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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، وأنــه رقــم يفوق 
كــل الــمــعــادالت وسيظل رقمًا في 

الحاضر والمستقبل..
50 رياالً 20 صفحة
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ر المؤتمر من الخونة والعمالء الزعيم : العدوان السعودي طهَّ
أكد الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام- ان العدوان السعودي 
على اليمن طهر المؤتمر الشعبي العام من الخونة والعمالء دون ندم على ذلك..جاء 

ذلك في منشور له على صفحته الرسمية على الفيس بوك قال فيه:
نا 

ّ
تسعة أشهر زمن العدوان على شعبنا وبالدنا ، ومنذ بداية العدوان وحتى اليوم تمك

من إنجاز الكثير.. وأهم تلك اإلنجازات:
١- منذ أن ابتدأ المعتدون عدوانهم علينا وحتى اللحظة امتنعت عن استخدام 

الهاتف.
٢- طيلة تسعة أشهر من العدوان امتنعت عن تناول ومضغ القات.

٣- لقد جاء العدوان لنكمل تصفية وتطهير المؤتمر الشعبي العام من الخونة 
والعمالء دون ندٍم على ذلك.

«الميثاق» : التحية ألعضاء المؤتمر  بن حبتور لـ
الشعبي على تماسكهم خلف قائدهم الرئيس 

علي عبدالله صالح

«الميثاق» : نحذر من مخطط  الجفري لـ
الفار هادي لتقسيم الجنوب 

الى إمارات داعشية

المؤتمر يحمل «السعودية» و«هادي» مسئولية مايرتكبه «داعش» في المحافظات الجنوبية

اشتراط وقف العدوان السعودي ورفع الحصار للقبول بهدنة طلبها الفار هادي

كشف مصدر رفيع في القوى الوطنية أن الفار عبدربه منصور هادي طلب هدنة مع إطالق 
ثالثة معتقلين وهم: شقيقه (ناصر هادي)، ووزير الدفاع (محمود الصبيحي)، و(فيصل 

رجب).
واعتبر المصدر هذا العرض عمًال من قبيل المخادعة السياسية التي لن تنطلي على القوى 
السياسية الوطنية المقاومة للعدوان الخارجي وأدواته في الداخل.. مضيفًا: أن هادي هو 
أحد أبرز أدوات العدوان لكن القرار ليس من صالحياته.وقال المصدر: يوجد معيار لقياس 
األمور، فإذا كان القرار بيد هادي فإن عليه وقف العدوان واالقتتال وفك الحصار وإطالق 
جميع المختطفين لديه ولدى تنظيمي داعش والقاعدة اللذين يعمالن معه جنبًا إلى جنب 

لصالح أجندة العدو.

وأضاف: إن القوى الوطنية ترى في تنفيذ هذه الخطوات الثغرة الوحيدة للدخول في عملية 
التهيئة لألجواء الممهدة إلنجاح مؤتمر جنيف.

ل المصدر الفار هادي مسؤولية المذبحة الشنيعة التي نفذها تنظيم داعش بحق  وحمَّ
٢٥ مواطنًا يمنيًا، واغتيال رئيس المحكمة الجزائية في عدن.

وقال: إن التنظيمات اإلرهابية التي تسرح وتمرح وتقتل وتفجر في عدن وتسيطر على 
معظم المحافظات الجنوبية، إنما هي نتاج العدوان السعودي الذي يعد الفار هادي إحدى 

أدواته والوكيل الحصري والمشرف على تنفيذ العمليات اإلرهابية.
ودعا المصدر الفار هادي إلى االستفادة من تجاربه وفهم الرسالة جيدًا.

ـــمـــدن في  < انــزلــقــت عــــدن وعـــــدد مـــن ال
الــمــحــافــظــات الجنوبية الـــى سعير التجربة 
المأساوية الليبية والسورية األيام الماضية بعد 
عودة الخائن هادي الى عدن وفشل قوات العدوان الذي 
تقوده السعودية على بالدنا في تحقيق انتصارات في 

تعز ومارب وشبوة والبيضاء وغيرها..
وجاءت عملية اغتيال جعفر محمد سعد- محافظ 
عدن المعين من الخائن هــادي وثمانية من مرافقيه 
جوار المنطقة العسكرية الرابعة في مدينة التواهي 
لتؤكد حقيقة صفقة تسليم أبين وحضرموت وأخيرًا 
عدن لتنظيمي داعش والقاعدة كقوى متحالفة مع دول 
العدوان الذي تقوده السعودية استباقًا لنتائج الجهود 
التي تبذلها األمــم المتحدة لحل األزمــة اليمنية.وأكد 
«الميثاق» أن السعودية والخائن  مراقبون سياسيون لـ
هادي قرروا تسليم المحافظات الجنوبية لالرهابيين 

بعد أن فشلوا في تحقيق أهدافهم التآمرية سواء عبر 
القوة العسكرية المفرطة التي استخدمتها السعودية 
ضد الشعب اليمني، واألمر نفسه سيكون عبر الحوار 

الذي ترتب له األمم المتحدة.  
وقــالــوا: إن مــســودة الــحــوار المرتقب تطوي بشكل 
صريح صفحة الخائن هادي من الحياة السياسية اليمنية 
والى األبــد، وأن اليمنيين هم من يقررون مستقبلهم 
عبر الحوار دون تدخل سعودي أو غيره، لذا سارعت 
السعودية والخائن هادي الى تسليم المدن والمحافظات 
الجنوبية لالرهابيين في خطوة إن لم تعرقل الحوار 
الوشيك استئنافه برعاية األمم المتحدة.. فإنها ستضع 
أمام الحكومة التي سيتم تشكيلها صعوبات وتحديات 
كبيرةفي ظل استمرار السعودية بتقديم دعم مادي 
وأسلحة للجماعات االرهابية التي سيتم استخدامها 

سياسيًا بعيدًا عن اتهامات مباشرة. > تفاصيل ص٦

إرهــاب آل سعود و«هادي» يـذبح اليمن
فشل السعودية عسكريًا دفعها لنقل االرهابيين من سوريا وتركيا والقوقاز الفغنة اليمن
 مرقبون يستغربون تزايد االعمال االرهابية في عدن في ظل وجود قوات احتالل الكثر من ١٠ دول

المؤتمر ينفي لقاء األمين العام باألحمدي في األردن
نفى مصدر مسؤول في مكتب االمين العام للمؤتمر الشعبي العام صحة 
ما نشرته مواقع اخبارية تابعة ألطــراف مؤيدة للعدوان السعودي على 
اليمن وفي مقدمتها مواقع االصالح، عن لقاء جمع بين االستاذ عارف الزوكا 
ان جملة وتفصيًال.. والدكتور علي حسن االحمدي في العاصمة االردنية عمَّ

وقال المصدر: ان هذه الفبركات ال اساس لها من الصحة وإنها من نسج خيال 
القائمين على تلك المواقع ومن يقف خلفهم من المرتزقة ومؤيدي العدوان 

المتواجدين في الرياض وبعض العواصم االخرى..
> تفاصيل ص٢

تقرر انعقاده منتصف الشهر الجاري
العواضي: توافقنا مع المبعوث الدولي على القضايا الرئيسية لمشاورات جنيف ٢

أعلن أمــس األحــد، عن الموعد النهائي لعقد مفاوضات جنيف٢ بين 
األطراف اليمنية التي ترعاها األمم المتحدة لحل األزمة اليمنية..

وقال األمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي 
مساء أمس األحد في تغريده على حسابه الرسمي بموقع التواصل االجتماعي 
تويتر: «أنهينا الجلسة الثانية مع المبعوث األممي، وتوافقنا على القضايا 

الرئيسية لمشاورات سويسرا وموعدها في ١٥ ديسمبر.

مصدر في القوى الرافضة للعدون:

 هدنة الفار «هادي» خدعة سياسية لن تنطلي على احد

هادي إحدى ادوات العدوان وليس من صالحياته اتخاذ القرارات
وقف العدوان واطالق المختطفين وفك الحصار ثغرة وحيدة إلنجاح مؤتمر جنيف

يتحمل هادي مسؤولية المذبحة الشنيعة التي نفذها داعش بحق ٢٥ مواطنًا

خطر اإلرهاب السعودي
تسليم قوات احتالل العدو السعودي المستأجرة وعمالئه ومرتزقته 
محافظات عدن ولحج وأبين وقبلها حضرموت لإلرهابيين من عناصر 
القاعدة وداعش واطالقها لتمارس نزواتها في القتل والذبح والسحل 
واالغتياالت والتفجيرات والقيام بأعمال السلب والنهب، ناشرين الرعب 
م لهم أو يستولون عليه بدعم 

َّ
والخوف بين المواطنين في أي مكان ُيسل

من العدو السعودي والخائن هادي الذي يهدف من وراء ذلك الى تطبيق 
سيناريو الفوضى التدميري الذي اعتمد عليه بصورة متزايدة للتغطية 
على هزائمه وفشله الذريع أمام صمود الشعب اليمني وجيشه في كل 
 وغربًا مرورًا 

ً
الجبهات- على الحدود وفي جيزان ونجران وعسير شماال

بمأرب والجوف وشبوة شرقًا وفي الضالع وتعز جنوبًا- وعجزه عن فرض ما 
يريد في المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة قواته الغازية المستجلبة 
من عدة دول بينها بالطبع التنظيمات اإلرهابية التي بات يراهن عليها 
باعتبارها الخيار األخير الذي يعول عليه للخروج من مستنقع عدوانه على 

اليمن والذي يوشك على الغرق النهائي فيه.
وهكذا بعد تسعة أشهر من العدوان على اليمن تجد مملكة آل سعود 
الوهابية نفسها مضطرة الى استخدام وسائلها واساليبها وادواتها 
التقليدية- في افغانستان والصومال والعراق وسوريا وليبيا ودول أخرى- 
المتمثلة في اإلرهاب والمال النفطي.. بيد أن لعب آل سعود بورقة اإلرهاب 
في اليمن قد فشل في مختلف المراحل خاصة الفترة التي سبقت العدوان 
دون أن يعني ذلك أن اإلرهاب لم يلحق أضرارًا كبيرة سياسية واقتصادية 
على الشعب اليمني وأمنه واستقرار ومكانته وسمعته االقليمية والدولية، 
ومع ذلك استطاع أن يواجه آفة اإلرهاب ويستأصل شرها ليكون ذلك أحد 

االسباب الحقيقية لعدوان النظام السعودي المستمر عليه.
بكل تأكيد.. عودة العدو السعودي الى محاولة اللعب مجددًا بورقة 
اإلرهاب بعد أكثر من ٢٥٠ يومًا من الحرب العدوانية البربرية الوحشية 
التي طالت االنسان والشجر والحجر اضافة الى الحصار الجائر، كل هذا 
انتصرت عليه ارادة اليمنيين الصابرين المؤمنين بعدالة قضيتهم، وأن 
الله ناصرهم على هذا العدو الذي أصبح يتجرع مرارة الهزيمة المنعكسة 
في الدفع باليمن نحو الفوضى الدموية التي تقوم بها التنظيمات اإلرهابية 
وتجسد نماذجها الشنيعة والبشعة في المحافظات الجنوبية وتعز وآخرها 
الجريمة المرتكبة بحق المواطنين في أبين بتلك الصور الوحشية التي 
تفاخر بها مرتكبوها على وسائلهم االعالمية، وبذات أساليبهم الهمجية 
في العراق وسوريا وليبيا، مع فارق أن من يتحمل المسئولية هو دولة العدو 
السعودي كون محافظات عدن وأبين ولحج واقعة تحت سيطرة احتاللها 
المباشر، اضافة الى الفار هادي الذي أعيد الى عدن لتنفيذ أجندة مخطط 

الفوضى بتسليم هذه المحافظات إلرهابيي القاعدة وداعش.
كل ذلك يجري أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومعرفته بطبيعة 
الحرب اإلرهابية لنظام أسرة آل سعود والدول المتحالفة معه والمتعددة 
الوسائل، كما بات معروفًا أن النظام السعودي هو مصّدر وممول اإلرهاب 
األساسي.. وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته وينتقل من موقع 
المتفرج المتواطئ مع هذا العدو بعد انكشافه وافتضاح أطرافه بالتدخل 
 ازدواجية المعايير في التعاطي 

ً
لوقف العدوان.. فبعد اآلن لم يعد مقبوال

 وشعوبًا عربية واسالمية 
ً
مع اإلرهاب السعودي الذي دمر اليمن ودوال
وتجاوز كل الحدود ليهدد خطره العالم كله.

مطالبة مجلس األمن بوقف العدوان للحد من استمرار سيطرة 
داعش والقاعدة على المحافظات اليمنية

< حمل مصدر في المؤتمر الشعبي العام تحالف العدوان السعودي ومرتزقته مسؤولية كل الجرائم اإلرهابية وأعمال 
القتل والتنكيل بالمواطنين األبرياء والتي ترتكبها عناصر تنظيم القاعدة وداعش في محافظات: عدن، أبين، لحج، 
تعز، حضرموت، البيضاء..ودان المصدر الجريمة اإلرهابية البشعة التي ارتكبها عناصر تنظيم القاعدة في مدينة 
جعار بأبين، الجمعة، بإعدامها ١١ مواطنًا وما سبقها من حوادث إعدام لمواطنين في حضرموت وعدد من المواطنين 

في عدن وتوثيق وبث مشاهد إعدامهم عبر شبكة االنترنت.    تفاصيل ص٢

الرئيس األسد: «السعودية 
تمارس ألعابًا خطرة في اليمن 

وسوريا»
قال الرئيس السوري 
بـــــشـــــار األســـــــــــد، إن 
ــمــارس  الــســعــوديــة "ت
ألعابًا خطرة في كل من 
اليمن وسوريا"، وجدد 
االتــــهــــامــــات لــلــنــظــام 
ــســعــودي ودول في  ال
المنطقة والغرب بدعم 
اإلرهــاب والمجموعات 
اإلرهابية المقاتلة، وهو 

ما يجعل من المعركة تطول.
وأكــد األســد في مقابلتين منفردتين مع صحيفة 
"صــنــداي تــايــمــز" البريطانية ومحطة فينيكس 
الصينية، أمس األحد، أن الروس هم من يحمون أوروبا 
اليوم، مشيرا إلى أن التحالف الذي تقوده واشنطن لم 
يحقق اي نتائج تذكر خالل عام كامل من الضربات 

الجوية.
وقال الرئيس األسد إن التحالف الذي تقوده الواليات 
المتحدة ضد اإلرهاب وهمي وافتراضي، ألنه لم يحقق 

أي إنجازات على األرض في مواجهة اإلرهاب.

البرلمان العراقي يناقش التدخل
العسكري التركي في  نينوى

< يحدد مجلس النواب العراقي موقفه في جلسة مزمعة، 
من التدخل العسكري التركي في األراضــي العراقية، حيث 
ستتم مناقشة هذه القضية الخطيرة.. وتحديد موقف من 

العدوان التركي.
وأعلن رئيس لجنة األمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم 
الزاملي أن البرلمان سيبحث هذا االعتداء على األراضي العراقية 
الذي هو اعتداء على السيادة، وهدد بأن العراق قد يضطر 
الى طلب تدخل روسيا لردع األتراك.. مبينًا أن دخول القوة 
العسكرية التركية الى أطراف محافظة نينوى تم دون علم 

الحكومة االتحادية..
هذا وأعلن مكتب رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي 
أن الحكومة تأكد لديها أن قــوات عسكرية تركية  دخلت 
محافظة نينوى دون طلب أو إذن من السلطات االتحادية 

العراقية..

جيبوتي تعلن عن إقامة قاعدة بحرية للصين في أراضيها..
< صرح وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف بأن الصين ستمتلك قاعدة بحرية لوجيستية في بالده 
قبل عام ٢٠١٧م. ونقلت قناة «سكاي نيوز» عن الوزير في كلمته التي ألقاها على  هامش القمة األفريقية 
الصينية المنعقدة في مدينة جوهانسبرج قوله: إن المفاوضات مع الصين انتهت.. موضحًا أن القاعدة تهدف 
الى مكافحة القرصنة وضمان أمن مضيق باب المندب.. مشيرًا الى أن القاعدة ستقام على أحد أرصفة ميناء 
جيبوتي الجديد الذي يجري بناؤه. الجدير بالذكر أن جيبوتي تستضيف قواعد عسكرية لفرنسا وأمريكا، 

كما تستخدم قوات بحرية أجنبية بين الصين والموانئ الجيبوتية في إطار التسابق العسكري بالمنطقة.

بالل أردوغان وزيرًا لنفط "داعش"!
أكــدت الصحافة األلمانية 
أن سمعة بالل أردوغان نجل 
الرئيس التركي قد تلطخت 
بــنــفــط تــنــظــيــم "داعــــش" 
ووصلت إلى الحضيض رغم 
رفـــض الـــغـــرب االعـــتـــراف 
بـــتـــورط اإلدارة الــتــركــيــة 
بــتــجــارة النفط المشبوهة 

ــهــذا الــخــصــوص كــتــبــت صحيفة  ــع داعــــش. وب م
Handelsblatt أنه رغم محاوالت بالل تقديم 
نفسه بصورة رائعة، إال أن ماضيه يحمل الكثير 
من النقاط السوداء التي قد تؤكد صحة االتهامات 

الروسية الموجهة إليه باإلتجار بنفط "داعش".
وعددت الصحيفة عددًا من األدلة، واسترجعت 

تصريحًا لوزير اإلعــالم السوري 
ـــي نــوفــمــبــر  عـــمـــران الـــزعـــبـــي ف
الماضي، أكد فيه أنه يتم نقل نفط 
"داعش" بواسطة شاحنات تعود 
لشركة يديرها بــالل أردوغـــان، 
فضال عن شرائه الخامات النفطية 
واآلثـــار السورية المنهوبة على 

أيدي عناصر التنظيم.
كما تشير أصابع االتهام ألردوغان االبن بالتورط 
في توريد نفط "داعش" المنهوب في العراق إلى 
دول آسيوية، حيث صار العراقيون على خلفية هذه 
االتهامات يصفونه، حسب الصحيفة، بـ"وزير نفط 

داعش".

تحالف العدوان يستخدم ورقة االرهاب لتحقيق اجندة سياسية وعرقلة التسوية المرتقبة


