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عام االنتصار للسالم
يودع الشعب اليمني العام الميالدي ٢٠١٦م ويستقبل العام الجديد ٢٠١٧م    

على هدير أصوات طائرات العدوان السعودي اإلجرامي وتحالفه البغيض والتي 
ه ليل نهار، وعلى دوي انفجار صواريخها وقنابلها المحرمة دوليًا وتصعيد  ال تغادر سماء
قواته الغازية ومرتزقته في جبهات الداخل وعلى الحدود.. وعلى وقع اخبار االنفجارات 
واالغتياالت اإلرهابية اليومية في المدن والمناطق اليمنية المحتلة والواقعة تحت 

سيطرة أدواته اإلجرامية الدموية..
األسوأ واألبشع في الحرب العدوانية السعودية العسكرية واالقتصادية والسياسية 
واإلعالمية القذرة هو الحصار الباغي والظالم الذي يختزل الهدف الحقيقي له في إبادة 

وتدمير وتمزيق شعب ووطن مسالم حضاري عريق وعظيم..
بالمقابل يواجه شعبنا هذا العدوان بصبر وإرادة وإيمان وحكمة اليمانيين الذين طوال 
ما يقارب العامين أذاقوا المعتدين مرارة وشدة بأسهم، ملحقين بهم الهزائم النكراء 
في معارك الداخل، وصوًال إلى العمق محققين االنتصارات في نجران وجيزان وعسير..

إنها انتصارات أدهشت العالم بملحميتها األسطورية والتي ستقف أمامها البشرية 
مذهولة تتحدث كيف أن شعبًا مفقرًا ويعيش ازمات مفتعلة مركبة استطاع وحيدًا 
مواجهة جبروت قوى الشر في العالم، وستدونها في ِسفر تاريخها اإلنساني المعاصر 

والقادم..
هذا هو سياق معاني ومضامين مقال الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية 
األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام- والذي أشار فيه -السبت- إلى أن الحديث عن 
المبادرة الخليجية والدولة االتحادية أو دولة األقلمة والقرار «٢٢١٦» قد تم تجاوزها 
بشن الحرب العدوانية من ِقَبل النظام السعودي، ولما تمثله من استفزاز لمشاعر 
ى من أجلها أبناء الوطن  اليمنيين وخيانة لدماء الشهداء ولكل المبادئ والقيم التي ضحَّ

األحرار الشرفاء لسيادة واستقالل وطنهم وحرية وعزة شعبهم..
وفي نفس االتجاه جاءت كلمة الزعيم في اللقاء الذي جمعه بمشائخ وأعيان وأعضاء 
المؤتمر والتحالف الوطني بمديرية بني حشيش والتي أكد فيها أن العام ٢٠١٧م عام 
النصر، مثلما كان عام شن العدوان على الوطن ٢٠١٥م عام الصمو،د والعام المنصرم 
عام التصدي للحرب العدوانية القذرة تمهيدًا لالنتصار إن شاء الله في العام الميالدي 

الجديد..
استكماًال لكل ما سبق نقول إن شعبنا اليمني ال يعد بالنسبة له العام المنصرم سنة 
ت، وال العام الجديد سنة حلت.. فشالل الدم اليمني الزكي الطاهر انسكب ومازال 

َّ
ول

بغزارة في مواجهة عدوان بربري إرهابي وحشي جمع فيه النظام السعودي حقده 
وحماقات تكبره وغطرسته التي سوف ترتد عليه وباًال، ويكون العام ٢٠١٧م بداية 
نهاية مملكته الوهابية التي اغرقت األمة جمعاء في مستنقع شرور نفطها وحرائقه.. 
وانتصارات اليمن وسوريا والعراق تحمل بشائر متغيرات عربية وإسالمية ودولية لصالح 

استعادة منطقتنا والعالم األمن واالستقرار والسالم.

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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 انتهى عهد هادي وزمرته وزبانيته وأصبحوا تجار حروب بني حشيش انتصرت للثورة والجمهورية وتنتصر اليوم للدفاع عن الوطن

ً
 أم آجال

ً
 سنقدم مليون شهيد دفاعًا عن وطننا ورفع هامات أبناء شعبنا اليمن ستتحاور مع النظام السعودي عاجال

خالل لقائه بمشائخ وأعيان وأبناء بني حشيش

الزعيم: ٢٠١٧ عام النصر على العدوان

طائرة تركية تنقل ١٥٠ إرهابيًا إلى عدن
عادت الطائرات التركية لتسيير رحالتها الى مدينة عدن   

بشكل مفاجئ بعد انقطاع استمر ألكثر من عامين، حيث 
وصلت أول رحلة إلى مطار عدن الدولي -الجمعة- عناصر داعش 
والقاعدة من مدينة حلب السورية عبر تركيا الى اليمن، جرى 
الترتيب لها من قبل الخائن هادي وحكومة بن دغر وجماعة االخوان 
المسلمين والسعودية وقطر وبالتعاون مع السلطات التركية. 
مصادر محلية أكدت أن رحلة الطيران التركي التي وصلت الى عدن 
وعلى متنها أكثر من ١٥٠ من العناصر اإلرهابية تتبع تنظيم 
داعش، ضمن رحالت مماثلة وصلت الى جيبوتي وارتيريا نقلت 
مئات االرهابيين من تركيا الى اليمن للمشاركة في القتال مع القوات 

السعودية وهادي وجماعته.
وسخرت المصادر من أن الغرض من استئناف الطيران التركي هو 
لنقل جرحى المرتزقة للعالج في الخارج، معتبرة ذلك كذبة كبيرة 

خاصة وأن هادي وبن دغر لم يعالجا المتواجدين في السعودية.  
جوا العديد  الجدير بالذكر أن حزب االصالح والفار هادي سبق أن فوَّ
من االرهابيين من اليمن للقتال في سوريا والعراق، ويتم اآلن 
استعادتهم للقتال وتدمير اليمن، حيث يتم الدفع بهم الى جبهات 
القتال التي تشهد تصعيدًا عسكريًا كبيرًا ومفاجئًا مع عودة الفار 

وعلي محسن لقيادة المعارك في الجبهات..  
هذا وحذر مركز «ستراتفور» االستخباراتي االمريكي من تزايد 
نفوذ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتوسع في اليمن 
وخاصة المحافظات الجنوبية نتيجة النشغال العالم بمحاربة 
تنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا، وأشار المركز األمريكي 
إلى أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب طور قدراته وتكتيكاته 
وعزز ترسانته البشرية والعسكرية، مستفيدًا من استمرار تحالف 

العدوان على اليمن.
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الضحـــايـا المدنيون (٣٠٧٤٦)

معّدالت الفقر ازدادت سوءًا من ٣٤٫١٪ إلى ٦٢٪
 أكثر من مليوني طفل أصبحوا خارج المدارس أوبئة وأمراض تعود بعد اختفائها سنوات وانتشار السوق السوداء

مليون يمني يعانون ١٤ 
ماليين شخص يعانون بشّدة ٧ من نقص الغذاء

من انعدام األمن الغذائي مدارس ُدّمرت أو لم ٢١٠٨ 
من المرافق ٥٥٪ تعد صالحة للتدريس

غلقت
ُ
الصحية أ

باألرقام.. 
» تنشر إحصائية ٢٠ شهرًا  »

من العدوان السعودي على اليمن

نهم..
الحصاد األسود لمرتزقة العدوان

«الميثاق»: الشيخ نايف مجيديع لـ

دول العدوان تمنع عودة المئات ممن 
شملهم قرار العفو إلى أرض الوطن

اإلرهابيون.. 
من حلب إلى اليمن

«الميثاق»: ناشطون لـ

«األقلمة» مخطط 
لتمزيق اليمن

مرتزقة العدوان يتجرعون الهزائم بتعز ولحج
لمصلحة شخص ُيقتل شعب

األمير المهفوف.. الباحث عن العرش

التقى رئيس الجمهورية األسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح بعدد من  
مشائخ وأعيان وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمديرية 
بني حشيش محافظة صنعاء، الذين جددوا التأكيد على استمرار صمودهم بوجه العدوان والمؤامرات التي يحيكها 

أعداء اليمن.. وجددوا استعدادهم لتقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن عزة وكرامة وسيادة اليمن.
كما عبر أبناء مديرية بني حشيش عن اعتزازهم وفخرهم بالمواقف الوطنية للزعيم علي عبدالله صالح وانحيازه 

إلى جانب الشعب والوطن، رغم محاولة استهدافه من قبل العدوان السافر وقصف منازله.

وفي اللقاء ألقى الزعيم علي عبدالله صالح كلمة توجيهية أشاد فيها بالدور الوطني والتضحيات التي يقدمها 
أبناء مديرية بني حشيش في شتى الظروف.. مؤكدًا أن ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم وحصار شامل وجائر 

تفاصيل ص٢يستدعي المزيد من الصمود والثبات والتعاون من قبل الجميع.

خالل لقائه القائم باألعمال الروسي

ع نفوذ اإلرهاب في اليمن على األمن العالمي ر من مخاطر توسُّ
ّ
األمين العام يحذ

اندريه تشرنوفل: روسيا تجدد تأكيدها على ضرورة إيقاف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني

التقى االمين العام للمؤتمر الشعبي العام  
االستاذ عارف عوض الزوكا القائم بأعمال 
السفير الــروســي في العاصمة صنعاء السيد أندريه 
تشرنوفول . وفي بداية اللقاء عبر االمين العام للمؤتمر 
عن شكر قيادة المؤتمر وتثمينها لمواقف جمهورية 
روسيا االتحادية الداعمة والمساندة لليمن، مشيرًا 
الى ان عالقات اليمن بروسيا عالقات تاريخية خاصة  

ومتميزة.
ــعــدوان ورفــع  واكـــد االمــيــن الــعــام ضـــرورة وقــف ال
الحظر الجوي عن مطار صنعاء ،داعيًا المجتمع الدولي 
الى تحمل مسؤولياته ازاء استمرار هذا الحظر الذي 
يتسبب بكارثة انسانية خاصة على المرضى والعالقين 
في الخارج. وحذر الزوكا من مخاطر توسع نفوذ االرهاب 
في المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيرًا الى ان هناك 
عملية نقل لالرهابيين الذين تم طردهم من مدينة 
حلب السورية الى عدن بدعم وتنسيق من قبل قوى 
العدوان ومرتزقته، وهو االمر الذي سيشكل خطورة 

ليس على االمن في اليمن فحسب بل وعلى أمن المنطقة 
والعالم .

من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الروسي أندريه 

تشرنوفول موقف جمهورية روسيا القائم على دعم 
جهود التسوية السياسية وضـــرورة ايــقــاف الحرب 

واستئناف المفاوضات وانهاء معاناة الشعب اليمني .

اليمنيون يستقبلون العام الجديد بدون مرتبات 
رئيس الوزراء َيِعد بصرف مرتب يناير ووزير المالية يرمي بالمسئولية على «اإليرادات» 

ــعــام    ــــن الــيــمــنــيــون ال
َّ

دش
لـــجـــديـــد ٢٠١٧م في  ا
ظل وعود جديدة بصرف مرتبات 
الموظفين الذين يتجاوز عددهم 
ــفــًا، يعيشون  مليونين ومــائــتــي أل
للشهر الخامس بدون مرتبات بسبب 
د الخائن هــادي وبن دغر نقل  تعمُّ
البنك المركزي من العاصمة صنعاء 
وكــذلــك سيطرتهم على معظم 
اإليــرادات وإيداعها في أرصدتهم 
الــخــاصــة.. وبــهــذا الخصوص تبذل 

حكومة الدكتور بن حبتور جهودًا كبيرة لتوفير 
وصــرف المرتبات، في ظل صعوبات جمة دفعت 
رئيس الوزراء الى تمديد مهلة صرف الراتب لشهر 
يناير بعد أن وعد- في لقاء صحفي االسبوع الماضي- 
بأن حكومته ستبدأ بالصرف لشهر ديسمبر أو لربما 
جزء منه ومن شهر يناير سيصرف المرتب كامًال، 
غير أن مصادر مطلعة أعربت عن مخاوفها من 

عدم صرف المرتبات، حيث هناك 
معوقات كثيرة تواجه الحكومة ومن 
ذلك تبديد اإليرادات إضافة الى أن 
هناك صرفيات تتم خالفًا للقانون، 
وقـــد جـــاء تــوضــيــح وزيـــر المالية 
للمجلس الساسي بأن عملية الصرف 
مرهونة باالمكانات وتوافر السيولة 
لتضع أكثر من عالمة استفهام. 
وبــهــذا الــشــأن عقد رئــيــس ونائب 
المجلس السياسي يــومــي السبت 
واألحــد اجتماعين منفصلين بهذا 
الشأن مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، أوضح 
ات التي  فيهما وزير المالية آلية عمل الوزارة واإلجراء
اتخذتها بما يسهم في رفع نسبة اإليرادات والسيولة 
في البنك المركزي لصرف مرتبات موظفي الدولة 
وفي مقدمتهم منتسبو القوات المسلحة، لكنه لم 
يقطع وعدًا بإمكانية الصرف لراتب أو نصف راتب 

خالل األيام القادمة..

وّجه بالترتيب لعقد لقاء موسع

بن حبتور يشيد بالدور الوطني الرائد للقبيلة اليمنية في مواجهة العدوان
ه رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز    وجَّ

بن حبتور بإجراء الترتيبات لعقد لقاء 
موسع يضم المشائخ واألعيان والوجهاء وكبار 
الشخصيات الوطنية الذين يقفون في مواجهة 
العدوان الذي تتعرض له بالدنا.. جاء ذلك خالل 
لــقــاء عــقــده مــع عــدد مــن الشخصيات القبلية 
واالجتماعية االسبوع الماضي، حيث أشاد بالدور 
الوطني المهم والرائد للقبيلة اليمنية في مواجهة 

العدوان ورفد جبهات القتال بالرجال والمال..
مؤكدًا أن القبيلة أثبتت أنها من أكثر شرائح 
المجتمع وقوفًا مع الوطن ومدافعًا عنه في وجه 
العدوان وأنها صمام أمان واستقرار اليمن.. الفتًا 
الى األدوار الوطنية والمشرفة للقبيلة اليمنية 

في الذود عن الوطن ومواجهة المعتدين عليه 
على مر التاريخ.

وقال: في ظل الظروف الراهنة العصيبة 
التي يمر بها الوطن برزت القبيلة مدافعًا 
قويًا عن وطنها، في الوقت الذي غاب فيه 
المثقفون ودورهم تجاه العدوان الواقع على 

شعبهم.
ــعــدوان األعــرابــي  وأكــد رئيس الــــوزراء أن ال
ــي الــقــطــري» على اليمن  ــارات «الــســعــودي اإلم
وبغطاء غربي، قد انكسر ميدانيًا ودوليًا، وأن 
ما نراه اليوم هو فقط استمرار للغطرسة التي 

لــن تصل بالمعتدين الــى أية 
نتيجة.

(بابا نويل) الوهابي يهدي أطفال اليمن صواريخ وقنابل عنقودية!
 السعودية ستنهار في اليمن والمتغيرات العربية والدولية تدفع لسقوطها خارطة «كيري» جاءت في الوقت الضائع وستنتهي بمغادرته البيت األبيض

وّدع العالم عام ٢٠١٦م بآالمه وأحزانه وأوجاعه ليفتح   
ــدول، فيما لم تضع  صفحة جديدة في حياة الشعوب وال
الحرب أوزارهــا في اليمن بعد قرابة عامين من العدوان الهمجي 
والحصار الجائر وبدون مسوغ قانوني بسبب التعنت السعودي ووضع 
العراقيل أمام أية تسوية سياسية.. وبدًال من أن يستقبل اليمنيون 
عام ٢٠١٧م مثل بقية شعوب ودول العالم باالحتفاالت واألفراح، 

واصلت دول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية إشعال المحارق 
إلبادة الشعب اليمني، وأرسلت الرياض بابا نويل الوهابي يوزع هداياه 
الصاروخية وقنابله العنقودية على أطفال اليمن، إضافة الى نسف 
بذل منذ قرابة عامين إليجاد حل سلمي لألزمة 

ُ
الجهود التي ظلت  ت

اليمنية عبر الحوار ووقف العدوان ورفع الحصار.
تفاصيل ص٦

مراقبون سياسيون:

الشعب اليمني رفض (المرجعيات) التي تتخذها السعودية ومرتزقتها ذريعة الستمرار العدوان
انتصار سوريا على اإلرهاب والمتغيرات في العراق ولبنان تعزز صمود الشعب اليمني 

مصدر عسكري:

علي محسن وراء إحداثيات مجزرة القاعة الكبرى
كشفت معلومات عسكرية   

مـــن هــيــئــة أركــــــان جيش 
الخائن هــادي أن إحــداثــيــات قصف 
القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء كان 
ــا المجرم علي محسن.. وقال  ه وراء
مصدر عسكري - على صلة بهيئة 
«الميثاق»: إن  أركـــان المرتزقة- لـ
علي محسن هو من أعطى إحداثيات 
القاعة الكبرى بالعاصمة صنعاء في 
الثامن من اكتوبر الماضي والذي كان 

ُيقام فيها عزاء آل الرويشان.
وأضــاف المصدر: أن علي محسن 
أبلغ أحــد ضباطه المتواجدين في 
غرفة عمليات تحالف العدوان الذي 
تقوده السعودية ويدعى «زعيل» 
بإحداثيات القاعة ومن يتواجد فيها 
وفي مقدمتهم «الرأس الكبير» وربما 
يقصد به الرئيس األسبق علي عبدالله 
صالح- رئيس المؤتمر الشعبي العام.
ظ 

ّ
واستطرد المصدر -الــذي تحف

ـــر اســمــه: أن قــيــادة تحالف 
ْ
على ِذك

العدوان استدعت علي محسن عقب 
ردة الفعل العالمية التي خلفتها 
الجريمة أخضعته للتحقيق لمدة 
ه  ساعة وربع أكد فيها محسن استقاء
المعلومات من هيئة األركان وهو ما 
أعلنته لجنة التحقيق التي شكلها 
التحالف ولكنها لم تسّم ضباطًا أو 
أفــــرادًا بأسمائهم ينتمون لهيئة 
األركان يقفون وراء إحداثيات القاعة 
الكبرى. وأوضح المصدر العسكري أن 
هيئة األركان كانت متضررة كغيرها 
مــن هــذه الجريمة التي أربــكــت كل 
خططها العسكرية.. األمر الذي دفع 
قيادة تحالف العدوان الــذي تقوده 
الــســعــوديــة إلـــى إلــــزام عــلــي محسن 
بقيادة المعارك في صــرواح ونهم 
بعد أن تسببت جريمته في إفشال 
كل الخطط التي كانت هيئة األركان 

قد أعدتها..

بهدف وضع عراقيل أمام إدارة ترامب

أمريكا تطرد ٣٥ 
دبلوماسيًا روسيًا

في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لعرقلة   
إدارة الرئيس األمريكي المنتخب دونالد ترامب 
وزرع شقاق بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا 
االتحادية، أقدم الرئيس األمريكي المنتهية واليته باراك 
أوباما- الخميس- على طرد ٣٥ دبلوماسيًا روسيًا من 
واشنطن وسان فرانسيسكو على خلفية ما أسمته إدارة 
أوباما التدخل الروسي في االنتخابات الرئاسية األمريكية.
وأعلن أوباما أن الــواليــات المتحدة فرضت عقوبات 
على ٩ كيانات وأفــراد بينهم جهازا مخابرات روسيان 
و٤  ضباط مخابرات و٣ شركات قدمت دعمًا للمخابرات 

الروسية- حسب زعم إدارة أوباما.
وقال أوباما في بيان له: إن العقوبات ال تتوقف عند هذا 
الحد.. محذرًا من أن الواليات المتحدة ستتخذ خطوات 
أخرى في الوقت الذي تختاره بما في ذلك عمليات لن يتم 
الكشف عنها. من جانبه وفي خطوة ُوصفت بالعقالنية 
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن موسكو لن 
تقابل ذلك بإجراء مماثل وإنها تحتفظ بحقها في الرد 
على العقوبات األمريكية ضدها لكنها لن تنحدر لمستوى 
اإلدارة األمريكية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين 

األمريكان.

ر من خطورة نقل اإلرهابيين من «حلب» إلى  «عدن»
ّ
المؤتمر يحذ


