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ً
 الصراع اإلماراتي-السعودي يحتدم على حساب الدم اليمني خطة لإلطاحة ببن دغر.. وتكليف عرب بدال

تعليق الرحالت الجوية إلى مطار عدن ألَجٍل غير مسمى

كلمة 

عدن ثغر اليمن الباسم وعاصمتها االقتصادية منذ أن فر إليها الخائن هادي وهي قابعة  
تحت سيطرة التنظيمات اإلرهابية وفوضى الميليشيات المناطقية التي كان يديرها 
ويحركها وفقًا لمخططات أعداء اليمن وأجندة مؤامراتهم وعلى رأسهم النظام السعودي، في سياق 
التهيئة لشن حرب عدوانية على الشعب تحت عناوين وشعارات كاذبة ومضللة تخفي خلفها تدمير 
اليمن وإبادة ابنائه بالصراعات والحروب الداخلية إلضعافه واخضاعه وتقسيمه بعد ضرب وحدته 
الوطنية وتمزيق نسيجه االجتماعي.. انطلق هذا السيناريو مع بداية أحداث الفوضى الخالقة عام 
٢٠١١م والتي استطاعت قوى التآمر الخارجي والداخلي تصعيد الدمية الدنبوع الى رأس السلطة 
التي وافق الزعيم علي عبدالله صالح على تسليمها حرصًا على دماء اليمنيين وحفاظًا على سيادة 

اليمن ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي ومنجزات يمن الـ٢٢ من مايو.
أثبت الخائن الفار هادي أنه لن يكون غير ما هو عليه من أداة إجرامية دموية انتقامية فحيث ما حل، 
حل الخراب والدمار والصراعات الدموية، وألنه شخصية تآمرية وانتقامية حاقدة وفاشلة وجدت 
أسرة آل سعود ضالتها فيه وجعلت منه مطية لشن العدوان على اليمن وطيلة عامين وهو يدمر كل 
شيء ويسفك دماء اليمنيين األبرياء ليصل ضحايا آلته العسكرية الى عشرات اآلالف معظمهم من 
االطفال والنساء والشيوخ بصواريخ وقنابل محرمة دوليًا، كل هذا يقوم به النظام السعودي وتحالفه 
البغيض دون رادع أو وازع ديني أو قانوني أو أخالقي، مسنودًا بصمت وتواطؤ دولي والذريعة شرعية 

هادي التي انتهت زمنيًا ووطنيًا وشعبيًا وال وجود لها إّال بقدرة المال النفطي السعودي المدنس.
لقد وضع العدوان السعودي -اإلماراتي احتالل المحافظات الجنوبية وعدن على وجه الخصوص 
في صدارة أولويات حربهم الوحشية على الشعب اليمني والتي ترزح تحت براثن القوة السعودية 
- اإلماراتية والتي لم تحتلها إّال بعد أن استجلبت لهذه الغاية كل شذاذ اآلفاق وأوباش األرض من 
ميليشيات الجنجاويد الى التنظيمات اإلرهابية، وعملت مع السفاح هادي على ترك الفوضى المسيطر 
عليها تعيث فيها فسادًا.. وتأتي األحداث الدموية التي شهدتها عدن -أمس األول- ومازالت متواصلة، 
 طبيعة الشخصية الدموية الوضيعة ومرتزقة العدوان، والمعنى المقلوب لمفهوم االحتالل 

ً
عاكسة

في أذهان قيادات الميليشيات االخوانية اإلرهابية والحراكية المناطقية االرتزاقية والذي أصبح 
لديهم «تحريرًا» دخول طائرات تحالف العدوان في تلك المواجهة الدموية المسلحة التي امتدت 
من مطار عدن بخور مكسر الى بقية أحياء عدن وقاعدة العند في محافظة لحج والتي تعرضت 
لقصف طائرات العدوان.. كل هذا يبّين أن إدارة الفوضى الدموية للغزاة والمجرم هادي انتقلت الى 
ختزل فيها أهداف الحرب العدوانية القذرة على اليمن وابنائه وهو ما ال يجب أن 

ُ
مرحلة جديدة ت

يكون ولن يكون وسيتصدى اليمانيون لمشاريع العدوان السعودي وأدواته اإلجرامية الدموية، وفي 
مقدمتهم ابناء المحافظات الجنوبية السيما بعد اتضاح ما يراد لهم ولوطنهم من المعتدين عبر 

عة الخائن هادي. اإلمَّ

علن اإلفالس
ُ
الحكومة ت

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
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شعار المؤتمر  الشعبي العام:

للعدوان
لالنفصال
اللإلرهاب

ال بالوزير
 وال بالمشرف!!

أنجــح وزيــر!!

الذمة
 يا أصحاب 

«بيل غيتس»!!
وزير «يشخط» ٤ مليارات 

«قيادي» كبير!! لـ
«بن حبتور» و«بن دغر»..  

ما الفارق؟!
وزير اإلعالم يعيد المياه إلى مجاريها!!

ثورة جياع تلوح في األفق 
و«الجرعة» شرارتها األولى

روا من تداعيات الجرعة التدريجية
َّ
اقتصاديون حذ

في بيان مهم صادر عنه

المؤتمر يدعو إلى التكاتف لمواجهة العدوان وعدم شق الصف الوطني
«الربيع العربي» مخطط أمريكي استهدف الجمهوريات الرافضة للهيمنة على القرار العربي المستقل
عمل هادي واالخوان على استهداف المؤتمر في المرحلة االنتقالية لزج البالد في أتون الصراعات

إفشال المؤتمر المخططات التآمرية جعل هادي يلجأ للسعودية لشن عدوان على بالدنا
استصدر الفار قرارات من مجلس األمن تعسفية لتفجير حرب داخلية

خالل ترؤسه اجتماعًا لقيادات المؤتمر بجامعتي الحديدة وذمار

١١ فبراير لم يكن هدفه إسقاط النظام فقط بل وتدمير الجيش اليمني
ما يجري من عدوان على بالدنا استكمال لمؤامرة فبراير
حازب: الجامعات ال تقوم بمسئولياتها وسنعمل على إعادة دورها المجتمعي

ه إلى مؤامرة الربيع العبري الزوكا: الزعيم أول من نبَّ

رأس األمين العام للمؤتمر الشعبي  
العام االســتــاذ عــارف عــوض الزوكا 
-الــخــمــيــس- اجــتــمــاعــًا تنظيميًا لــلــقــيــادات 
التنظيمية لفروع المؤتمر بجامعتي الحديدة 
ــار بحضوراالستاذ حسين حــازب رئيس  وذم

الدائرة التربوية عضو اللجنة العامة للمؤتمر 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك في 
ات التنظيمية التي تنظمها  اطار برنامج اللقاء

االمانة العامة مع فروع المؤتمر بالجامعات . 
وفي اللقاء جدد االمين العام موقف المؤتمر 

الشعبي العام المبدئي والثابت في مواجهة 
العدوان السعودي الغاشم والحصار الظالم ضد 
شعبنا اليمني، مؤكدًا ان هذا الموقف ينطلق من 

فكر وتوجهات وقناعات المؤتمر الوطنية..
تفاصيل ص٢

حذر المؤتمر الشعبي العام من أي ممارسات وأعمال 
تهدف الــى شق الصف الوطني، مؤكدًا أن المرحلة 
الراهنة تستدعي من كل القوى الوطنية والشرفاء 
الوقوف صفًا واحدًا والتكاتف فيما بينهم لمواجهة 

العدوان الهمجي على بالدنا وشعبنا.

وقال المؤتمر في بيان: إن العدوان يأتي استكماًال 
لمؤامرة الربيع العربي التي كان اليمن قد تجاوزها 
بفضل حكمة وحنكة الزعيم على عبدالله صالح -رئيس 
الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- الذي 
أفشل المخططات الصهيونية التي استهدفت تونس 

ومصر وليبيا. مشيرًا الى أن هادي ومعه االخوان عملوا 
على زج البالد في الحرب باستصدار قرارات تعسفية 
استفزازية من مجلس األمن واللجوء الى السعودية لشن 

عدوان على بالدنا..
نص البيان صـ٣

•العرادة•العكيمي•هاشم•المقدشي•جباري•الزنداني•اآلنسي•اليدومي•حميد•محسن•هادي

•الشدادي•جواس•فضل •هيثم•شالل•الزبيدي•الميسري•عرب•المخالفي•الحنق

قائمــة العـــار والخيانـــة
تــســتــعــد شــخــصــيــات وطــنــيــة  

ومنظمات مدنية لوضع قائمة 
ــعــار والــخــيــانــة وطــرحــهــا أمـــام الشعب  ال
ــال، حيث ستضم أسماء  والــتــاريــخ واألجــي
األشخاص الذي تورطوا في ارتكاب جرائم 
بحق اليمن أرضًا وإنسانًا.. وأوضحت مصادر 
«الميثاق» أن هذه العناصر -والتي  مطلعة لـ
يصل عددها الى ٢١ شخصًا- يعدون هم 
السبب وراء كل ما حدث ويحدث باليمن على 
مدى سنوات والــى اليوم من قتل لالطفال 
والنساء والشيوخ الى جانب تحالف العدوان 
الذي تقوده السعودية على بالدنا وكذلك 
مشاركتهم في تدمير كل مقومات الدولة 
اليمنية والقضاء بشكل حاقد على كل ما هو 
حي وجميل في اليمن.. وأكدت أنه يقف على 
رأس قائمة العار واإلجرام الخونة هادي وعلي 
محسن والزنداني واليدومي واآلنسي وحميد 
االحمر وعبدالملك المخالفي وحسين عرب 
وياسين سعيد نعمان والمقدشي، والقائمة 

تــطــول بالمجرمين والــمــرتــزقــة -تنشر 
«الميثاق» صورهم- والذين يقفون وراء 
النكبة التي تتعرض لها اليمن منذ فبراير 

٢٠١١م.
واستغربت المصادر عــدم بــدء القضاء 
بفتح ملفات هــؤالء القتلة الــذيــن ارتكبوا 
جــرائــم بشعة بحق االبــريــاء مــن االطــفــال 
والنساء وجلبوا عدوانًا همجيًا على بالدنا 
وشعبنا وقدموا له االحداثيات ويشاركون 
في ارتكاب جرائم ابادة جماعية بحق الشعب 
وتدمير ممنهج للبنى التحتية، ويسعون الى 
تمزيق الوطن والنيل من وحدة يمن الـ٢٢ 
من مايو المجيد، وضرب السلم والتعايش 
االجتماعي بتأجيج النزعات المناطقية 
والطائفية والمذهبية المقيتة، وتورطهم 

بخيانة لم يشهد لها التاريخ مثيًال.
وأكدت المصادر أن األعمال اإلجرامية التي 
ارتكبها أولئك الخونة لن تسقط وسينالهم 

العقاب عاجًال أم آجًال.

عدن.. وما ُيراد لليمن
جلسة ساخنة في البرلمان حول عدم صرف المرتبات
وزير المالية: ليست لدينا نقود ونواجه حربًا اقتصادية وضغوطات الطابور الخامس

شهد مجلس النواب -أمس- جلسة ساخنة بين نواب الشعب  
ووزير المالية، حيث تمت مناقشة قضية عدم صرف حكومة 
االنقاذ مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين- كما وعد رئيس 
الحكومة بأنه سيتم صرف المرتبات بشكل منتظم ابتداًء من يناير 
٢٠١٧م. واحتدم النقاش خصوصًا بعد أن صدم وزير المالية النواب بأن 
المالية ال تستطيع أن تصرف المرتبات ألن ما لديها عبارة عن شيكات، 
وأرصدة عبارة عن سندات. هذا وقد وجه اعضاء البرلمان انتقادات شديدة 
لوزير المالية والحكومة لعدم القدرة على تحصيل ايرادات الدولة، وأنها 
تذهب الى جهات غير مسئولة.. وأن وزير المالية وكثيرًا من الــوزراء 

تماَرس عليهم وصاية.

وبهذا الخصوص قال النائب احمد النويرة عضو اللجنة المالية: إن حكومة 
االنقاذ خالفت توصيات البرلمان بشأن إعداد موازنة حيث اعتمدت موازنة 
عام ٢٠١٤م، مشيرًا الى أن المرتبات األساسية حوالي ٥٤٥ مليار ريال 
عام ٢٠١٤م.. مؤكدًا أن ما طرحه وزير المالية من أرقام االيرادات يكفي 
لتغطية المرتبات. من جانبه قال النائب احمد الخوالني: الشعب يريد ما 
يفيده من حكومة االنقاذ وفي المقدمة المرتبات.. وطالب وزير المالية 
ل  بإعطاء بيانات دقيقة حول الوضع المالي وعدم صرف المرتبات.. وتساء
الخوالني عن سبب صرف سيارات مدرعة لمسئولين في هذه الظروف 

الصعبة.. وأين ايرادات المنافذ؟
تفاصيل ص٣

وفد المؤتمر يختتم زيارته لموسكو

القربي: وضعنا التصور للحل السياسي وإنقاذ البالد
روسيا بوابة السالم لليمن

في إطار الجهود التي يبذلها المؤتمر  
الشعبي العام بهدف إحالل السالم في 
اليمن وإنهاء العدوان السعودي ورفع الحصار، أنهى 
وفد مؤتمري برئاسة الدكتور أبوبكر القربي األمين 
العام المساعد للمؤتمر وعضوية االستاذ يحيى 
عبدالله دويد والشيخ كهالن مجاهد أبو شوارب 
عضو اللجنة العامة، زيارة للعاصمة الروسية موسكو 
حيث بحث وفــد المؤتمر مع المسئولين الــروس 
تعزيز العالقات القائمة بين الحزبين ومناقشة 
سبل التعاون الهادفة لوقف العدوان ورفع الحصار..
تفاصيل ص٢

شبح مذابح ١٣ يناير من جديد في عدن
يخيم في أجواء مدينة عدن شبح مذبحة ١٣ يناير ١٩٨٦م  

التي كان سفاحها األول الفار هادي، والذي أوصل األوضاع 
في المدينة وبقية المحافظات الى حافة نفس الكارثة بسبب سياساته 
الدموية، السيما بعد تفجر الوضع عسكريًا في مطار عدن الدولي فجر 
األحد وامتداد المواجهات المسلحة التي شاركت فيها طائرات تحالف 
العدوان والدبابات والمدرعات، ليعود الى الذاكرة رعب صراع «الزمرة 
والطغمة» مع اضافة صراع بين تحالف دول العدوان «سعودي-إماراتي 
- قطري» وهلم جرا. الجدير بالذكر أن تفجر األوضــاع عسكريًا في 
عدن تزامن مع تأكيد دولة اإلمارات اعتزام هادي االطاحة بحكومة بن 
دغر، وتعيين حسين عرب «صهر» هادي بدًال عنه، وكانت قد اندلعت 
مواجهات عسكرية في مطار عدن بين ما تسمى بقوات الحامية الرئاسية 
التي يقودها ناصر هادي «حليفة للسعودية» وبين ما تسمى قوات الحزام 

األمني المدعومة إماراتيًا.
«الميثاق» أن تفجر األوضاع عسكريًا ينذر  وأكدت مصادر متطابقة لـ
بأخطار محدقة بعدن وبقية المحافظات الجنوبية وأن محاولة إظهار 

الخالف أنه كان بسبب عدم قبول المقدم صالح العميري قرار هادي الذي 
أقاله من مسئولية أمن مطار عدن، ال يمكن أن تنطلي على العارفين 
بخفايا ما تشهده عدن من صراعات. وأكدت المصادر أن االشتباكات 
ودخول القوات الجوية فيها تكشف عن أن الصراع اإلماراتي -السعودي 
في عدن بلغ ذروته خصوصًا وأن النفوذ اإلماراتي يتقلص منذ احتالله 
عدن رغم دعمها لما تسمى قوات الحزام األمني المشكل في الغالب 
من ابناء الضالع وتمدد لمحافظتي لحج وأبين، األمر الذي أثار غضب 

السعودية التي وجدت نفسها خارجة من الفائدة.
وأوضحت أن السعودية أوعــزت للفار هــادي بالقضاء على النفوذ 
االمــاراتــي، األمــر الــذي دفعه الى إصــدار قــرار الشهر الماضي يقضي 
بسيطرة ما تسمى قوات التدخل السريع على الملف األمني في محافظة 
عدن ما أدى الى تصادمها عسكريًا مع قوات الحزام األمني أسفر عن 
طرد القوات التابعة لهادي وسيطرة قوات الحزام االمني على الوضع 

العسكري في المحافظة. 
بقية ص٣

اليمنيون يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع
ارتفاع جديد في أسعار السلع األساسية والغذائية
تحذيرات من انتشار عصابات مسلحة تسطو على األموال

تراجع الريال وفرض «الجرعة» والعدوان يهدد الماليين بالموت

تــراجــعــت بشكل غــيــر مسبوق  
ومتسارع العملة الوطنية "الريال" 
مقابل الــدوالر لتصل إلى أدنــى مستوى في 
تاريخها وتسّجل ٣٦٠-٣٦٥ريــاًال، وسط 
عات باستمرار التراجع إلى ٤٠٠ ريال.

ّ
توق

وأغلقت بعض محال الصرافة أبوابها، فيما 
اعتذر البعض اآلخر عن بيع أو شراء الدوالر 
واالقــتــصــار على صــرف وإرســـال الــحــواالت 
يهم تعليمات باالمتناع عن 

ّ
فقط، بعد تلق

تداول الدوالر من أجل الحّد من تراجعه في 
سوق الصرف األجنبي.

ويخشي اليمنيون من التزايد السريع في 
أسعار السلع األساسية والغذائية والدوائية 
 المستوردة بسبب تراجع الريال، ما 

ً
وخاصة

يفاقم من أوضاعهم المعيشية واالقتصادية 
الصعبة جّراء استمرار العدوان الذي تقوده 
السعودية على بالدنا والحصار الجائر الذي 
ــدون سبب، والتي تــدهــورت في  تفرضه ب
الفترة األخيرة بسبب "الجرعة" غير المعلنة 
التي أّدت إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل 

والغاز المنزلي.
تفاصيل ص٣


