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 العدد:  (١٨١٦)
27 / يونيو / 2016م  

22 / رمضان / 1437هـ

محمد سلمان.. وزير الهزائممحمد سلمان.. وزير الهزائم

وبات من المرجح  أمام انسداد المشهد السياسي ان تفرض السعودية خيار الحسم 
العسكري لحل االزمة اليمنية، لتقوض بذلك الخيار السلمي الذي تدعمه وتباركه دول 
العالم عدا النظام السعودي، خصوصًا وان محمد سلمان وزير دفاع العدو السعودي 
قد حمل في جولته األخيرة الى الواليات المتحدة، واالمم المتحدة ملف االزمة اليمنية 
وليس ملف الخالفات السعودية اإليرانية، وال ملف الصراع العربي اإلسرائيلي، أو 
ملف مكافحة اإلرهاب وتجفيف بؤره، ما يشير الى ترجيح فرض السعودية الخيار 
العسكري ونسف مشاورات الكويت بالكامل.. وهذا هدف وغاية محمد سلمان الذي 
يتلهف بجنون اكثر من أي وقت مضى الى أن يحسم ملف االزمة اليمنية عسكريًا الن 
مستقبله السياسي مرهون بتحقيق انتصار عسكري ولو تطلب ذلك ابادة اغلبية 
الشعب اليمني، المهم ان يحقق محمد سلمان طموحه في ان يفرض نفسه (كبطل) 
للجلوس على كرسي ملك أسرة آل سعود، وذلك لن يكون ممكنًا اال بهزيمة الشعب 
اليمني -حسب اعتقاده- وفرض هيبته وسطوته على بقية االمراء الذين يقفون حجر 
عثرة امام تحقيق طموحه، ويتخذون من فشله في اليمن حجة لتأكد عدم أهليته 
وجدارته لتولي حقيبة وزارة الدفاع، وبدأت ترتفع اصوات تطالب بإقالته منها فورًا 

وهذا يعني أنه لم يعد هناك أي فرصة امامه للحكم في البالد. 
 ان هزيمة جيش آل سعود وتحالف العدوان في اليمن مشكلة تؤرق محمد 

ً
حقيقة

سلمان ليل نهار، هذه الهزيمة تمثل نهاية سريعة وقاتلة لحياته وأوهامه السياسية، 
خاصة وانه قد مر أكثر من عام على العدوان الذي يقوده محمد سلمان ولم يحصد إال 
المزيد من الفشل والذل والعار لشخصه وللملكة وألسرة آل سعود والذين يحّملون 
سلمان عبدالعزيز وولده المعتوه محمد مسؤولية كل ما يلحق بالسعودية من أضرار 

عربيًا وإسالميًا ودوليًا..
هذا خالفًا عما يواجهه من ضغط داخلي والذي أصابه بحالة نفسية خصوصًا بعد 
ان اصبح يسمع اصواتًا داخل القصور الملكية يحمدون الله الذي قيض لهم الشعب 

اليمني وجيش عفاش ولجان الحوثي الذين استطاعوا ان يكسروا غرور وتجبر 
وطيش وغطرسة  المعتوه محمد سلمان..وتظهر هذه السعادة لدى األسرة الحاكمة 
والشارع السعودي وهم يتابعون اخبار المعارك وبسخرية اطلقوا عليها (هزائم 
الصبي محمد وابوه سلمان في صافر وتباب الجان) وهي معارك استطاع  اليمنيون ان 
يمرغوا فيها وجه محمد سلمان بالوحل.. هذه الهزائم دفعت الصبي محمد الى تناول 
المخدرات  بشكل جنوني هروبًا من هزائمه في اليمن وبات يدرك انها تعني القضاء 
نهائيًا على طموحاته، بعد ان ضعف موقفه وضاعت هيبته وحدت عنجهيته واصبح 
بسبب ذلك مجرد أمير فاشل وخائب، مكروه داخل القصر الملكي او خارجه، بل انه 
أصبح محل سخرية وازدراء لدى  األمراء وفي الشارع السعودي وفي المحافل العربية 
والدولية، ألنه من جلب للجيش السعودي وتحالف العدوان العار والهزائم في معارك 
اليمن، ولهذا فمن الطبيعي جدًا وبكل الحسابات والمعايير انه غير مؤهل وال جدير 
 هذا ان لم يتم التخلص منه ومن والده إلنقاذ السعودية 

ً
لتقلد أي منصب مستقبال

من االنهيار والتفكك.. 
يدرك تماما الصبي محمد ووالده ان مخططهما لتوارث الحكم على ذرية سلمان 
 ذريعًا، وان نجاح الحل السياسي السلمي لالزمة اليمنية في مشاورات 

ً
قد فشل فشال

الكويت سيكون بمثابة حبل مشنقة تقضي والى األبد على مستقبل أوالد سلمان، وليس 
امامهم اال تحقيق أي انتصار في اليمن والذي سيكون بمثابة مبايعة مطلقة لتمليك 

اوالد سلمان كرسي الملك في المملكة..
لهذه األسباب يستعد مجددًا محمد سلمان لخوض هذه المغامرة تحت شعار 
(الملك أو الموت) والتي تجد لها تأييدًا ودعمًا من قبل بعض امراء السعودية ومشائخ 
الوهابية المشاركين في صنع القرار ليس حبًا فيه، ولكن إليمانهم وقناعاتهم الكاملة 
انه ال يمكن التخلص من غطرسة وتجبر هذا االمير المعتوه اال بالقضاء عليه نهائيًا 

ووأد طموحاته في ارض اليمن..

ولذلك قام  قائد القوات البرية السعودية فهد بن تركي بزيارة إلى مأرب األربعاء 
ات مع مرتزقة السعودية والذين يخوضون معارك على مدى اكثر من عام  وعقد لقاء
جوار تبة المصارية وكوفل في سياق التحضير لجولة جديدة من الحرب للتخلص 
من محمد سلمان.. وتزامنت مع ادخال ترسانة كبيرة من األسلحة والذخائر عبر 

منفذ الوديعة..
 وبالمقابل قام بان كي مون االمين العام لالمم المتحدة بقرع طبول الحرب في اليمن 

بمحاولة فرض خارطة طريق لحل االزمة اليمنية وبما يوافق اجندة محمد سلمان.
غير ان األحزاب اليمنية المتصدية للعدوان وفي المقدمة المؤتمر واحزاب التحالف 
وانصار الله حذرت- االربعاء- السعودية من مغبة التفكير بخيار الحسم العسكري، 
وتوعدت باللجوء إلى خيارات سياسية اخرى لم تكشف عنها.. وجاء هذا التهديد بعد 
رفض مجلس األمن للمرة الثانية اعتماد خارطة طريق سعودية، كما رفض الوفد 
الوطني في ذات الوقت ما جاء في احاطة ولد الشيخ التي قدمها لمجلس االمن الثالثاء..
هذا الموقف الوطن الشجاع جاء مع انتصارات مشهودة حققها الجيش واللجان 
الشعبية في تعز ولحج والجوف والبيضاء ومارب ولعل اهمها االنتصارات في لحج 
والتي اجبرت القوات األمريكية على مغادرة قاعدة العند، ما دفع الفار هادي الى 
محاولة التخفيف من وقع وتأثيرات هذه الهزيمة الى اصدار توجيهات بصرف اموال 
ألكثر من ١٥٠٠٠ مرتزق في تعز ومدهم باألسلحة المختلفة عبر المرتزق رشاد 
العليمي ،غير ان هذا الكرم  اصبح مفضوحًا خصوصًا بعد ان اوشكت عدن ان تصبح 
في مرمى مدافع الجيش واللجان، غير أن الالفت أن تحرك الجيش واللجان  نحو تحرير 
ل خطوة استباقية إلجهاض أي تحرك عسكري سعودي يخطط له محمد 

َّ
عدن مث

سلمان، ما يؤكد ان ثمة معلومات سرية يجري تسريبها  من داخل اروقة صنع القرار 
في السعودية في اطار صراع االمراء على الحكم، والذين يعدون ألن تكون المعركة 

القادمة  في اليمن حاسمة للتخلص من محمد سلمان ووالده.

ص   قائد أمني بعدن.. تخصُّ
تغيير زيوت السيارات

ــي في  ــن ســلــطــة الـــحـــزام األم
عـــدن الــتــي يــقــودهــا المدعو 
ــل الـــمـــشـــوشـــي .. هـــذا  ــي ــب ن

الشخص، كان يعمل 
فــــي مـــحـــل تــغــيــيــر 
زيوت السيارات في 

مدينة جيزان السعودية 
له السلطات  قبل أن ترحِّ
ــقــدرة  ــة، وب ــســعــودي ال
قـــادر تــحــول إلـــى قائد 
الـــحـــزام األمــنــي .. وهــو 

نفسه واحـــد مــن عصابة 
مــتــنــفــذة تــقــوم بترحيل 

الشماليين من عدن  ..

(األخوان) خاليا نائمة للقاعدة 

اعتقلت ما تسمى بقوات النخبة الحضرمية  القيادي في 
حزب اإلصالح  بمدينة المكال سمير يوسف باحميد لتورطه 
بأنشطة مع الجماعات اإلرهابية.. إضافة الى انه عمل سابقًا 
ل 

َّ
مع ما يسمى بالمجلس األهلي الذي كان يدير المكال المشك

من عناصر تنظيم القاعدة واإلصالح ..
واضح أن  أعضاء اإلصالح  يمثلون خاليا نائمة للقاعدة .

مدير قناة الجزيرة: قوات 
التحالف لـ (التحريك) !

أوضــح مدير مكتب قناة الجزيرة 
سعيد ثابت ان كل ما يقال عن خطة 
عسكرية مرتقبة لـ (تحرير) صنعاء مما 
أسماه  "الغزو الحوثي الفارسي" ومن 
مداخل ثالثة مجرد توهمات ، وانه  
ليس هناك أي نية القتحام العاصمة.. 
وقال في منشور بصفحته بالفيسبوك: 
ان من يريد ان يقوم بعمل عسكري 
لـ (تحرير) العاصمة صنعاء اليتباهى 

بنشر الخطة المزعومة في وسائل اإلعالم. ووصف من  يفعل ذلك 
بأنه ينشر خطة تحريك ال(تحرير) !

طبعًا ..هذا الموقف يعكس وجهة  قطرية ..

الميسري  يدلي بــ (٤) اعترفات خطيرة
الــمــرتــزق أحــمــد الميسري يعترف 
بــأن التحالف منع حكومة الــريــاض من 
تصدير النفط من ميناء ضبة بمحافظة 

حضرموت ألسباب يجهلها..
ــّوس كلمة (يجهلها) ألن 

َ
ــق

ُ
طبعًا ن

 يعرف االسباب، لكنه 
ً
الميسري حقيقة

يخجل ان من خان وطنه وشعبه اصبح 
مجرد عبد مملوك وال يملك شيئًا..  

غير ان االعتراف االهم للميسري وفقًا 
لصحيفة السياسية الكويتية- االحد- هو اعالنه فشل عاصفة الحزم 
حيث قال نصًا :(مع األسف الشديد كل الجهود التي ُبذلت والدماء 
التي أريقت وعاصفة الحزم التي عولنا عليها انتهت إلى ال شيء ولم 

تحقق أهدافها) ..
االعتراف  الثالث  قال إن "الحكومة تواجه التحديات منفردة، 
وأعتقد أن عدم منحها موازنة يضطرها للبقاء في الرياض وهناك 

بعض األشقاء من ال يريد لها البقاء في عدن".
واالعترف الرابع أقر بوجود عناصر "القاعدة" بمحافظة أبين ولكن 
وزارة الدفاع اليمنية ال تملك إرادة صنع القرار أو تحريك وحدات 

عسكرية إال بموافقة قيادة التحالف العربي".. 
اعتراف الميسري يؤكد حقيقة التحالف بين القاعدة وداعش 

وتحالف العدوان الذي تقوده السعودية.  

المشهد من الداخل

التداعيات السياســية واالقتصادية واالجتماعية التي تعيشــها اليمن، وتزايد التصعيد العســكري الســعودي وكذلك الدعم  
الســخي الــذي تقدمه للمرتزقة ومدهم بمختلف األســلحة وغيرهــا، وتزامن كل ذلك مع الصمت الدولي المخجل،  كلها مؤشــرات 
تبدد آمال وتطلعات الشعب اليمني في ايجاد حل سياسي سلمي لالزمة اليمنية عبر مشارورات الكويت التي يمكن القول انها وصلت الى 

طريق شبه مسدود..
 محمد أنعم

عقيل حزام فاضل رئيسًا لفرع المؤتمر بإب
أصدر األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ 
عارف عوض الزوكا، قرارًا بتكليف األخ عقيل حزام 
فاضل رئيسًا لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب.

«الميثاق» تنشر نص القرار:
قرار األمين العام رقم (٧ ) لسنة ٢٠١٦م 

بشأن تكليف رئيس لفرع المؤتمر بمحافظة إب 

األمين العام للمؤتمر الشعبي العام 
بعد اإلطالع على النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي 
العام واللوائح المتفرعة عنه، وبناء على توجيهات 
األخ رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفع رئيس وأعضاء 

قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب..
قـــــــرر مادة (١) : يكلف األخ عقيل حزام فاضل 

رئيسًا لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب . 
مادة (٢) : ُيعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره 
 فيما يخصه . 

ً
وعلى الجهات ذات العالقة تنفيذه كال

صــدر بمقر األمانة العامة   بتاريخ ٢٤/ يونيو/ 
٢٠١٦م 

عارف عوض الزوكا -  األمين العام

المؤتمر يؤيد مواقف قيادة الحزب االشتراكي 
وقواعده الرافضة للعدوان

أوضح الشيخ حسين حازب- عضو اللجنة العامة- أن قيادة  
المؤتمر الشعبي العام أبلغت الحزب االشتراكي اليمني 
تأييدها ودعمها لموقف قيادات الحزب وقواعده في الداخل الرافضة 
للعدوان والرافضة لموقف بعض قيادات الحزب في الرياض والتي 
تتناقض مع تاريخ هذا الحزب الوطني وثوابته ووثائقه ونظامه الداخلي 
وتسيئ اليه. وقال الشيخ حسين حازب: إن قيادة المؤتمر الشعبي 
العام ترى أن الحزب االشتراكي مؤسسة وطنية وشريك رئيسي في 

تحقيق الوحدة اليمنية.
وأكد حازب أن عالقة المؤتمر الشعبي العام بالحزب االشتراكي عالقة 
اخوية ووطنية تحكمها ثوابت الوطن التي هي محل اتفاق المؤتمر 
واختالفه مع أي قوة سياسية فليس للمؤتمر عداوات مع أحد تتعلق 

باألشخاص أو المؤسسات إال إذا كانت من اجل الوطن وثوابته .
وأشار عضو اللجنة العامة إلى أن قيادة المؤتمر وقواعده ستظل 
تتذكر تلك الشراكة الوطنية مع الحزب في تحقيق أهم حدث وطني 

على االطالق وهو تحقيق وإعادة الوحدة اليمنية الخالدة، مضيفًا: أن 
المؤتمر يرى أن القيادات الموجودة في الداخل من الحزب وقواعده 
لم تخن الوطن او تفرط فيه ورفضت العدوان واختارت الطريق 

الصحيح .
وقال: من فرط في ثوابت الحزب وتاريخه الوطني وأيد العدوان 
هم اشخاص قد أسقطوا مشروعيتهم لقيادة الحزب أو لتمثيله 
بمجرد خروجهم عن إجماع الحزب وعن نظامه وأدبياته وثوابته 
وشعاراته الوطنية كما هو حال من قاموا بهذا الفعل المشين من 

أحزاب وتنظيمات أخرى . 
وأكد الشيخ حسين حازب أن اتفاق قيادات الحزب في الداخل على 
تشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد لمؤتمر عام للحزب عمل تقره مراجع 
هذا الحزب وحق من حقوق هذه القيادات والقواعد.. متمنيًا لهم 
وللحزب ولمؤتمره العام النجاح والتوفيق في مهامهم القادمة.. ليظلوا 

 في الحياة السياسية اليمنية.
ً
كيانًا فاعال

حكومة بن دغر ترتب لتوليد طاقة 
نووية من الكبسة!! 

 بالمثل الشعبي  
ً
عمال

الــقــائــل :«يــاحــمــاري 
التموت قد تلمتوا لك شعير» 
خـــرج الــمــرتــزق بــن دغـــر يبيع 
ــن  ــذي ـــاء عــــدن ال ـــن األوهـــــــام ألب
يــواجــهــون الــمــوت بسبب شدة 
الحر وانقطاع الكهرباء والمياه، 
 من ان يضغط على اسياده 

ً
وبدال

ــعــدن والــجــنــوب  والــمــحــتــلــيــن ل
بتوفير ديزل أو مازوت لتشغيل 
المولدات ومعالجة المشكلة.. 
ذهب ليتلذذ بعذاب المواطنين 
 
ً
مــن ابــنــاء عــدن ويطالبهم أوال
بــتــســديــد فــواتــيــر االســتــهــالك 
المتأخرة لديهم منذ سنوات 
وهو يعلم ان معظم سكان عدن 
ـــدون عــمــل، وعندما  اصــبــحــوا ب
لمياه  طــرحــت عليه مشكلة ا
 بتسديد 

ً
-الــســبــت- طــالــب أوال

الفواتير.. غير ان بن دغر يصر 
عــلــى ان يتعامل بسخرية مع 
مطالب ابناء عدن غير مكترث 
بمعاناتهم.. حيث نجده يفبرك 
خبرًا ان حكومته ناقشت تقريرًا 
 مــن االخــوانــي عبدالله 

ً
مفصال

االكـــوع حــول زيــارتــه لــالمــارات 
ومــســتــجــدات تــوقــيــع الــقــرض 
ــــدن.. كما  الــخــاص بــكــهــربــاء ع
تم الوقوف امــام مشكلة كهربا 

عــدن.. وان الحل والمعالجة إال  ء
بالربط الكهربائي بدول مجلس 
التعاون الخليجي وهــذه رسالة 
واضحة انــه ال معالجة لمشاكل 

المواطنين ابدًا..
لكن بن دغر وقيادة االخــوان 
ــهــم مــشــغــولــون جــدًا  واضــــح ان
ــتــوقــيــع مــذكــرة  بــالــتــحــضــيــر ل
التفاهم الخاصة بمشروع الربط.. 
كــل هــذا فــي يومين ويــريــدون 
الــربــط بالشبكة الخليجية.. أو 
بتوليد كهرباء نووية!! ولم يكتف 
بن دغر بذلك بل نجده على الفور 

قرر فرض جرعة سعرية على 
ابناء المحافظات الجنوبية قضت 
برفع اسعار المشتقات النفطية 
 للتر البنزين 

ً
بمقدار ٥٣ ريــاال

 للتر الـــديـــزل عن 
ً
و٥١ ريــــاال

االسعار السابقة.
 ويدرك 

ً
اليملك بن دغر حلوال

ب  انه مرفوض ومنبوذ وغير مرحَّ
ــه.. لــذا فهو يحرص على جمع  ب
االمــــوال.. جمع االمـــوال مــن ابناء 
ـــدن.. وبــيــع كــل شــيء وتــوريــد  ع
المبالغ الى حسابه.. فهذه فرصته 

الوحيدة التي لن تتكرر..

 المغرب تسحب قواتها العسكرية المشاركة في العدوان على اليمن
لمغربية  لمملكة ا سحبت ا
قواتها المشاركة في تحالف 
ـــوده  ـــق ـــــــذي ت ــــــعــــــدوان ال ال
السعودية ضد اليمن األسبوع 

الماضي..
وذكــــرت مــصــادر سياسية 
ــقــرار المغربي جاء  ان هــذا ال
بعد تأكد ملك المغرب محمد 
الــســادس مــن انــه ليس هناك 
خــطــر عــلــى أمـــن الــســعــوديــة 
مــن الــيــمــن.. غير أن مصادر 
أوضحت أن السعودية رفضت 

ــذي  ــدعــم الــمــالــي ال تــقــديــم ال
وعدت به الحكومة المغربية، 
فيما ذكرت مصادر أخرى أن 
الــوضــع فــي الــصــحــراء يتطلب 
وجود القوات المغربية خوفًا 
من اندالع مواجهات مع قوات 
جبهة البوليسارو الذين هددوا 
بالعودة الى السالح إذا فشلت 

المفاوضات.
ــقــوات المغربية  وتعمل ال
تحت قيادة اإلمــارات العربية 

المتحدة والسعودية..

صـــــدر قــــــرار االمــــيــــن الـــعـــام 
للمؤتمر الشعبي العام رقم (٨) 
لعام ٢٠١٦م بتاريخ ٢٢ يونيو 
٢٠١٦م بفصل اثنين من قيادات 
المؤتمر (ســابــقــًا) مــن عضوية 
المؤتمر الشعبي العام وتكويناته 
المختلفة، وقضى القرار بفصل 
سعود سعيد اليوسفى - المسئول 
التنظيمي والجماهيري (سابقًا) 
بفرع المؤتمر بمحافظة مأرب، 
واحــمــد عــلــى مــفــتــاح - مسئول 
دائــرة الشباب والطالب (سابقًا) 
بفرع مؤتمر مــأرب، من عضوية 
المؤتمر الشعبي العام وتكويناته 

المختلفة..

فــيــمــا نــصــت الـــمـــادة (٢) من 
القرار بأن على جميع التكوينات 
التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام 
عدم التعامل مع المذكورين في 
القرار بأي صفة كانت، فيما نصت 
الــمــادة (٣) بالعمل بالقرار من 
تاريخ صدوره، وان على تكوينات 
 فيما يخصه..

ً
المؤتمر تنفيذه كال

وجاء قرار األمين العام استنادًا 
الى نصوص المواد المتعلقة بالئحة 
ات التنظيمية  المخالفات والجزاء
للنظام الداخلي للمؤتمر وبموجب 
مقترح هيئة الرقابة التنظيمية 
ــتــفــتــيــش الـــمـــالـــي ومــقــتــرح  وال

المجلس التأديبي.

المؤتمر يفصل اليوسفي ومفتاح

عّبرت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، عن 
ادانتها واستنكارها الشديد ، العتراض مجاميع مسلحة 
طريق الشيخ جابر عبدالله غالب عضو مجلس النواب 
عضو الكتلة البرلمانية رئيس فرع المؤتمر بتعز، لدى 
توجهه من منطقته لحضور األمسية في بني يوسف 
مديرية المواسط، معتبرة الواقعة تعديًا خطيرًا على 
الحريات الشخصية، ومحاولة إلشعال فتيل الفتنة وخلق 

العداوات في المنطقة
ودعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام إلى نبذ 

هذه الممارسات الالقانونية والالأخالقية، كما دعت كل القوى 
السياسية إلى بيان موقفها من هذه األعمال التي أساءت لضمير 
وحاضر ومستقبل اليمن، داعية كذلك الى محاسبة المجاميع 
المسلحة التي مارست هذا العمل الذي اليمت الى قيم ومبادئ 
اليمنيين او اخالقهم بصلة، ويشكل خرقًا للدستور والقانون 

وانتهاكًا صارخًا للحريات.
وقالت الكتلة البرلمانية للمؤتمر: إن الجهة التي 
تقف وراء هذه الجريمة (أيًا كانت صفتها) تتحمل 
المسؤولية الكاملة لهذا التصرف، مشيرة الى ان مثل 
هذه الممارسات سيكون لها آثار خطيرة وتداعيات 
اة ومن يقفون خلفهم ويحاسبوا 

َ
إن لم ُيــْرَدع الُجن

 في 
ً
 خطيرة

ً
ـل سابقة

ّ
ك

َ
ش

ُ
على جريمتهم التي ت

منطقة الحجرية عمومًا.. 
ودعت الكتلة البرلمانية كل العقالء في المنطقة 
إلى نبذ مثل هذه األعمال، ورفض المظاهر المسلحة، ونشر قيم 
التسامح والمحبة واإلخاء والسلم االجتماعي بين ابناء المنطقة، 
وتجنيبها العنف واالقتتال والفوضى وأي ممارسات خاطئة، فذلك 
ل نموذجًا 

َّ
هو ماُجِبلت عليه الحجرية خالل الفترة الماضية، وشك
ه أبناؤها إلى كل مناطق الجمهورية.

َ
في حياتها، وَحَمل

الكتلة البرلمانية للمؤتمر تدين اعتراض مسلحين لرئيس مؤتمر تعز
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