
> انزلقت عدن وعدد من المدن في المحافظات الجنوبية 
الى 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 هادي وثمانية من مرافقيه جوار المنطقة 
العسكرية الرابعة في مدينة التواهي لتؤكد حقيقة صفقة 
تسليم أبين وحضرموت وأخ��ي��رًا ع��دن لتنظيمي داع��ش 
وال��ق��اع��دة كقوى متحالفة م��ع دول ال��ع��دوان ال��ذي تقوده 
السعودية استباقًا لنتائج الجهود التي تبذلها األمم المتحدة 

لحل األزمة اليمنية.
»الميثاق« أن السعودية والخائن  وأكد مراقبون سياسيون ل�
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.
 وقالوا: إن مسودة الحوار المرتقب تطوي بشكل صريح 
صفحة الخائن هادي من الحياة السياسية اليمنية والى األبد، 
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 كبيرة في ظل استمرار السعودية بتقديم دعم 

مادي وأسلحة للجماعات االرهابية التي سيتم استخدامها 
سياسيًا بعيدًا عن اتهامات مباشرة قد توجه للسعودية 
وحلفائها من المجتمع الدولي ورمي المشكلة على االرهابيين 

كالعادة.
وأك��د المراقبون السياسيون أن هذا السيناريو السعودي 
مفضوح وال يمكن بأي حال من األحوال تصديق إمكانية إقدام 
تنظيم داعش على اغتيال محافظ عدن في منطقة ال يمكن 
التسلل اليها أو دخولها اال عبر طريق واحد..كما ال يمكن أن 

يقدم تنظيم داعش على تنفيذ عملية اغتيال للشخصية 
األولى في محافظة عدن والتي تحتلها قوات أكثر من عشر 
دول تقودهن السعودية إضافة الى ما تمتلكه من أساطيل 
وبوارج حربية ومئات الطائرات الحربية وآالف الجنود من قوات 
الكوماندوز وميليشيات الجنجاويد ومرتزقة الحروب القادمين 
من ارتيريا وكولمبيا، خالفًا على القوات البحرينية والقطرية، 
ومع ذلك تنفذ عناصر داعش عملية اغتيال محافظ عدن 
بكل سهولة، رغم أنه يسير داخل منطقة عسكرية، بينما 

هذه القوات ال تحرك ساكنًا.

وأوضح المراقبون السياسيون أن السعودية وهادي باغتيال 
محافظ عدن استكملوا صفقة تسليم عدن وأبين لداعش 
مقابل تسليم شبوة وحضرموت وم��ارب والبيضاء لتنظيم 

القاعدة.
ول��م يستبعد المراقبون السياسيون أن يكون مخطط 
السعودية من وراء ذل��ك هو تحويل اليمن ال��ى معسكرات 
مفتوحة يأوي إليها االرهابيون من جميع أنحاء العالم إلعادة 
تصديرهم الى روسيا وأوروب��ا خصوصًا بعد أن بدأت تشعر 

بخسارتها في سوريا والعراق أمام الضربات الجوية الروسية 
التي تدك بشكل كامل معسكرات االرهابيين الذين ظلت 

تدعمهم وتساندهم بالمال والسالح لسنوات.
وح���ذرت م��ص��ادر أمنية وعسكرية م��ن خ��ط��ورة إق��دام 
ال��س��ع��ودي��ة وحلفائها وه����ادي ع��ل��ى تسليم ع���دن وبقية 
المحافظات الجنوبية، حيث ان االرهابيين أصبحوا يمتلكون 
ترسانة كبيرة من األسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي ُسلمت 
لهم من معسكرات الجيش في عدن ولحج وأبين بعد احتاللها 

من قبل قوات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية.
الفتين الى أن كميات األسلحة الكبيرة مع استمرار نقل 
السعودية وتركيا للعناصر االرهابية من سوريا عبر طائرات 
تركية، وكذلك من قطر ومن ليبيا ومنهم قوقازيون وشيشان، 
وكذلك من القرن األفريقي إلى عدن وحضرموت، كل ذلك 
يؤكد أن السعودية تسعى الى إحراق اليمن في حرب طويلة 
 ورقة االرهاب لتنفيذ أجندتها الشريرة في 

ً
األمد، مستخدمة

المنطقة..
وطالب المراقبون السياسيون الجيش اليمني واللجان الشعبية 
باليقظة والحذر واالستعداد للدفاع عن الوطن وتجفيف أوكار 
االرهاب، حيث تسعى السعودية إلى أفغنة اليمن بأي شكل 

بعد أن فشلت عسكريًا في تنفيذ أهدافها التآمرية.
الجدير بالذكر أن محافظ عدن تم اغتياله بسيارة مفخخة 
استهدفت موكبه بمنطقة فتح بالتواهي مع عدد من مرافقيه 
وذل��ك عقب خ��روج المحافظ من منزله حيث كان متوجهًا 

الفتتاح معرض صور في خور مكسر.
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»هادي« إحدى أدوات العدوان وليس من صالحياته اتخاذ القرارات
التهيئة إلنجاح مؤتمر جنيف تفرض وقف العدوان وفك الحصار وإطالق المختطفين

اغتيال محافظ عدن جاء ضمن صفقة تسليم الجنوب لإلرهابيين 
نقل الصراع إلى اليمن وتحويله معسكر مفتوح لإلرهابيين  مخطط »سعودي - تركي« لتعويض هزيمتهما في سوريا

إرهاب »آل سعود و هادي« يذبح اليمن

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

الصبيحي(، و)فيصل رجب(.
 من 

ً
واعتبر المصدر هذا العرض عمال

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 
األم��ور، فإذا كان القرار بيد هادي فإن 
عليه وق��ف ال��ع��دوان واالق��ت��ت��ال وفك 
الحصار وإطالق جميع المختطفين لديه 
ولدى تنظيمي داعش والقاعدة اللذين 
يعمالن معه جنبًا إلى جنب لصالح أجندة 

العدو.

وأض��اف: إن القوى الوطنية ترى في 
تنفيذ هذه الخطوات الثغرة الوحيدة 
ء  التهيئة لألجوا ف��ي عملية  للدخول 

الممهدة إلنجاح مؤتمر جنيف.
ل المصدر الفار هادي مسؤولية  وحمَّ
المذبحة الشنيعة التي نفذها تنظيم 
داعش بحق 25 مواطنًا يمنيًا، واغتيال 

رئيس المحكمة الجزائية في عدن.
وقال: إن التنظيمات اإلرهابية التي 
تسرح وتمرح وتقتل وتفجر في عدن 
ت  فظا لمحا ا معظم  على  تسيطر  و
الجنوبية، إنما هي نتاج العدوان السعودي 
ال��ذي يعد الفار ه��ادي إح��دى أدوات��ه 
والوكيل الحصري والمشرف على تنفيذ 

العمليات اإلرهابية.
ودع����ا ال��م��ص��در ال��ف��ار ه����ادي إل��ى 
االستفادة من تجاربه وفهم الرسالة 

جيدًا.

مصدر رفيع في القوى الرافضة للعدوان

طلب الفار »هادي« هدنة وإطالق 3 معتقلين خدعة لن تنطلي على أحد

قطاع اإلعالم بالمؤتمر ينعي الصحفي والكاتب راجح علي الجبوبي
> نعى قطاع الفكر والثقافة واإلعالم والتوجيه واالرشاد في 
المؤتمر الشعبي العام رحيل اإلعالمي والصحفي االستاذ/ راجح 
الجبوبي الذي انتقل الى جوار ربه يوم أمس األحد الموافق 6 
ديسمبر 2015م بعد معاناة مع المرض، وقد كرس الفقيد 
عمره للعطاء اإلعالمي والصحفي المتميز من أجل اليمن أرضًا 
وإنسانًا، وجسد ذلك في أداء الرسالة اإلعالمية الوطنية أو من 
خالل المناصب التي تقلدها في اإلعالم الرسمي والتي كان آخرها 

نائبًا لرئيس مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية »سبأ«..
وكذا من خالل مسيرته النقابية حيث كان الفقيد- رحمة 
الله تغشاه- من أبرز قيادات نقابة الصحفيين اليمنيين خالل 
الخمسة عشر عامًا الماضية وتقلد فيها عدة مناصب قيادية 
كوكيل أول للنقابة وأمين مالي وأخيرًا رئيس إحدى لجان النقابة.
واعتبر قطاع اإلعالم بالمؤتمر رحيل االستاذ راجح الجبوبي 
خسارة للوسط اإلعالمي والصحفي اليمني وخسارة لكادر 

إعالمي مؤتمري بارز كان له اسهاماته المتميزة في خدمة 
الوطن والمؤتمر في الجانب اإلعالمي.

ر قطاع اإلعالم بالمؤتمر عن تعازيه الحارة ألسرة الفقيد  وعبَّ
االستاذ/ راجح الجبوبي، سائاًل المولى عز وجل أن يتغمده 
بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مرتزقة العدوان بتعز يحرقون منزل 
القيادي المؤتمري عبدالرحمن الرميمة

اقتحم مسلحون من ميليشيات مرتزقة العدوان- مساء االثنين الماضي 30 
نوفمبر- منزل القيادي المؤتمري األستاذ عبدالرحمن الرميمة- عضو اللجنة 
الدائمة رئيس اللجنة الفنية بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز- وقاموا 
بنهب كل محتوياته وبعد ذلك أضرموا النيران فيه ليحترق بالكامل ثم قصفوه 

بقذائف المدفعية..
»الميثاق«: إن "مسلحين ملثمين يحملون شعار تنظيم القاعدة  وقال الرميمة ل�
قاموا باقتحام وإحراق منزله الكائن بحي صينه في مديرية المظفر بمدينة تعز 
والمكون من دوري��ن.. مشيرًا الى أن النيران التهمت  المكتبة التي في المنزل 
وهى نادرة تضم عشرات الكتب التاريخية، باإلضافة إلى وثائق وأوراق شرعية.

مضيفًا: إن "المسلحين قاموا بنهب وسرقة المنزل قبل إحراقه، كما أحرقوا 
سيارة تابعة له وأخذوا أخرى".

وقال: هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها اقتحام منزله، ولكونه غير موجود 
تم إحراقه.

هذا وكان منزل مفتي محافظة تعزالشيخ العالمة سهل إبراهيم بن عقيل قد 
تعرض الشهرالماضي لالقتحام والنهب واإلحراق من قبل مسلحي ميليشيات 
مرتزقة العدوان..والذين قاموا بنهب كل محتوياته واحراقه بالكامل مع المكتبة 
التي تضم كتبًا تاريخية ودينية وعلمية وأدبية ووثائق نادرة والتي خلفها والده 

العالمة الشيخ إبراهيم بن عقيل باعلوي - مفتى تعز السابق..
من جانب آخر حاول مسلحون من ميليشيات مرتزقة العدوان األربعاء الماضي 
اقتحام منزل الشيخ عبدالملك الطيب والكائن في حي صينه بمدينة تعز، اال أن 
عددًا من أبناء الحي حالوا دون ذلك، حيث قاموا بقطع  الشارع المؤدي الى منزل 

الشيخ عبدالملك الطيب ومنعوا المسلحين من الوصول اليه..

بعث الزعيم علي عبدالله صالح- رئيس الجمهورية 
السابق رئيس المؤتمر الشعبي ال��ع��ام- برقية عزاء 
وم��واس��اة ألس��رة آل العوبلي - ص���رواح م���أرب- وذل��ك 
باستشهاد الشيخ احمد العوبلي في قصف لطيران 

العدوان السعودي.. جاء فيها:
األخ الشيخ / سعيد أحمد العوبلي

الشيخ / مانع أحمد أحمد العوبلي وإخوانه
وكافة آل العوبلي قبيلة جهم وكل أسر الشهداء الكرام

بحزن عميق وأسى بالغ تلقينا نبأ استشهاد الشيخ أحمد 
أحمد العوبلي الذي استهدف منزله العدوان السعودي 
بعدد من صواريخ الغارات الجوية في ص��رواح مأرب 
أثناء تناوله طعام الغداء مع عدد من األشخاص الذين 

استشهد منهم األخوة:
ناجي مبارك الحجازي
أحمد أحمد الحجازي

محمد سعيد العوبلي 
سعيد محمد سعيد العوبلي

ناجي محسن العوبلي
علي أحمد العوبلي

حميد صالح العوبلي
عبدالله األشرم العامري
عوض حسين صويلح 

واستشهاد ام���رأة إل��ى ج��ان��ب إص��اب��ة ع��دد آخ��ر من 
الذين كانوا متواجدين في المنزل, وأن هذا االعتداء 
السافر الذي استهدف كوكبة من أبناء ص��رواح األبية 
المتمسكين بمواقفهم الوطنية الرافضين للعدوان 
السعودي على بالدنا أرضًا وإنسانًا, والذي شمل البشر 
والشجر والحجر, وكل مقومات الحياة, إلى جانب تدمير 
كل مقدرات الوطن بما فيها المستشفيات والطرق 

والجسور والمدارس والمعاهد والمساجد والمصانع 
والمزارع والحصون والقالع وكل اآلث��ار التاريخية في 
اليمن التي تمثل رمزًا وشاهدًا لحضارة اليمنيين العريقة 
ولتاريخهم المجيد, وكذلك استهداف منازل المواطنين 
وتدميرها والتجمعات السكانية بغاراتهم الهمجية 
وقتل المواطنين األبرياء بدون وجه حق.. إن هذا العمل 
اإلجرامي الذي قام به نظام آل سعود ومن تحالف معهم 
ضد والدكم ومن كان معه ال يستهدف آل العوبلي فقط 
وإنما استهدف كل أحرار صرواح ومأرب واليمن قاطبة, 
ويستهدف حياة األطفال والنساء بالذات, وهو عمل 
جبان ال يدل وال ينبئ عن شجاعة أو بطولة وإنما يعكس 
الجبن والخوف الذي يسكن قلوب وأنفس نظام آل سعود 
الظالم من الشعب اليمني.. الذي يتعرض للقتل وسفك 

دماء أبنائه ظلمًا وعدوانًا.
إننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآالمكم في هذا المصاب 
الجلل.. والفاجعة الكبرى التي أصابتكم وأصابتنا.. وأصابت 

الشرفاء من أبناء الشعب اليمني, فإننا نعبر لكم عن صادق 
العزاء وخالص المواساة وذلك باسمي شخصيًا.. وباسم 
قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام 
وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، ونبتهل 
إلى الله جلت قدرته أن يتقبلهم شهداء وأن ينزل عليهم 
شآبيب رحمته وغفرانه.. وأن يسكنهم الدرجات العلى 
في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وح��س��ن أول��ئ��ك رف��ي��ق��ًا, وأن يلهمكم جميعًا الصبر 

والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عل�ي عبدالله صال�ح
رئيس الجمهورية السابق
رئيس المؤتمر الشعبي العام

رئيس المؤتمر يعزي قبيلة جهم في استشهاد الشيخ العوبلي و9 آخرين في قصف لطيران العدوان السعودي

يتحمل هادي مسئولية المذبحة الشنيعة التي نفذها داعش بحق 25 مواطنًا

 على القوات الخاصة القطرية واالرتيرية والسودانية
ً
ال يصدق أن ُيغتال محافظ في مدينة تحميها طائرات وبوارج وتحتلها قوات أكثر من عشر دول عالوة

مراقبون سياسيون:
فشل السعودية عسكريًا دفعها 
لنقل اإلرهابيين من سوريا وتركيا 

والقوقاز ألفغنة اليمن

التسوية السياسية المرتقبة 
تطوي صفحة الخائن
 »هادي« إلى األبد 


