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أعلنت المؤسسة العامة لالتصاالت عن تخفيضات متعّددة في رسوم التركيب لكافة فئات خدمة "يمن نت" وكذا تخفيض 
رسوم تغيير السرعات والفئات ورسوم النقل وذلك بالتزامن مع إطالق فئات كروت تعبئة جديدة تتناسب مع احتياجات 
المشتركين خاصة في ظل األوضاع الراهنة.وأوضح بيان صادر عن المؤسسة، أن المؤسسة أقّرت تطبيق سياسة االستخدام 
العادل للفئة الذهبية والتي تعمل على وضع حدود ومعايير تضمن استخدام الخدمة وفقًا لما يتوافق مع حقوق المشترك 
وعدم استغالل الخدمة والتأثير سلبًا على بقية المشتركين.وأشار البيان إلى أن هذه السياسة تعمل على منع القلة القليلة 
من المشتركين الذين يقومون باستخدام اشتراكهم بشكل غير عادل من التأثير سلبًا على بقية المشتركين من خالل 
ر 

ّ
االستهالك غير المنطقي واستنزاف سعات الشبكة وترك سعات ضئيلة لباقي المشتركين، مؤكدًا أن هذه السياسة لن تؤث

على المشتركين العاديين والمواقع اإللكترونية واإلخبارية ومقاهي االنترنت.
فها ذلك مبالغ طائلة من استئجار قنوات 

ّ
ولفت البيان إلى أن المؤسسة تقوم بتوفير السعات الدولية "الباندويدث" ويكل

دولية وتكلفة اشتراك لضمان تقديم خدمات متمّيزة لمشتركيها، حيث أقّرت خدمات ضمن فئات متعّددة تراعي نوعية 
المشتركين وطبيعة استخدامهم لخدمات اإلنترنت ومن هذه الفئات "الفئة الذهبية" والتي أقّرت لالستخدام الشخصي 

وتسهيل أعمال الشركات.

مكتب رئيس المؤتمر: الزعيم ملتزم بقرار اللجنة العامة والتحالفمؤسسة االتصاالت تعلن عن تخفيضات لخدمات "يمن نت"
أعلن مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام أن الزعيم 
علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية األسبق  رئيس 
المؤتمر- ملتزم بقرار اللجنة العامة وقيادة أح��زاب 
التحالف الوطني الديمقراطي بعدم م��غ��ادرة الوطن 
والتوّجه إلى جمهورية كوبا الصديقة لتقديم واجب 
العزاء في رحيل آخر عمالقة القرن العشرين الزعيم 
األممي البارز السيد فيدل كاسترو قائد الثورة الكوبية 
ورائد حركات التحّرر الوطني في العالم، والتعبير عن 
وفاء الشعب اليمني وتقديره للمواقف األممية المبدئية 
للزعيم ال��ك��وب��ي ت��ج��اه ب��الدن��ا.. ول��م��ا قدمته ك��وب��ا من 
مساعدات إنسانية لشعبنا اليمني الذي ال يمكن أن ينسى 

كل المواقف الصادقة تجاهه..

هذا.. وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة 
أحزاب التحالف قد أقرت في اجتماعها االستثنائي الذي 
عقدته صباح، الخميس الماضي، برئاسة الشيخ صادق 
أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر، عدم مغادرة الزعيم 
علي عبدالله صالح أرض الوطن في هذه الظروف التي 
يمّر بها مهما كانت األسباب والدواعي، نظرًا لما تقتضيه 

المصلحة العامة للوطن.
الجدير بالذكر أن الزعيم علي عبدالله صالح كان قد 
طلب من مجلس األمن الدولي واألمين العام لألمم المتحدة 
السماح له بالسفر إلى كوبا، وتأمين طائرة أممية لنقله 
من صنعاء إلى كوبا والعودة به إلى العاصمة صنعاء تحت 

مسئولية األمم المتحدة.

ارتياح شعبي وانبهار دولي بتشكيلها

لت وفقًا ألسس دستورية والعالم يحترم إرادة الشعب اليمني
ّ

حكومة االنقاذ الوطني تشك
بن حبتور: حكومة اإلنقاذ الوطني هي حكومة تحدٍّ ولن تقبل إال بالنصر

> يسود الشارع اليمني ارتياح واسع من قرار تشكيل حكومة اإلنقاذ الوطني من 
قبل المجلس السياسي األعلى والذي طال انتظاره كثيرًا.. وفي الوقت الذي يقف أبناء 
اليمن في الشمال والجنوب مؤيدين وداعمين لحكومة اإلنقاذ برئاسة دولة الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور، تتواصل المباركات لها من جميع المحافظات والمديريات 
كونها جاءت ملبية لتطلعات الشعب اليمني الذي ينشد السالم ويرفض العدوان 
والحكومة العميلة.. وفي الوقت ذاته جاء تشكيل حكومة اإلنقاذ كخطوة أبهر 
توقيت إعالنها المجتمع الدولي بحنكة القيادة السياسية، ما جعل كل دول العالم 
ترفض ضغوطات تحالف العدوان وفي المقدمة السعودية إلدانة تشكيل الحكومة 
بل إن دواًل فاعلة أحبطت -الجمعة- مشروع قرار مصري قدم الى مجلس األمن إلدانة 
م واحترام العالم إلرادة الشعب اليمني، وفي  تشكيل الحكومة، األمر الذي يؤكد تفهُّ

ذات الوقت طّي صفحة هادي وحكومته من الحياة السياسية في اليمن.
»الميثاق« أن حكومة بن حبتور ال تحتاج  وبهذا الشأن أكدت مصادر سياسية ل�
الى اعتراف خارجي كونها تشكلت وفقًا لألسس الدستورية على عكس حكومة 
فنادق الرياض التي تشكلت خالفًا للدستور وال تمثل الشعب ال من قريب أو بعيد.

هذا وكان رئيس المجلس السياسي االستاذ صالح الصماد قد أصدر االثنين الماضي 
قرارًا قضى بتشكيل حكومة اإلنقاذ من 42 وزيرًا برئاسة دولة الدكتور عبدالعزيز 
صالح بن حبتور، وقد أدى رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية الثالثاء 
الماضي. هذا ويتوقع أن تقدم الحكومة مشروع البرنامج الى مجلس النواب االثنين 
بعد أن أقرته في اجتماعها الذي عقد السبت برئاسة بن حبتور، وأقرت إحالته الى 
ات الدستورية لنيل الثقة.وفي هذا اإلطار أكد رئيس  البرلمان الستكمال اإلجراء
مجلس الوزراء خالل لقاء له أمس مع قيادات وموظفي مجلس الوزراء أن تصحيح 
أوضاع مؤسسات الدولة وصونها من العبث أيًا كان نوعه مسؤولية تضامنية ينبغي 

على الجميع اإلسهام فيها كل من موقعه.
الفتًا الى أن الحفاظ على هذه المؤسسات هو حفاظ على كينونة الدولة وحياة 
المجتمع في الحاضر والمستقبل.وقال بن حبتور: إنه وبعد عشرين شهرًا من 
العدوان فإن الجميع مطالبون باالنضباط الوظيفي في مؤسساتهم وتأدية مهامهم 

من أجل االنتقال من المرحلة الثورية الحالمة الى الحالة الدستورية الواقعية.
متطرقًا الى الدمار اليومي الذي يخلفه العدوان بحق الشعب اليمني في مختلف 
مجاالت الحياة تحت شعار »إع��ادة الشرعية المنتهية«.. مشيرًا الى أن مهمة 
السلطة الجديدة المتمثلة في حكومة اإلنقاذ الوطني وفي ظل األوضاع االستثنائية 
وغير الطبيعية التي يمر بها الوطن هي تسيير وظائف الدولة والسعي الى مواجهة 
التحديات وخاصة االقتصادية وإدارة ما هو متاح من موارد على النحو األمثل بما 
يخدم االستقرار االجتماعي ويعزز جبهة المواجهة والصمود في وجه المعتدي.

موضحًا أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس األول والقاضي 
بتوريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز اإلداري للدولة والوحدات 
االقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الى الحسابات الخاصة بها طرف البنك 
المركزي اليمني ومنع أي توريد أو تجنيب ألي مبالغ خارج إطار البنك المركزي منعًا 

باتًا، من شأنه أن يزيد من حجم الكتلة النقدية والحد من أزمة السيولة.
مضيفًا: أن التعايش الذي استطاعت أن تقدمه العاصمة صنعاء التي يقطن فيها 
المواطنون من كل أنحاء اليمن يحتم على الجميع الحفاظ عليها ألنها البيت الجامع 
لكل اليمنيين.وكان رئيس الوزراء قد قال في حوار مع قناة »الساحات« االسبوع 
الماضي:  إن حكومة اإلنقاذ الوطني هي حكومة تحدٍّ حقيقي ولن تقبل إال بالنصر تحت 
أي يافطة من اليافطات.مؤكدًا أن المستفيد من إطالة أمد هذه الحرب هو الجالس 
ذون بآالم 

ّ
في الفنادق والمنتجعات ومؤّمن على أسرته بالخارج، هم هؤالء الذين يتلذ

الشعب الذين لم يستطيعوا أن يحكموا شارعًا في عدن أو في أبين.

ر هذا الشهر، وأن الحكومة تسعى 
ّ
فين لن تتأخ

ّ
ولفت بن حبتور إلى أن رواتب الموظ

إلى صرفها خالل هذه الفترة الوجيزة.وفي معرض رّده على سؤال حول برنامج 
ز على ثالثة محاور رئيسية، "األّول كيف 

ّ
الحكومة أوضح بن حبتور أن الحكومة ترك

يمكن لهذه الحكومة أن تدعم الجبهات كي تواصل صمودها وهذه الجبهات من 
رون أعظم البطوالت أمام األعداء، اليمن 

ّ
خالل هؤالء األبطال الكبار الذين يسط

تتعّرض لعدوان متواصل منذ أكثر من عشرين شهرًا، وبالتالي هؤالء األبطال من 
الجيش اليمني وأيضًا من أف��راد اللجان الشعبية وأيضًا من القبائل هؤالء جميعًا 

ز في برنامجنا على دعم هذه الجبهات".
ّ
ون هذا التقدير ولذلك نحن نرك

ّ
يستحق

وأشار الى أن "المحور الثاني بالنسبة لنا هو كيفية التركيز على الجانب االقتصادي 
عبر إصالح أوضاع مؤسساتنا االقتصادية والخدمية واإليرادية تحديدًا لتأمين 
في 

ّ
اإليرادات الالزمة ليتم تغطية نفقات الجبهات من ناحية وأيضًا رواتب موظ

الدولة المدنيين والعسكريين".
وأض��اف: "مؤسسة الدولة بسبب العدوان تعّرضت لنوع من الترهل واإلهمال 
وبدأت بعض المؤسسات اإليرادية في اآلونة األخيرة ال تّتجه إلى السلة الرئيسية 
ز عليها، النقطة الثانية 

ّ
لتوريد اإليرادات هذه النقطة الرئيسية التي يجب أن نرك

خذته الحكومة غير الشرعية بنقل البنك هو 
ّ
البنك المركزي القرار الظالم الذي ات

في الحقيقة بأمر من قبل دول العدوان الهدف منه إيذاء المواطنين اليمنيين الذين 
رات العسكرية، همهم أن يؤّدوا وظائفهم 

ّ
ليس لهم ال مع الحروب وال مع هذه التوت

وأعمالهم في المؤسسات".
ق بالبنك المركزي أكد رئيس ال��وزراء أن "البنك لم ُينقل، البنك في 

ّ
وفيما يتعل

صنعاء كان ومازال وسيظل البنك المركزي وفقًا للقانون ودستور الجمهورية اليمنية 
موقعه الرئيسي صنعاء وله فروع بمعظم محافظات الجمهورية، البنك المركزي 
 مع 

ً
ُنقلت خدماته نحن اآلن نستعيد هذه الخدمات ولدينا تواصل فتحناه مباشرة

كل الجهات في العالم ذات العالقة بشأن البنك المركزي ولذلك نحن منذ اللحظة 
خذنا وسنّتخذ قرارات في اجتماعات مجلس الوزراء 

ّ
األولى نتبع سلسلة معالجات، وات

القادمة لتثبيت هذه المسألة خدمة للمواطن اليمني".
وحول تشكيلة الحكومة أفاد بن حبتور بأنه: "نحن في حرب وبالتالي نحن ال نريد 
اختصاصيين يفهمون في علم الذّرة نحن نريد شخصيات سياسية قوية توّجه 

توّجهات وسياسات الحكومة.. أنا جئت من الوسط األكاديمي على سبيل المثال 
قون جئنا بشخصيات 

ّ
يمكن أن نأتي من هؤالء لكن في هذه الظروف قد ال يوف

ات وطنية كبيرة وسياسية كل  توافقية لديها المقدرة أواًل الشخصية وأيضًا كفاء
ع أن تكون حكومة 

ّ
حزب سياسي قّدم أفضل الشخصيات لديه وهي حكومة نتوق

ذ قراراتها بقوة".
ّ
مقاتلة وأيضًا مهنية وتستطيع أن تنف

وحول التسوية السياسية أجاب بن حبتور: "هذا سيتم في حالة واحدة أن يلتزموا 
بالخارطة التي قّدمها وزير الخارجية األمريكية جون كيري، نحن في اليمن ومن 
خالل المفاوض الوطني وافقنا على كل ما طرح كأساس للنقاش من أجل الوصول 
باليمن إلى بر األمان بمعنى أنه من حيث المبدأ وافقنا على السالم وأي توافق يتم 
ف وليس هناك أي 

ّ
سها سوف تتوق

ّ
لو تم التوافق يوم غد هذه الحكومة التي نترأ

مطلب آخر، مطلبنا الرئيسي أن تلتقي كل القوى اليمينة وتصل إلى حل توافقي 
إلدارة اليمن كمرحلة انتقالية وفقًا للخارطة التي وضعها جون كيري. صحيح هو 
وضعها في الوقت بدل الضائع لكن اإلدارة األمريكية هي تستفيد من تجربة اإلدارة 
السابقة والقادمة وحتى إن اختلفت بعض السياسات العامة لكن هناك اتجاهًا أمريكيًا 

واضحًا في هذا الشأن".
وفي معرض رّده على سؤال حول الجنوب أجاب بن حبتور: "فئتان رئيسيتان 
تحكمان الجنوب هما دول االح��ت��الل، المندوب العسكري اإلم��ارات��ي والضابط 
المساعد له من السعودية يحمون هذه الحكومة )الشرعية( وتنظيما القاعدة 
وداعش موجودان وهذا ما تنقله وسائل التواصل االجتماعي، كيف ُيقتل المواطن 
وكيف ُيغتال المسؤول بكاتم صوت في شوارع عدن.. هؤالء يتحّدثون في العالم 
االفتراضي، واستغرابي من القوى التي تحميهم.. إذًا هؤالء عبارة عن مجاميع 
متناحرة وميليشيات ما كان يسّمى بالحراك السلمي الذي تحول إلى حراك قاتل وكأننا 
عدنا إلى النظام الشمولي.. هذه جرائم ينبغي أن ترصد لمحاكمة من يّدعي إدارة 
هذه المحافظات.. أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ال يقبلون بهذا األسلوب 
وقضية الحراك شعارات كاذبة لكن النخبة تدرك أنها مؤامرة قذرة تحاك عليهم 
لذلك تم زرع القاعدة بينهم والدليل ما يحدث في مدينة السالم في تعز عندما 
يسيطرون على شارع ويرمون باألطفال ويمارسون السحل والصلب، أي ثورة 
هذه؟ يجب أن يساقوا الى السجون.. الحرب لن تدوم وستنتهي وسيفّعل الدستور 

مون.
َ
وسيحاك

الزعيم يقدم واجب العزاء بوفاة 
القاضي الحجي

ق��دم ال��زع��ي��م علي عبدالله صالح 
رئيس الجمهورية األس��ب��ق- رئيس 
المؤتمر الشعبي العام ومعه األخ عارف 
ع��وض ال��زوك��ا األم��ي��ن ال��ع��ام للمؤتمر 
والشيخ يحيى علي الراعي األمين العام 
المساعد رئيس مجلس النواب وعدد 
من أعضاء اللجنة العامة، قدموا واجب 
العزاء في وفاة فضيلة القاضي العالمة 
محمد بن إسماعيل الحجي مستشار 
رئيس الجمهورية لشئون القضاء رئيس 
مجلس القضاء األعلى األسبق، وذلك 
أثناء زيارة الزعيم إلى منزل المرحوم 
القاضي الحجي، والذي عّبر خاللها عن 
حزنه العميق ومواساته الصادقة ألبناء 

وأسرة الفقيد في مصابهم الجلل.

مشيدًا بالمناقب العظيمة للقاضي 
العالمة والمجتهد محمد بن إسماعيل 
الحجي وتاريخه الحافل بالعمل والنضال 
الوطني في سبيل الثورة والجمهورية 
والوحدة، وفي ترسيخ قواعد الدولة 
اليمنية الحديثة وتطوير القضاء في 
بالدنا، وكذلك دوره الكبير في تفجير 
ثورة ال�26 من سبتمبر الخالدة ضمن 
ت��ل��ك ال��ك��وك��ب��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء األح����رار 
والمثقفين المستنيرين الذين قارعوا 
الظلم واإلستبداد اإلمامي الكهنوتي، 
ومن ثم الدفاع عن الثورة ونظامها 
الجمهوري الخالد وإسهاماته البارزة 
في مسار العمل الوحدوي والدفاع عن 
الوحدة اليمنية قدر ومصير شعبنا 

اليمني العظيم.

ليست المرة االولى ولن تكون االخيرة التي يطلع علينا فيها جنرال 
الدمار وقائد الميليشيات واألب الروحي لعناصر القاعدة الشقيق األكبر 
للدواعش ، قائد الفرقة المنحلة سابقًا وعسكري المملكة اليوم ومعول 
الهد والهدم للشعب اليمني وبالد اليمن من اطلق والده محسن عليه 
اسم علي فأصبح بعد حين علي محسن ولم يعرف الكثيرون ان نسبه 
يرجع الى آل »القاضي« بعد ان التحق باألحمر شيخ مشائخ قبيلة حاشد 
والذي كان محسن يتمنى بعد ان تخرج ضابطًا فاشاًل غير منضبط من 

الكلية الحربية ان يكون احد مرافقي االحمر ال غير ..
باالمس القريب تحدث عجوز الخيانة وسافك الدماء عن عالقته بالقائد 
العسكري الشهيد علي بن علي الجايفي قائد قوات الحرس الجمهوري 
رحمه الله ، وبدون خجل وبال أدنى حياء وال شيء من الوجل يتحدث عن 
اختالفه مع الشهيد وكأنه يتحدث عن اختالف ابناء عمومه على قطعة 
ارض كانت نصيب احدهم من ميراث جدهم.. ناسيًا ومتناسيًا انه حاول 
استهداف اللواء الجايفي اكثر من مرة، بل ان محسن اول الداعمين 
الستهداف قيادة قوات النخبة اليمنية "الحرس الجمهوري" وهو اليوم 
المتهم االول في جريمة استهداف القاعة الكبرى التي كان اللواء احد 
اوائل شهدائها ، وبنفس الوجه الذي ال يعرف الخجل يتذكر العجوز 
الفار والجنرال المختبئ محاسن الشهيد وفضله في الحفاظ على العتاد 
ة القتالية التي طالما كان يشكو منها محسن ومن إليه  العسكري والُعدَّ
حين كانوا أقزامًا بالداخل خوفًا من ان تطاله وطأتهم القانونية وتبطش 
به عصاهم العسكرية، وحتى اليوم وبعد ان اصبح مطية المطايا في 
احدى الدواوين الملكية ال تزال القوة الضاربة ممثلة بجيش الجمهورية 
اليمنية وفي مقدمتها ألوية حرس الجمهورية وق��وات النخبة وكل 
المنتمين الى المؤسسة العسكرية الوحدوية هي الصخرة الصماء التي 
دمر مؤامراته ومربيته السعودية وكل المتحالفين والحاقدين علينا 

ُ
ت

، وبكل حقد مازال يود ااّل ان ينتقم منها وُيجهز عليها ويمزقها شر 
ممزق ، ذلك انه كان وسيظل حتى هالكه ُمعتقدًا بل ومؤمنًا االيمان 
المطلق بأن من كانوا سببًا في وج��ود وخلق هذه الترسانة البشرية 
العسكرية هم انفسهم من ش��ردوه ومن بالده أخرجوه وعن بيوته 
لوه ، وصدى صيحات من كانوا في الساحة التي  وأرضه ومن بين ابنائه رحَّ
اعلن عن حمايتها مازال يتردد وضجيج الشعارات يالحقه واصوات 
المايكروفونات التي ما كانت لتهجع ولو لساعات تمأل كل مكاٍن يصله 
وكابوسًا يزعجه وتلك العبارة التي أطلقها ثوار االمس ثيران اليوم 
تحز في نفسه وغصة »ارحل ، ارحل ، ارحل« تشتت فكره المتشرذم، 
، كل من سمعها 

ً
وحينها يطلق من رحل عن دارِه وبجلده فر  شهقة

يظنها النهاية له وكل من المست صداها أذناه ذكر الله خاشعًا ُمحتسبًا 
 مرددًا "الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرًا من 

ٌ
هُ  وجل

ُّ
ل
ُ
وفؤادُه ك
خلقه" .

محسن الذي تاجر بدماء ابناء الجيش وأزهق ارواح مغرر بهم وبعض 
من اختلفت الدولة مع آرائهم في صعدة واول من لبى داعي الجهاد بعد 
رر بهم من وراء 

ُ
فتوى االخوان في صيف 1994م ، والقاتل لشباٍب غ

ظهورهم ، قاِطع العهد لتنظيم االخوان والصديق األكثر وفاًء لكل من 
اعتنق دين القاعديين ولبى نداء الداعشيين ، هرقل االخوان ، كما كان 
لالغريقيين هرقل، وهو ابن إلههم الذي كانوا يؤمنون به ، أما محسن 
ابه ، وإن أراد احدنا  الهالمي فلم يكن ابن اإلله ولم يكن حتى واحدًا من ُحجَّ
ان يعرف ما كان ُمْحسن فليسأل عنه زعيم اليمن الصالح ، فإن لم يكن 
ل جاهٍل عن جواب ذلك واحدًا ممن كانوا يحرسون 

ُ
ألحدنا ذلك فليسأل ك

الصالح وسيجيبه متبسمًا: لم يكن محسن سوى عسكرٍي مراجع برتبة 
لواء ، يبحث عن بعض الترقيات ويلهث وراء مصالح من كان يظنهم 
ه يمنح ولو الفتات لمن اعتقد أنهم سيكونون أنيابه، 

ّ
أظفاره وينبش عل

وفي آخر المنوال يتمتم محسن -الذي لم ُيحسن البتة- في اذن الصالح 
الذي طالما احسن اليه وجعل منه شيئًا مع انه ال شيء وهو يسأل االخير 

أن ُيعطيه شيئًا مما أعطاه الله ..!
لم يكتِف بما كان يختلسه ولم تشبع نفسه اللئيمة رغم ما أعطاه 
الصالح ومنحه ولم يهنأ العيش في ظل رعايته وكنفه حتى أغواه ابليس 
فعصى ربه حين خان رئيسه وباع ضميره وارتضى ان ُيدِنس محتلون 
مرتزقة تراب بالده ووطنه ، وحينها استحق لعنة خيانته ونزل غضب 
الخالق فيه فلفظته ارضه ورفضه ابناء بلده، واليوم يقسم ال�ماليين إاّل 

 بما حق له أن يثأر منه .
ٌ

ل
ُ
أن يقتصوا منه ويثأر  ك

اخيرًا.. ليعلم الفار الخائن من يختبئ اليوم في مزرعة للفئران انه 
آخر من يمكن له الحديث عن الوطنية وعن الحفاظ على المؤسسات 
مة، عليه وامثاله  العسكرية وليتنبه أن مصطلحاٍت كهذه وأشباهها ُمحرَّ
بعد محوهن من معجماتهم الخاصة التي لن يجد فيها كل من يتصفحها 
ات ، وإن تاه مصطلٌح سّيئ من احدنا فال يتعب  غير السوء وكل ال�سوء
حاله بحثًا وال يجهد نفسه نبشًا، وكل ما عليه فقط ان يتصفح معجمهم 
وقواميسهم وحتمًا سيجده لدى محسن ومن اليه ، فال شيء ِمعوج به 
ْرق او 

َّ
وأقرانه يمكن أن ُيعاد إلى ما يصح ان يكون عليه شأنه أكان بالط

السحب او حتى الدعس، ليس لصالبتهم وال لمرونتهم ولكن ألن قانون 
"التشكيل" الذي عرفناه لم يكن في يوٍم ما لمطايا ولن يكون كذلك، 

فالمطايا ال يمكن لها أن تستقيم أبدًا..!

 عبداهلل المغربي

عسكري السعودية .. خائن 
الجمهورية اليمنية ..!

في المؤتمر التضامني مع الشعب اليمني بروسيا

يحيى صالح: جرائم آل سعود بحق اليمن توجب عزلهم دوليًا ومالحقتهم جنائيًا
ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للثقافة في مدينة سانت 
بطرسبرغ الروسية نظم ملتقى الرقي والتقدم بالتعاون مع 
المركز الثقافي الروسي العربي مؤتمرًا تضامنيًا مع الشعب 

اليمني تحت عنوان: »اليمن حضارة عريقة«.
وف��ي المؤتمر ألقى رئيس ملتقى الرقي و التقدم االخ 
ن فيها ما يتعرض له  يحيى محمد عبدالله صالح كلمة بيَّ
شعبنا اليمني من عدوان مستمر منذ عام وتسعة أشهر 
ارتكبت فيه طغمة بني سعود أبشع الجرائم ودمرت كل 
البنى التحتية.موضحًا ما خلفه الحصار الجائر على بالدنا 
من مجاعات واإلبادة التي يتعرض لها الشعب اليمني منذ 
26مارس 2015م على يد تحالف عدواني بربري تقوده 
مملكة الشر واإلرهاب.. وقال : لكم أن تتخيلوا حجم الدمار 
والخراب وفداحة الخسائر في ظل حرب إب��ادة مستمرة 
منذ أكثر من 620 يومًا استخدم فيها نازيو السعودية 
وحلفاؤهم كافة اسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليًا ضد 
شعبنا اليمني مخلفين عشرات اآلالف من الشهداء والجرحى.
مشيرًا الى كارثية الوضع االقتصادي واإلنساني الذي خلف 
موتًا ومجاعات مخيفة بسبب نقص الغذاء والدواء وانعدام 

الرعاية الصحية.
وقال: إن حضارة اليمن أصبحت من التاريخ بعدما دمرها 

طغمة بنى سعود بحقدهم ووحشيتهم.
ودعا األستاذ يحيى صالح إلى مزيد من التعاون في ما يعود 
بالنفع على الشعبين اليمني والروسي من خالل التصدي 

لمشاريع التقسيم التي تحاك ضد بلدان المنطقة.
مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجرائم المرتكبة من قبل طغمة 
بني سعود توجب على العالم عزل هذه الدويلة الطارئة 
ومالحقة قادتها.. وأضاف: أن ما يترتب على تلك الجرائم 
من كوارث سياسية واقتصادية وإنسانية يهدد الحضارة 
البشرية واألمن والسلم الدوليين ، ويوجب عزل هذه الدويلة 
الطارئة والمارقة ومالحقة قادتها الداعمين لإلرهاب ومن 

تحالف معهم ، وتقديمهم للعدالة.
وبوسعنا القول إن السحق الفعلي لإلرهاب ، يضع على 
عاتق كافة القوى المحبة للسالم ، واجب القضاء على مصدره 
ومنبعه الفكري وداعمه ومموله الرئيسي ممثاًل في النظام 

السعودي.
كما توجه األستاذ يحيى صالح بالشكر للدور الروسي الذي 
يعمل على بناء عالم جديد تسوده قيم الشراكة والتعاون 
بعيدًا عن المعايير المزدوجة، معتبرًا أن األصوات المعارضة 
لروسيا هي أص��وات نشاز آتية من رعاة اإلره��اب.. وقال: 
وفي هذا السياق نحيي روسيا االتحادية شعبًا وحكومة 
وقيادة لجهودها في بناء عالم جديد تسوده قيم الشراكة 
والتعاون الدولي بعيدًا عن المعايير المزدوجة ، على طريق 
مكافحة اإلرهاب بشكل جاد ، ومعالجة الملفات واألزمات 

الدولية واإلقليمية ، وإطفاء بؤر التوتر الساخنة ، ووقف 
كافة السياسات الرعناء والنزعات العدوانية االستفزازية.

موجهًا الدعوة للرئيس الروسي فالديمير بوتين بالضغط 
على النظام السعودي لوقف العدوان ودعم الوصول لحل 
يمني عبر حوار األطراف السياسية اليمنية : ومن هنا ادعو 
روسيا بقيادة الرئيس فالديمير بوتين إلى الضغط على 
النظام السعودي لوقف العدوان على اليمن ورفع الحصار 
االقتصادي وعدم ربطه بالحوار السياسي بين األطراف 

اليمنية.
واشار األستاذ يحيى صالح الى مجزرة القاعة الكبرى التي 
ارتكبها الكيان السعودي في العاصمة صنعاء قائاًل: ال يخفى 
عليكم ما شاهدتموه من مجزرة مرّوعة في قاعة العزاء 
الكبرى والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى ..

بدوره أكد ممثل وزارة الخارجية الروسية على ضرورة 
وقف الحرب على اليمن واطالق حوار سياسي يمني.

من جهته أك��د ممثل مجموعة ال��رؤي��ة االستراتيجية 
-"روسيا والعالم االسالمي" سرغي فاراباييف- ان االزمة 
السياسية في اليمن ال تحل اال بالحوار الداخلي، وشدد على 
ضرورة اقامة افضل العالقات بين روسيا والدول االسالمية 
والعربية والتكاتف من اجل محاربة االره��اب في اليمن 

وسوريا والعراق.
من جانبه أكد ممثل المركز الثقافي الروسي في سانت 
بطرسبرغ على ان ح��وار الحضارات والمراكز الثقافية 
يلعب دورًا اساسيًا في حل النزاعات من خالل الدبلوماسية 

الشعبية التي تمثلها.

إفشال المشروع المصري في مجلس األمن 
يطوي صفحة هادي وحكومته

البنك المركزي سيظل في صنعاء وفقًا للقانون 
والدستور

ر والحكومة تسعى 
ّ

فين لن تتأخ
ّ
رواتب الموظ

إلى صرفها في فترة وجيزة


