
�أنت���م وحنكتكم و�سر�متك���م، وح�سن تدبيركم 
م���ع رفيقك���م �ل�سهي���د عل���ى عب���د�هلل �سالح. 
وكن���ا �ساهدي���ن حتى �لي���وم وغد� عل���ى ماآثر 

�لزعي���م ولكم ول���ن نبيع �أو ن�ست���ري بطم�ض �أو 
�إخفاء ذلك، كما باع و��سترى عدد من �لكتاب 
و�ل�سيا�سيي���ن  و�ل�سحفيي���ن  و��إعالميي���ن 
با�أم����ض �لقري���ب ف���ي محاولة لطم����ض تاأريخ 
و�لدك���م، و�ل�سهيد �بر�هيم �لحمدي و�لرئي�ض 
عبد�لرحم���ن ��رياني و�ل�سالل و�لرئي�ض على 
�سالم �لبي����ض، و�أخير� �ل�سهي���د على عبد�هلل 
�سال���ح. و�نتهاء بك���م؛ �أننا من نف����ض �لمبد�أ 
�لذي �سرب منه و�لدك���م و�نتم و�لزعيم، ولن 
نحيد ع���ن ذلك مهما كان���ت ظروفنا �سعبة.. 

�
وفقكم �هلل و�س���دد خطاكم يا خير »�سادق« 

وخي���ر »�أمين« للوطن ولحزب �لموؤتمر �ل�سعبي 
�لع���ام و�آخ���ر موؤ�س�ض و مح���دث وباني للحزب 
و�لدول���ة م���ع رفيقك���م �ل�سهي���د �لزعي���م علي 

عبد�هلل �سالح..
وبي���ن  بينك���م  ��خت���الف  ه���و  وه���ذ� 
ل���ن نبي���ع  �نن���ا مع���ك رج���ال  و�لدكم؛حي���ث 
تاريخكم، ون�سالكم، كما باع �أ�سدقاء و�لدكم 
تاأريخ���ه ون�ساله في ثورة 1962م �أننا ل�سنا 

موؤدلجين.

طاهر حز�م - �سحافي ومحلل �سيا�سي 
وع�سو �للجنة �لد�ئمة

هذا هو الفرق بني رئي�س املوؤمتر �سادق اأبو را�س ووالده الثوري اأمني ابو را�س
بقلم رئي�س التحرير

حمر تهاجم العميد في  يام كانت قناة �شهيل التابعة لحزب ال�شالح ،وخا�شة حميد الأ يوم من الأ
يحيى محمد عبداهلل �شالح لرف�شه التمديد للرئي�س عبد ربه من�شور هادي -حينها- وتكيل له 
التهامات ؛لكن كان يحيى �شالح من�شفا، حينما وجد ان هناك اإختراقا للقانون والد�شتور ؛حتى لو كان 

ال�شحية خ�شمه وعدوه الإخواني حميد الحمر. 

ك�شف الن�شابني الذين يتحججون مبقتل عمه والزوكا من اأجل مزيد من املال

هكذا دافع العميد يحيى حممد عبداهلل �سالح 
عن ال�سيخ �سادق اأمني ابو را�س وحميد الأحمر!!

: طاهرحزام

 في جل�سة مقيل من �أو�خر عام 2014 تم �عالن م�سادرة 
�أمو�ل حمي���د ��حمر من قبل �سلطة ��أمر �لو�قع )�ن�سار�هلل 
( ف���رح �أغلب م���ن كان في �لدي���و�ن لكرهه���م لحميد ��حمر 
؛فج���اأة �عتر�ض �لعميد يحيى محمد عب���د�هلل �سالح وقال: � 
هذ� نرف�سه �نه بدون حكم محكمة ومثل خطو�ت كهذه تهدد 
���ستثمار في �ليمن ،فمهما كانت خ�سومتك مع �سخ�ض ب�سب 

ظلمه لك �أو خد�عه لكن �تبرر �نتهاك �لقانون و�لد�ستور. 
م�سيف���ا: �ي����ض دخل �لمن���ازل و�ل�سرك���ات و�ن ك���ان و� بد 

�لمفتر�ض عبر �لمحاكم..(
�سبحان �هلل كان يحيى �سالح من�سفا ، رغم �أن بع�ض �أمو�ل 

حميد ��حمر �تز�ل تدر عليه ��أمو�ل من �سنعاء..
��آن �أم���الك يحي���ى �سال���ح �لت���ي ق�س���ف �أغلبه���ا �لعدو�ن 
�ل�سع���ودي ت���م م�سادرته���ا من قب���ل �سلط���ة �سنع���اء دون �أي 
م�س���وغ قانوني وحرمت �لع�سر�ت من �لحر��ض و�لموظفين من 

رو�تبهم..
كما �ن يحيى �سالح نفتخر به نحن �لموؤتمريون �ل�سامدون 
في �سنع���اء بقيادة �لرئي�ض �سادق �أمين �ب���و ر��ض، بانه مثلنا 

�سد �لعدو�ن ومرتزقته ولم يبع �لوطن ب�سبب مقتل "عمه".
يحي���ى �سالح -يا كر�م- يام���ن في �لمجل����ض �ل�سيا�سي هو 

�لوحي���د من �أ�س���رة عمه �لرئي�ض �لر�حل عل���ى عبد�هلل �سالح 
م���ن كان يد�فع على �أحقية �ل�سيخ �سادق �أمين �بو ر��ض رئي�ض 
�لموؤتم���ر في قيادة �لحزب. ومن يهاجمون �لحزب في �سنعاء 
�إنما يري���دون �لتك�سب م�ستخدمين �سع���رة مقتل عمه "�سالح 

و�لزوكا" 
كم���ا �ن يحيى �سال���ح � يمكن �أن يبرر �لع���دو�ن على وطنه 
�ليمن، و� يوؤمن باحت���الل بلده تحت مبرر �لتحرير حتى وهو 

��آن ُيظلم.
�ي رجل هذ� �ل���ذي تعالى على جرحه �ل�سخ�سي ولم يتنكر 

للوطن من �أجل مقتل عمه!!
�� ي�ستح���ق هذ� �لرجل �إعادة �مالك���ه ،و��إفر�ج عنها دون 

�أي جد�ل �أو مناور�ت؟؟!
�ألي����ض ج���ز�ء �لوطنيين �لحر�ض عل���ى ممتلكاتهم ،بد� من 
م�سادرتها. فقد يعود من يبرر �لعدو�ن للوطن ب�سبب �ل�سالم 

�لمزعوم.
 ب���ل بع�سه���م عادت �مالكه �ن���ه فقط دخل ف���ي �سفقة مع 
فا�سدين ، لكن لن تعود �أمالك يحيى �سالح �نه منذ 2015 

و��سح بانه �سد �لعدو�ن ومرتزقته...
�ألي�ض هناك �حد كيحيى �سالح يد�فع عن خ�سمه بالقانون 
و�لد�ستور وين�سف���ه.؟؟! ويد�فع عن �لحق كما فعل معنا نحن 

�ل�سامدون في �سنعاء؟

وك���ان يحي���ى �سالح ك�سف ع���ن �لتاآمر على ح���زب �لموؤتمر 
�ل�سعب���ي �لعام،بمحاول���ة تفتيته م���ن قبل قي���اد�ت ؛م�ستغلين 

مقتل عمه "على عبد�هلل �سالح" و"عارف �لزوكا"
 وق���ال ف���ي مقال ن�سرت���ه �سحيف���ة �لميثاق �لناطق���ة با�سم 
ح���زب �لموؤتم���ر : "ر�ه���ن �لكثي���ر عل���ى تم���زق �لموؤتمر منذ 
2011، وحرف بو�سلته �لوطنية �لتي يم�سي عليها منذ �أول 
ي���وم لتاأ�سي�سه، و لكنهم ف�سلو� ، فتطهر �لموؤتمر منهم، وكانو� 

هم �لخا�سرين.
 وم���ع بد�ي���ة �لع���دو�ن كان �لموؤتم���ر على موعد م���ع مرحلة 
جديدة م���ن �لتطهر من ذوي �لمو�قف �لمهزوزة، و�لو�ء غير 

�لوطني، و�ي�سا ف�سلو� ك�سابقيهم في �سق �لحزب وتمزيقه.
و�أ�ساف: رغ���م كل محاو�تهم �لتي كان���ت ت�سطدم بحنكة 
�ل�سهي���د �لزعي���م علي عب���د�هلل �سال���ح، ومعه ك���ل �لقياد�ت 
�لثابت���ة عل���ى �لمو�ق���ف، رغم ذل���ك ،ظل هناك م���ن يترب�ض 
وينتظ���ر �لفر�سة �لمالئم���ة لالإنتقال لل�سف���ة ��أخرى، فكان 
�إ�ست�سه���اد �لزعيم �لقائد، ورفيقه ��أمين، �لعذر �لذي تحجج 
ب���ه من تبقى ليقف في باب م���ن قتل ودمر �ليمن، لعله يحظى 
ببع����ض �لمكارم و�لفتات .وف���ي تلك �للحظ���ات �لع�سيبة من 
تاريخ حزبنا ووطننا ج���ر�ء ��ست�سهاد قيادة �لحزب، وفي ظل 
��إعتقا�ت و�لتنكيل �لذي طال قياد�ت وقو�عد �لحزب، وقف 
�لمنا�س���ل �ل�سيخ �سادق �أمين �أبو ر��ض، ليتحمل �أمانة �لم�سي 

على �لنهج �لوطني �ل���ذي ر�سمه �لزعيم �ل�سهيد، فتحمل بكل 
ج���د�رة و�إقتد�ر �لم�سوؤولية في مرحل���ة -جد�- دقيقة، وبينما 
ك���ان �لبع�ض يفر، كان هو يو��سل ليله بنهاره يت�سل و يتو��سل 
�خر�ج من تم �عتقالهم، ويوقف مالحقة من ير�د مالحقته، 
ولن نن�سى نحن عائلة �ل�سهيد �لزعيم موقفه ومتابعته لق�سية 
�عتق���ال �بناء �لعائلة وعمه �لذي �ثم���ر باإطالق نجلي �ل�سهيد 
�لزعي���م، وما ز�ل يعم���ل بكل جد -كما نعل���م- �طالق �سر�ح 
���سي���ر �لجريح محمد محمد عبد�هلل �سالح، و�ل�ساب عفا�ض 
ط���ارق محم���د عبد�هلل �سالح، وك���ل من تبقى ف���ي �ل�سجون و 
��أ�سرى من قياد�ت و �ع�ساء �لموؤتمر وهذ� يح�سب له كموقف 

�خالقي و �ن�ساني.
 وخت���م مقال���ه قائال: م���ن يع���رف �ل�سيخ �س���ادق، �سيعرف 
معن���ى �لت�سحي���ة و�لوف���اء. فهو كم���ا ��سماه �ل�سهي���د �لزعيم 
"�ل�سهيد �لحي"، وهاهو �ليوم يعمل بكل قوته رغم �لظروف 
�لع�سيبة، و�لمحاو�ت �لحثيثة ��سكات �لحزب �و جعله تابعا 
عدي���م �لحيلة، على �ن يبقى للموؤتم���ر �سوته وح�سوره، ويعمل 
عل���ى �عادة ثقة �لقاعدة �ل�سعبي���ة بالحزب، رغم كل �لمعاناة 
و�لت�سيي���ق .ولي����ض غريبا عل���ى من �سحى باطر�ف���ه في �ولى 
�لموؤ�مر�ت �لتي ��ستهدفت �لدولة و�لحزب، �ن يقوم بكل هذه 
�لمحاو�ت �لتي تح�سب ل���ه وت�ساف لر�سيده �لوطني �لذي � 

ي�ستطيع �أحد �لمز�يدة عليه..
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النا�صر - �صاحب االمتياز - رئي�س التحرير

طـاهـر مثنى حـزام 

اللجنة الدائمة بقيادة اأبو راأ�س تقود ثورة  تحديثية في 
تنظيم الموؤتمر من تنظيم كان حاكمًا اإلى حزب لل�سعب

: خا�س

يعت���زم �أع�س���اء �للجنة �لد�ئم���ة  بقيادة رئي����ض �لموؤتمر 
�ل�سعب���ي �لعام �ل�سيخ �س���ادق �أمين �بو ر�����ض �لقيام  بثورة 

تحديثية في  تنظيم �لموؤتمر �ل�سعبي �لعام .
  وفج���ر  رئي�ض ح���زب �لموؤتمر �ل�سعبي �لع���ام �سادق �بو 
ر�����ض -خ���الل �جتماع���ه لروؤ�ساء ف���روع �لموؤتم���ر �ل�سعبي 
�لع���ام ف���ي �لمحافظ���ات و�لجامع���ات ورئي�س���ات �لقط���اع 
�لن�سائي بالمحافظات- مفاج���اأة جديدة �إجر�ء تحديثات  
وتطوير�ت في لو�ئح حزب �لموؤتمر �ل�سعبي �لعام  لنقله من 
ح���زب كام معتمد� على �لحكم مم���ا �أدى �لى  ركود ن�ساطه 
بع���د ت�سليمه ع���ام ٢٠١٢  ، �إلى حالة �لح���زب �لذي يتكيف 
م���ع ك���ل متطلبات �لظ���روف �ل�سيا�سية  ليك���ون حزبا  يعمل 
كبقية ��أح���ز�ب  و� يتاأثر �سو�ء كان حاكما ،�أو م�ساركا ،�أو 
معار�سا ، دون �أن  ي�ستغله  �لمتم�سلحون  كمطية لهم لجني  

��أرباح  �لمالية  و �لمنا�سب �ل�سيا�سية.
وقال �أبو ر�أ�ض �إن �لموؤتمر �ل�سعبي �لعام يحتاج �إلى عملية 
تحدي���ث على م�ستوى نظام���ه �لد�خلي و�للو�ئ���ح �لمتفرعة 
من���ه و�لتي تم �سياغته���ا خالل تو�جد �لموؤتم���ر في �لحكم 

وبالتالي فهي بحاجة �لى �لمر�جعة و�لتعديل

وفاج���ا �بو ر�أ�ض �لجمي���ع بقوله  �إن من �ه���د�ف ��إعد�د 
و�لترتي���ب �نعق���اد �ل���دورة ���ستثنائي���ة للجن���ة �لد�ئم���ة 
�لرئي�سي���ة للموؤتم���ر مناق�سة تحديث �لح���زب  على م�ستوى 
نظام���ه �لد�خلي  و�للو�ئح وتتخ���ذ ب�ساأنه �لقر�ر �لمنا�سب ، 
منوه���ا بالكثير مم���ن كانو� ين�سمون �إل���ى �لموؤتمر من �أجل 
تحقي���ق م�سالحه���م �ل�سخ�سي���ة �أثن���اء وجوده ف���ي �لحكم 

وفرو� منه مع �أول منعطف..
و�أ�سار �بو ر��ض �إل���ى �أن قياد�ت �لموؤتمر في �لمحافظات 
�لم�سوؤولي���ة  يتحمل���ون  �لن�سوي���ة  و�لقي���اد�ت  و�لجامع���ات 
�لتنظيمي���ة بجد�رة وق���وة منذ �لع���ام 2011 وحتى �ليوم 
وو�جه���و� ك���ل �لموؤ�م���ر�ت و���سته���د�ف و��إق�س���اء �لذي 
تعر����ض ويتعر����ض ل���ه �لموؤتمر وه���ذ� يعك�ض ق���وة �لموؤتمر 

�ل�سعبي �لعام �لذي يعتمد على كيانه وجماهيره.

الوراق  تن�سر ر�سالة  ا�سد ثوار ٢٦�سبتمرب  ابو راأ�س  
اىل امللك في�سل  ورف�سة  لتزايد جماعة ابناء  تهامة

: خا�س

  �تز�ل �سحيفة ��ور�ق تن�سر  ق�سة ��سد ثور 
٢٦�سبتمبر ١٩٦٢م �لذي تعمد عمالء،�ل�سعودية  
�خفاء،دوره �لبطولي في ثور٢٦ �سبتمبر،  ب�سبب 
رف�سه  للف�ساد حتى �لذي  كانت تمار�ض �لقو�ت 
�لم�سرية  �لتي جاءت محرره  فا�سبحث  محتله  

كما هو �لحال ��ن.
�لنقي���ب �بو ر�����ض �ي�سا  رف����ض �ي�سا �لف�ساد 
من �لم�سوؤولين  في مدينة �لحديدة  على ح�ساب 

�سكانها. 
تهام���ة  مجاع���ة  بعن���و�ن:  ل���ه  ر�س���ل   وف���ي 
١٩٧٠/٥/٢٤، ��ست�سرخ �مي���ن �بور��ض �سمير 
�لم�سئولي���ن مم���ن بق���ي لديهم �سع���ور بالو�جب 
قال: تت���و�رد  حي���ث  بالم�سوؤولي���ة..  و�ح�سا����ض 
��أنب���اء م���ن تهامة ب���اأن ��أهالي يموت���ون جوعا 
على م���ر�أى وم�سم���ع م���ن �لم�سئولي���ن.. �أنقذو� 
�لب�سري���ة من �لكارثة �لت���ي �سي�سئلنا �هلل عنها.. 
مدوه���م بالف�سالت، �تق���و� �هلل غ�سب �هلل قبل 
�أن يح���ل بالجمي���ع.. �إن هذه �ل�س���ورة تنقل �إلى 
�لم�ساعر ��ن�سانية هذ� �لم�سهد �لمحزن ت�سبب 
ل�ساحب �ل�سمير �لحي �لدو�ر و��غماء من وقع 
هذ� �لح���ادث �لخطي���ر.. �نظرو� �إل���ى �لق�سور 
م���ن �أي���ن عم���رت.. و�إل���ى ��آب���ار ��رتو�زية من 
�أين حفرت وطلب���ت مكيناتها.. و�ل���ى �لمالب�ض 
�لفاخ���رة و�لحلي م���ن �أين وكيف لب�س���ت.. �أنها 
نقمة �لمت�ساقط���ة جثثهم على �لطرقات و�بو�ب 

�لبيوت وفي ���سو�ق جوع..

�لله���م �إن���ا بلغنا ون�سحن���ا و� ق���درة لنا على 
�تق���اء �لفتن كم���ا �أمرتنا قائال : و�تق���و� فتنة � 

ت�سيبن �لذين ظلمو� خا�سة ..
ورغم �ن �مين �بور��ض كان محافظا للحديدة 

بعد �لثورة  �� �نه  �سارع �لفا�سدين فيها 
 يق���ول عمه  �للو�ء �أحمد �لمتوكل : »�لمحافظ 
�لنقي���ب �مين �بور��ض حين ت���رك �لحديدة عام 

كان لديه حين و�سلها« مما  باأقل  تركها   64
ورف����ض �لنقي���ب �ب���و ر�����ض  دع���م �ل�سعودية 

�أ�سخا�ض في �ليمن بد� من دعم �لحكومة.
ووج���ه ر�ساله للمل���ك في�سل ب���ن عبد�لعزيز  

لوقفةدعم ��أ�سخا�ض..
و�سحيفة ��ور�ق تعيد ن�سرها كما هي.

ب�سم �هلل �لرحمن �لرحيم 
�ساحب �لجاللة، �لملك في�سل بن عبد�لعزيز 
بن عبد�لرحمن �آل �سعود، ملك �لمملكة �لعربية 

�ل�سعودية، �لمبجل 
تحية �لعروب���ة و��إ�سالم و�لكف���اح �لم�سترك، 

من �أجل ن�سرة �لحق وبعد: 
لقد فكرت كثيرً� وقلبت �أوجه �لر�أي طوياًل قبل 
�أن �أخ���ذ �لقل���م و�لقرطا�ض �أنق���ل �إلى جاللتكم 
بو��سطته���ا �س���ادق م�ساعر ��أخ���وة و��إح�سا�ض 
�لعمي���ق �إز�ء مو�ق���ف جاللتك���م �لم�سرفة فيما 
يتعل���ق بق�سي���ة �لتخل���ف و�لعزل���ة �لرهيب���ة في 
�ليم���ن �لتي � ز�لت مج�س���دة في �سورة �لثالوث 

�لمخيف، �لجهل، و�لفقر، و�لمر�ض.
�أن مو�قفك���م �لعظيم���ة حجم���ا وكم���ا وكيف���ا 
بالن�سب���ة لليمن ف���ي ��أعو�م ��أخي���رة �لتي تلت 

ميث���اق �لم�سالح���ة و�ل�سالم �أ�س���دق دليل على 
م���دى �هتم���ام جاللتكم به���ذ� �ل�سع���ب �لعربي 
�لم�سل���م �لج���ار �لذي ح���رم لق���رون طويلة من 
�أب�سط مقوم���ات �لحياة ��إن�ساني���ة، وما قدمتوه 
جاللتك���م وتقدم���وه و�ستقدمونه له���ذ� �لبلد في 
مج���ال �لتعليم ب�س���ورة خا�سة لي����ض �إ� ترجمة 
�أمين���ة لم���ا تكن���ون جاللتك���م م���ن ح���ب �لخير 
�أول���ى  “ و��أقرب���ون  تعال���ى  لقول���ه  وم�سد�ق���ًا 
بالمع���روف...” وه���ذ� �لعون �ل�سخ���ي �ل�سادق 
ي�سك���ل نقطة جليه في م�س���ار جاللتكم �لحكيمة 
�لر�مي���ة �إل���ى تعميق �أو��س���ر �لقرب���ى و�لعقيدة 
�لحق���ه بي���ن مختل���ف �سع���وب �لعال���م �لعرب���ي 

و��إ�سالمي قاطبة.
يا�ساح���ب �لجالل���ة، ل�س���ت بحاج���ة �إل���ى �أن 
�أ�ستعر����ض ف���ي هذه �ل�سط���ور مجم���ل �لمر�حل 
�لت���ي مر به���ا �ل�سع���ب �ليمن���ي ف���ي كفاحه من 
�أج���ل �لعدل و�لتقدم و�لرخ���اء كما ل�ست بحاجة 
�إلى �أن �أ�سع بين �أي���دي جاللتكم ��آثار �لكريمة 
�لت���ي تركته���ا م�ساعيك���م �لحمي���دة م���ن �أج���ل 
تحقي���ق �أهد�فه من �لحري���ة و��أمن و�ل�سالم �أو 
ف���ي م�سمار جه���اده �ل�ساق �أي�سًا م���ن �أجل خلق 
�ليم���ن �لقوي، علمي���ًا، و�قت�سادي���ًا، و�جتماعيًا 
وح�سبي �أن �أ�سير هنا �إلى نقطة هامة �عتقد �أنها 
مو�س���ع تقدير جاللتك���م... �أن �ليمن يا �ساحب 
�لجاللة، قد �سئمت �لحرب بكل �آ�مها ونتائجها 
�لد�مية ولم تعد قادرة على مو��سلة جهدها في 
�سبيل)مو�جهة( �لخر�ب و�لدمار �لذي � بد �أن 
تنعك����ض نتائجه � عل���ى �ليمن فح�س���ب بل على 

�لجزيرة �لعربية و�لخليج و�لوطن �لعربي كله.
ي���ا �ساح���ب �لجالل���ة، ��سمحو� ل���ي جاللتكم 
�أن �أق���ول باأن �ل�سعب �ليمني ك���ل �ل�سعب �ليمني 
من �سماله وجنوبه لم يع���د قادرً� على ��ستيعاب 
��أفكار �لخارجة عن عقيدته وتقاليده مهما كان 
�س���ور له �لذين يحاولون ط���رح مثل هذه ��أفكار 
فق���د علمته �لتجارب �لمري���رة �لتي جربها عبر 
مر�حل ن�ساله �ل�ساق باأن يقيم كل ��أعمال على 
�سوؤ نتائجها و�أبعادها حتى لقد ��سبح �لمو�طن 
�لع���ادي عل���ى درجة عالي���ة من �لوع���ي و�لح�ض 
�لوطني �لذي يوؤهل���ه �إدر�ك كل �لخطو�ت �لتي 
ت�سكل �لطابع �لعام لعالقة هذ� �لبلد �أو ذ�ك مع 
�ليمن ولذ� فاأنني �أرى �نطالقًا من هذ� �لمفهوم 
ب���اأن ��أعم���ال �لمج�سدة ف���ي �لم�ساري���ع �لحية 
ممثلة في �لمد�ر�ض، و�لم�ست�سفيات، و�لطرقات 
�لخ.. هي خي���ر ما يمكن �أن يق���دم لهذ� �ل�سعب 
في �سر�ع���ه �ل�ساق. �أما �لم�ساع���د�ت، و�لهبات 
�لت���ي ته���دف لتدعيم موق���ف ه���ذ� �ل�سخ�ض �أو 
ذ�ك فاأنه���ا �س���وف لن تاأت���ي �إ�َّ بنتائ���ج عك�سية 
لنو�ي���ا �لخير و��إ�س���الح وباخت�سار �أو ولالأ�سح 
�لت���ي  ه���ي  �ل�سع���وب  ب�سر�ح���ة ))…�أن(  و 
ت�سدر �أحكامها في �لنهاية فيما يتعلق بعالقتها 
به���ذ� �لبل���د �أو ذ�ك �أن بالدن���ا بحاج���ة �إلى من 
ياأخ���ذ بيدها بكل �س���دق و�إيمان للخروج بها من 
و�قعها �لمتخلف بك���ل �سوره �سو�ء بنينا مدر�سة 
�أو جامع���ة �أو بنينا م�سنع���ا �أو �أقمنا مزرعة وما 
ع���دى ذل���ك فكفقاع���ات �ل�ساب���ون �سرعان ما 

تتال�سى مع �أب�سط لم�سة هو�ء وهذه حقيقة.

ن  �أ
تدعيم ��أ�سخا����ض )يا جاللة 

�لمل���ك( �أيًا كانت هويتهم عم���ل غير �سالح في 
وجهت���ه �ل�سلبية و� ��إيجابي���ة �لقريبة و�لبعيدة 
وهذ� ما �أخ�ساه �أنا �سخ�سيًا بل وما � �أريده على 

��إطالق..
وعلي���ه �أكرر �لقول باأن �ليم���ن من وجهة نظر 
ك���ل يمن���ي مخل����ض موؤمن، ف���وق �لجمي���ع، هو 
�لباقي وم���ا عد�ه هو �لز�ئل �لفان���ي.. على �أمل 

�أن يح�سى هذ� بتقدير جاللتكم �أوً� و�أخيرً�


