
المؤتمر يدين تفجيرات مصر والصومال وتركيا ويدعو لمحاسبة داعمي اإلرهاب
دان المؤتمر الشعبي العام التفجير اإلرهابي  

ــذي استهدف الكاتدرائية المرقسية في  ال
جمهورية مصر العربية والتي راح ضحيتها ٢٦ قتيًال 
و١٥٠ جريحًا. واعتبر المؤتمر ان هذا التفجير يمثل 
عمًال إرهابيًا وإجراميًا مرفوضًا ال يقره الدين اإلسالمي وال 
قيمه وال مبادئه القائمة على التسامح والمحبة والتعايش 

مع اآلخر والقبول به.

 وأكد المؤتمر أن هذا التفجير اإلرهابي الذي استهدف 
الكاتدرائية المرقسية وجــاء عقب سلسلة تفجيرات 
شهدتها مصر يؤكد ان ثمة من يسعى لضرب الوحدة 
الوطنية المصرية واستخدام اإلرهاب كورقة في تصفية 
الحسابات مع الدولة المصرية نظرًا لمواقفها التي تقف 

ضد اإلرهاب في المنطقة بشكل عام.
تفاصيل ص١٢

كلمة 

عدوان شرعية اإلرهاب
عدن درة اليمن وجوهرتها على البحرين األحمر والعربي منذ احتاللها قبل عام ونصف  

ترزح تحت فوضى الغزاة يستبيحها اإلرهاب الممنهج بعمليات االغتيال والتفجيرات 
بالمفخخات واالنتحاريين والتي تقوم بها ادوات العدوان السعودي وتحالفه البغيض من تنظيمات 
القاعدة وداعش وانصار الشريعة.. وحتى يكتمل المشهد الكارثي للحرب العدوانية اإلرهابية في 
صورته المكثفة الذي يراد منه زج الوطن اليمني في خضم دمائه، يبرز توحش حامل الدعوات 
والشعارت التقسيمية االنفصالية والمناطقية والطائفية والجهوية من جديد في المشهد الدامي.. 
تطل وجوه العمالة واالرتزاق الكالحة وأصحاب المشاريع الصغيرة التي سقطت وانتهت لتتحول 
هم يتمكنون من تحقيق أهداف 

َّ
الى أوراق يلعب بها المحتلون لعدن وبعض المحافظات، عل

عدوانهم في اخضاع اليمنيين وتقسيم وطنهم بعد ضرب وحدتهم وتمزيق نسيجهم االجتماعي 
لتشظيتهم الى كيانات قزمية هزيلة متناحرة يسهل التحكم بها.

في هذا المنحى تأتي العملية اإلرهابية التي استهدفت مجندين تم تجميعهم على نحو غير بريئ 
الى معسكر الصولبان الستالم رواتبهم، فانغمس بينهم االنتحاري اإلرهابي الداعشي «أبو سعد 
العدني» مفّجرًا نفسه، مغرقًا المكان بأشالء ودماء أكثر من ١٢٠ قتيًال وجريحًا.. هذه العملية 
اإلرهابية الدموية ليست األولى في معسكر الصولبان أو عدن فهي واحدة من عشرات العمليات التي 
تشهدها عدن منذ غزوها واحتاللها بصورة يومية، ولن تكون األخيرة مادام هناك َمْن يصدقون 
أوهام أن يكونوا غير ما هم عليه يمنيين انتماًء ووجودًا في الجغرافيا والتاريخ والحضارة االنسانية، 
وال يريدون أن يدركوا أنه ال حاضر وال مستقبل لهم إّال باليمن.. إنها الحقيقة الثابتة التي أيضًا على 
كل يمني أصيب بلوثة النزعات والنعرات المناطقية والطائفية والمذهبية أن يعي ويستوعب 
هذه الحقيقة التي تحتاج الى التفكير والتأمل في العملية اإلرهابية التي ذهب ضحيتها مجندو 
الصولبان، وقبلها عمليات اإلرهاب واالغتياالت وكل ما يقوم به العدوان السعودي وتحالفه في 
كافة أرجاء الوطن من خراب ودمار وقتل لألبرياء طوال ما يقارب العامين سواًء بقصف طائراته 
وبوارجه وأسلحته الفتاكة من البر أو عبر مرتزقته وأدواته وجيش المملكة الوهابية من تنظيم 
«االخوان المسلمين» والقاعدة وداعش وما إليها من االشكال اإلرهابية والتي  تتغير مسمياتها 
حسب الطلب ومتطلبات التوظيف، فتارة يكونون في إعالم السعودية وتحالفها االقليمي والدولي 
مجاهدين وثوارًا أو مقاومة أو معارضة مسلحة، وتارة إرهابيين.. والالفت في هذا السياق أن تفاجئنا 
عتبروا ومازالوا من ِقَبل قوى 

ُ
الواليات المتحدة األمريكية بضمها اسماء يمنية جديدة الى قوائمها ا

العدوان جزءًا من الشرعية الوهمية التي عنوانها الفار هادي وحكومة فنادق الرياض.. ويهداف 
هذا اإلعالن األمريكي الى التمويه االستباقي لجرائم إرهابية ستحدث، ولم يفصل إدراج أولئك في 

قوائم مكافحة اإلرهاب األمريكية وتفجير الصولبان االنتحاري سوى أيام!
ل: إن ما يتعرض له اليمن من عدوان مستمر إن لم يكن حربًا إرهابية دموية قذرة  ، نتساء

ً
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المؤتمر يدين الجرائم اإلرهابية في عدن ومصر وتركيا والصومال
الزعيم: المؤامرة االنفصالية التي يقودها «هادي» ستفشل وسيرحل خلف «البيض»
على السعودية وقف غاراتها وسنوقف إطالق الصواريخ على قواعدها العسكرية

 نحث الوزراء على التعاضد والوحدة وال نقبل المناكفة من أي وزير يجب أن يكون مجلس الوزراء كتلة واحدة ال كتلتين

 يتلقى التعليمات من أحد
َّ
 سنحاسب «العرادة» على نهبه اإليرادات على المبعوث الدولي أن يكون وسيطًا محايدًا وأال

 أتمنى من األخوة في مجلس التعاون أن يساهموا في إيقاف الحرب أتمنى من مصر الكنانة االنسحاب من تحالف العدوان مثل المغرب
اعملوا بروح الفريق الواحد لتنفيذ سلطة القانون والدستور

على وزراء هادي أن يبحثوا عن شقق في الرياض أو القاهرة أو الدوحة فاليمن لن تقبلهم

نثّمن عاليًا موقف السلطان قابوس وشعب عمان الشقيق تجاه اليمن

رأس الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية االسبق،  
رئيس المؤتمر الشعبي العام - اجتماعًا ضم ممثلي المؤتمر 
الشعبي وحلفائه في المجلس السياسي وهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء 
الهيئة الوزارية للمؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بحضور 

االمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا.
وفي االجتماع ألقى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة مهمة أكد فيها أن 
على حكومة اإلنقاذ مواجهة مخطط االنفصال الذي يقوده هادي ومعه 
حركة اإلخوان والدواعش والقاعدة في المحافظات الجنوبية والشرقية.. 

مؤكدًا أنهم سيفشلون كما فشل البيض في ٩٤م..
وأضاف أن على المجلس السياسي أالَّ يتحول إلى سلطة تنفيذية فمهمته 

رسم السياسات والحكومة هي المسئولة عن التنفيذ..
تفاصيل ص٣

البرلمان يمنح حكومة اإلنقاذ الوطني الثقة
التعاطي مع خطة األمم المتحدة للحل السياسي وإنهاء الحرب

 إعداد موازنة للدولة تراعي الظروف الراهنة معالجة وضع المنقطعين والمفصولين عن وظائفهم

منح مجلس النواب يوم السبت بأغلبية ١٤٨ عضوًا باستبعاد ٢٨ مقعدًا برلمانيًا  
شاغرا الثقة لحكومة اإلنقاذ برئاسة عبدالعزيز بن حبتور بشروط أوردها في تقرير 
بتوصياته لها.. ووجه البرلمان بحضور بن حبتور وعدد من الوزراء توصيات اعتبرها جزءًا ال 

يتجزأ من برنامج الحكومة.
وحثت التوصيات على أولوية صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري 
وحاالت الضمان االجتماعي والمعاشات التقاعدية، وأكدت على استمرار صرف مستحقات 

الطالب المبتعثين في الخارج.
ودعت إلى تشكيل لجنة لمراجعة قرارات صادرة في الفترة السابقة وإقرار ما وافق منها 
الدستور والقانون وإلغاء المخالفة، وكذلك إدراج رجال القبائل في الجبهات ضمن القوات 
المسلحة واألمن ومعالجة وضع جميع المنقطعين والمفصولين عن وظائفهم «بما يكفل 

عدم خلق مشاكل جديدة».
وألزمت توصيات البرلمان الحكومة بإعداد موازنة للدولة تراعي الظروف الراهنة، واتخاذ 
ات تعزز الموارد الضريبية والجمركية وتكفل تدفقها إلى البنك المركزي وخزينة الدولة،  إجراء
وتنمية الموارد السمكية والزراعية، والتعاون مع القطاع الخاص وإعطاء أولوية استثمارية 

للبيوت التجارية ورجال األعمال «الواقفة مع الوطن والمواطن في ظل الظروف الصعبة».

انتخـــاب هيئــة رئاســة جديـدة للبرلمــــان
انتخب مجلس النواب في جلسته المنعقدة السبت هيئة رئاسة  

ات الدستورية والقانونية  جديدة لمجلس النواب وفقًا لإلجراء
والالئحة الداخلية للمجلس.. حيث جرى في مستهل الجلسة صعود أكبر 
األعضاء سنًا وهو القاضي محمد علي مرعي ومعه محمد علي البطاح إلدارة 
الجلسة.. هذا وقد انتخب اعضاء المجلس وباإلجماع الشيخ يحيى علي الراعي 
رئيسًا للمجلس.. كما تم انتخاب أكرم عطية نائبًا لرئيس البرلمان وانتخاب 
ناصر باجيل نائبًا لرئيس البرلمان بديًال عن محمد الشدادي، وانتخاب 

عبدالسالم زابية نائبًا لرئيس البرلمان بديًال عن حمير األحمر.
وقد عقدت هيئة رئاسة المجلس المنتخبة أول اجتماع لها برئاسة رئيس 

المجلس والذي هنأ اعضاء هيئة الرئاسة بالثقة التي حظيوا بها من قبل 
أعضاء المجلس، وأكد يحيى الراعي أن العمل في هيئة رئاسة المجلس تكاملي 
وتضامني وضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد وبما يساعد على انجاز 
المهام المطروحة أمام البرلمان. وقد تم في االجتماع توزيع االختصاصات 

بين اعضاء هيئة الرئاسة على النحو التالي:
١- أكرم عبدالله عطية -نائبًا لرئيس المجلس للشئون التشريعية والرقابية.
٢- عبدالسالم صالح هشول- نائبًا لرئيس المجلس للشئون التنظيمية والفنية.
٣- ناصر محمد باجيل -نائبًا لرئيس المجلس للشئون البرلمانية والعالقات 

الخارجية.

خالل لقائه قيادات أحزاب التحالف

األمين العام: الوطن يواجه صعوبات جمة أخطرها العدوان والحصار والمؤامرات التي تستهدف وحدته
الـــتـــقـــى االمــــيــــن الـــعـــام  

للمؤتمر الشعبي العام 
االستاذ عارف عوض الزوكا- األربعاء- 
ــادات احــــزاب الــتــحــالــف الوطني  ــي ق
الديمقراطي، حيث خصص االجتماع 
لمناقشة آخـــر الــمــســتــجــدات على 
الساحة الوطنية، سواء فيما يتعلق 
باستمرار التصعيد العسكري من قبل 
العدوان السعودي الغاشم وحلفائه 
ومرتزقته، أو فيما يتعلق باألوضاع 

السياسية خاصة بعد تشكيل حكومة 
االنقاذ الوطني . وفي اللقاء أكد االمين 
العام للمؤتمر ان المرحلة التي تمر 
ــبــالد جـــراء الـــعـــدوان الــســافــر،  بــهــا ال
والحصار الجائر، تفرض المزيد من 
التالحم والصمود من قبل كافة القوى 
الوطنية وفــي مقدمتها المؤتمر 
ــعــام وأحـــــزاب التحالف  الــشــعــبــي ال

الوطني الديمقراطي..
تفاصيل ص٣

رئيس الوزراء: 

رنا مرتبات الموظفين
َّ

وف
استمرار العدوان يوّسع نشاط القاعدة باتجاه باب المندب
ال عالقة إليران بالحكومة واليمن لن تكون حديقة خلفية ألية دولة
يجب أن يتطور تحالف المؤتمر وأنصار الله ليصبح استراتيجيًا

الحكومة فتحت نوافذ دبلوماسية مع الخارج لوقف العدوان ورفع الحصار
أكد الدكتور عبدالعزيز بن حبتور -رئيس مجلس الوزراء- أن حكومته  

لديها امكانية لصرف مرتبات الموظفين في الجمهورية اليمنية وأنها 
جادة منذ اليوم األول لتشكيلها في حسم هذا الموضوع من خالل توريد كل الموارد 

الى البنك المركزي.
وقال بن حبتور: إن حكومة االنقاذ ستعمل وفقًا للدستور والقانون وستفّعل كافة 
مؤسسات الدولة ولن تسمح ألحد بتجاوز ذلك. مشيرًا الى أن هناك تضخيمًا إعالميًا 
لصورة المشرفين التابعين لما يسمى باللجنة الثورية التي حافظت -حسب قوله- على 
مؤسسات الدولة بعكس ما فعلته ميليشيات هادي في عدن من تدمير للمؤسسات.. 
منوهًا الى أن المشرف على حكومة االنقاذ هو المجلس السياسي األعلى كما نص على 

ع بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.
َّ
ذلك االتفاق الموق

بقية ص١٢

ترامب يغلق ٤ من شركاته 
على صلة مع السعودية

ــق الــرئــيــس   أغــل
ــــــكــــــي  ــــــري األم
المنتخب دونــالــد تــرامــب 
عددًا من شركاته، وبعضها 
ربما كانت له عالقة بأعمال 
مع السعودية.ونقلت وكالة 
أســوشــيــتــدبــرس عــن أالن 
غارتن، المستشار القانوني 
ــام لــمــؤســســة تــرامــب،  ــع ال
قوله: إن الهدف هو تجنب 
أي تـــضـــارب مــحــتــمــل في 
المصالح بعد فــوز ترامب 

برئاسة الواليات المتحدة.
ومــن المقرر أن يتسلم 
تــــرامــــب، رجــــل األعـــمـــال 
الــــثــــري، الــبــيــت األبــيــض 
رسميًا فــي العشرين من 

الشهر المقبل.
واشـــــار غـــارتـــن إلــــى أن 
الــرئــيــس المنتخب ســوف 
يعلن خالل أيــام تغييرات 
أخــرى تتعلق بمشروعاته 

لــتــجــنــب أي تـــعـــارض في 
المصالح.

وقـــــال: إن الــتــغــيــيــرات 
تشمل إغالق ٤ من شركات 
ترامب ذات الصلة بمشروع 
تجاري مشترك محتمل مع 

السعودية.
وأكـــد أن مؤسسة ترامب 
ـــس لـــهـــا صـــفـــقـــات فــي  ـــي "ل

السعودية".
تفاصيل صـ١٨

«الميثاق»:  المهندس محمد الحوثي لـ

٦٥٥ هزة أرضية في عتمة ومغرب عنس

دواعش «هادي» يحكمون السيطرة على عدن.. وأمريكا تكتفي بفتح قائمة لقيادة حزب اإلصالح
المؤتمر يدين الجريمة اإلرهابية في عدن ويحّمل قوات االحتالل و«هادي» المسئولية الكاملة

نجيب علي

قال القائم بأعمال رئيس المركز الوطني لرصد ودراسة  
الــزالزل والبراكين المهندس محمد حسين الحوثي 
إن ٦٥٥ هزة أرضية ضربت حتى أمس األحد مديريتي عتمة 
ومغرب عنس بذمار كانت آخرها عند الظهيرة بقوة ٢٫٧ 
درجة على مقياس رختر، فيما سجلت سابقًا أقصى قوة للهزات 
التي بدأت في ٥ ديسمبر بـ٣٫٩ رختر. ونفى المهندس محمد 

«الميثاق» وجود أي نشاط بركاني في ذمار  الحوثي في تصريح لـ
ن أن الهزات األرضية مرتبطة بانفتاح البحر األحمر وخليج  وبيَّ
عدن. وأضاف: ما يحدث هو نشاط زلزالي تكتوني ويتم تفريغ 
الطاقة المتراكمة أوًال بأول من خالل الهزات األرضية الخفيفة. 
محذرًا من أن استمرارها لأليام المقبلة يهدد بانهيار عدة مباٍن 
في عتمة ومغرب عنس -بعضها تعرض للتشقق- وأشار الى 
أن ِقدم وتهالك المنازل في المنطقة وتموضعها على مرتفعات 

جبلية شديدة االنحدار يزيد من قابلية تعرضها للخطر. ودعا 
المهندس محمد الحوثي الجهات المعنية الى سرعة توفير 
االمكانات الالزمة إلعــادة تشغيل شبكات ومحطات المركز 

بصورة عاجلة.
واستنكر استهداف العدوان السعودي للشبكات الرئيسية 
التابعة للمركز ما أدى الى توقفها عن العمل وتعطيل أنشطة 

المركز بصورة عامة.

الفاجعة الكبرى التي ارتكبها اإلرهابي أبو سعد العدني  
بتفجير نفسه وسط حشود من المجندين الذين حضروا 
عصر السبت الستالم رواتبهم في معسكر الصولبان بخور مكسر، جريمة 
جديدة من جرائم الخائن هادي بحق الوطن فزع من هولها العالم، وراح 
ضحيتها أكثر من ١٢٠ شهيدًا وجريحًا. مصادر مطلعة أكدت أن الجريمة 

رة وتمت بتواطؤ قيادات كبيرة مع الجماعات اإلرهابية بهدف استنزاف  مدبَّ
شباب المحافظات الجنوبية في مثل هذه المحارق لتنفيذ مخطط السعودية 
واالمارات الحتالل أرض الجنوب بعد ايكال مهمة تصفية الشباب للمدعو 

حسين عرب والزبيدي وشالل وقيادات االصالح والسلفيين.
البقية ص١٢

اإلفراج عن ٧٢٠ من المغرر بهم تنفيذًا لقرار العفو العام
سّميهم «مقاومة»

ُ
السعودية ت مؤامرات «الفار» المكشوفة لليمن والعالم

إقامة دولة في الجنوب.. وإشعال 
حرب ال تهدأ في الشمال!

المخالفي يعتكف بعد علمه بقرار إزاحته من ِقَبل هادي

أكثر من ١٢٠ شهيدًا وجريحًا سقطوا في التفجير االنتحاري بمعسكر الصولبان
ضوا إلطالق رصاص مباشر مسعفون: ضحايا تعرَّ
«هادي» ارتكبت المذبحة باسم صرف الراتب الستنزاف شباب الجنوب قيادات عسكرية تابعة لـ


