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خالل ترؤسه اجتماعًا للهيئة الوزارية

األمين العام يشدد على االلتزام بالدستور والقانون وإعادة هيبة الدولة
نحث ال����وزراء على التمسك ب��ال��دس��ت��ور وال��ق��وان��ي��ن واألن��ظ��م��ة ف��ي مهامهم
نشيد بالصمود األسطوري ألبناء الشعب في مواجهة العدوان والحصار

عقدت الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه 
اجتماعًا لها مساء أمس األحد برئاسة االمين العام للمؤتمر 
صص لمناقشة المستجدات 

ُ
االستاذ عارف عوض الزوكا، خ

على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التصعيد العسكري من قبل 
العدوان السعودي وحلفائه ومرتزقته والتطورات السياسية .

وقد جدد االمين العام تقديره وشكره العميقين للجيش واالمن 
واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل على ما يقدمونه 
من بطوالت وتضحيات في مختلف الجبهات التي يحاول العدوان 
السعودي وحلفاؤه ومرتزقته من خالل تصعيدهم العسكري 
السعي الى عرقلة أي مساٍع للحل السلمي ،مشيدًا باستمرار الصمود 
االسطوري ألبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان الغاشم 

والحصار الجائر الذي يفتك بالوطن منذ قرابة عامين.
وقد حث الزوكا اعضاء الهيئة الوزارية على التمسك بالدستور 
والقوانين النافذة واالنظمة في ادارة عمل مختلف وزارات 
ومؤسسات الدولة والتأكيد على الشراكة الحقيقية القائمة على 
تطبيق نصوص الدستور والقانون واالنظمة واع���ادة الهيبة 
لمؤسسات الدولة وتنفيذ االتفاقات الموقعة بين شركاء حكومة 

االنقاذ الذين يقفون في مواجهة العدوان .
واكد االمين العام على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية واالبتعاد 
عن المهاترات والمكايدات بمختلف اشكالها، مشددًا على ان 
ه سيقفون بقوة في وجه أي محاوالت  المؤتمر الشعبي العام وحلفاء
لشق الصف الوطني باعتبار ان مصلحة الوطن العليا وتعزيز الجبهة 

الداخلية في مواجهة العدوان والحصار فوق أي اعتبارات أو مصالح 
ضيقة .

من جانبهم اكد اعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام 

واحزاب التحالف حرصهم على إنفاذ الدستور والقوانين والعمل 
وفق نصوصها بعيدًا عن أي تدخالت من اي جهة كانت ،مشيرين 
الى انهم سيضعون هموم وتطلعات المواطنين جل اهتمامهم، 
والعمل بكل جهد من اجل حلها بحيادية ووفقًا لالنظمة والقوانين 

باعتبار ذلك واجبًا تفرضه المسؤولية الوطنية .
هذا وقد ناقش االجتماع عددًا من القضايا المدرجة على جدول 

اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

معارك اللحظة األخيرة للمرتزقة في نهم

بليغ الحطابي

دفعت السعودية بكل ثقلها، وحشدت المرتزقة 
ال��ذي��ن ظلت تنفق عليهم المليارات ط��وال فترة 
عدوانها على اليمن لتحقيق مايمكن تحقيقه من 
نصر يرجح وضعها التفاوضي الذي تخسره يوميًا على مختلف 
المستويات وبالذات المستويين السياسي والعسكري...وكأي 
زحف من مئات الزحوفات التي نفذها العدوان بمرتزقته في 
مأرب او الجوف او نهم او ميدي او تعز او البقع او  غيرها، 
ة الخونة ووحشيتهم  يخسر العدو المعركة.. وت��زداد دن��اء
امثال ه��ادي ومحسن، للبدء بصياغة سيناريو عبثي آخر 
ومحرقة اخرى لقتل اآلالف من المغرر بهم محاولين تحقيق 
انتصار لنظام آل سعود المتهالك، والسعي نحو ايجاد فوضى 
مستمرة واعمال عنف وقتل وصراعات دائمة وثارات بين ابناء 
اليمن الرضاء امراء النفط الذين تورطوا وغرقوا بمغامرتهم 
المشؤومة بمعاداة اليمن واليمنيين وشنهم عدوانه الغاشم 
عليه، وهاهي السعودية تتجرع الهزائم والفشل، وعار 
عدوانها سيظل يالحقها حتى اسقاطها تمامًا وانهاء إرهاب 

مملكة وفكر متطرف لم يجلب اال الدماء والدمار للبشرية.
وطبقًا لقادة عسكريين ميدانيين في جبهة نهم تحدثوا 
»الميثاق« فإن الجديد في الزحف الذي نفذه المرتزقة منذ  ل�
يوم الخميس الماضي وُيعد االكبر من حيث القوة والعتاد الذي 
دفعت السعودية الى مأرب والجوف ونهم بكل ثقلها بعد أن 
أصبح المرتزق علي محسن هو الذي يقود المعركة بناًء على 
وعد أن بإمكانه حسمها في يومين وتحقيق انجاز ميداني قبل 

الذهاب الى مفاوضات ومباحثات جديدة.. 
وأضافوا السعودية ومرتزقتها فشلوا كما هو حالهم في كل 
عملية هجومية او زحف منذ بداية العدوان بفضل صمود أبطال 
الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل رغم 
الغارات الهيستيرية الوحشية والهمجية التي حاولت اسناد 
زحوفات مرتزقتهم في نهم أو ص��رواح أو حرض أو غيرها 
اال انهم منيوا بفشل ذري��ع.. .فقد استطاعت نهم -حسب 
القادة العسكريين- بجبالها ورجالها االبطال ومعهم المئات 
من المتطوعين من ابناء القبائل أن تقاتل الى جانب أبطال 
الجيش واللجان الشعبية.. ويجعلون من أرضهم مقبرة لكل 

غاٍز ومرتد وخائن لوطنه ودينه..

انشقاقات.. وهجمات ارتدادية
اكثر من خمسة زحوفات نفذها مرتزقة العدوان منذ فجر 
الخميس الماضي على مديرية نهم للسيطرة على صنعاء وان 
يكن عسكريًا وهو مرادهم، العتبارات او موانع كثيرة اهمها 
ان اختراق جبهتها الحصينة من سابع المستحيالت على اي قوة 
فما بالنا بمجاميع مرتزقة يخشون الموت القسري المحتوم.. 
لذلك تعاني الجبهة الشرقية -مأرب الجوف ونهم- من تصدع 
وانشقاقات وان لم تخرج للعلن ولم يتناولها االعالم ،اضافة الى 
المعنويات المنهارة لدى المرتزقة نتيجة المعلومات واالخبار 

المنشورة عن حصيلة القتلى اثر الزحوفات الفاشلة التي يقودها 
»الميثاق« في  الجنرال العجوز.. إال ان مصادر محلية اكدت ل�
تلك المناطق الى تفجير صراعات بين المرتزقة، وبحسب 
عسكريين يمكن ان تتسبب ه��ذه الصراعات في اح��داث 
تغيرات كبيرة على مستوى الجبهة التي مايزال ابطال الجيش 
واللجان الشعبية يمسكون بزمام السيطرة عليها ولم يحدث 
اي اختراق او تقدم للمرتزقة سوى االنسحابات التكتيكية التي 
تحدث اثناء هجمات الطيران السعودي وغاراته الوحشية، 
سرعان مايتم ردها واالنتقال الى موقف الصدام مع المرتزقة 
والهجوم على المواقع واستعادة السيطرة عليها، وهو ماحدث 

خالل الساعات الماضية في عدد من المواقع في نهم باتجاه 
مناطق الجبيل والمريحات والمنارة والمدفون.

جبال نهم المنيعة
وطبقًا لمصادر محلية ف��إن زح��وف��ات المرتزقة الت��زال 
مستمرة مسنودين بغارات عنيفة للطيران السعودي المعادي، 
ويقصف بقنابل عنقودية وصواريخ ومدفعية بالمئات على 
العديد من القرى في مديرية نهم، وتضرر عشرات المنازل 

وجرح المواطنين. 
واكد الشيخ عبدالله عاصم احد وجهاء ومشائخ مديرية نهم 
ان االبطال من افراد الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من 
ابناء القبائل ورغم شدة القصف والغارات يعيدون تمركزهم 
وتموضعهم على السلسلة الجبلية للمديرية في عمليات صد 
وردع لقوات العدو والمرتزقة وتكبيدهم خسائر فادحة 
في االرواح والمعدات..حيث تصدى الجيش اليمني واللجان 
الشعبية خالل الساعات الماضية للزحف السادس من نوعه  
لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه منطقة المدفون بنهم  

موقعًا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.
فيما اكد مصدر عسكري في نهم مصرع مايزيد عن »95« 
عنصرًا من مرتزقة السعودية بينهم سبعة قيادات وإصابة 
العشرات خالل مواجهات عنيفة بمناطق نهم في اليومين 
الماضيين..وأشار المصدر الى أن طيران العدو السعودي شن 
أكثر من 240 غارة جوية على مناطق متفرقة بنهم إلسناد 
زحوفات المرتزقة التي يقودها علي محسن مستخدمًا قنابل 

عنقودية على جبل القتب والمدفون.
 ولفت المصدر الى أن عشرات الجثث التزال مرمية بشعاب 
ووديان مديرية نهم بعد فرار المرتزقة..وأكد المصدر إصابة 
قائد اللواء )72( المرتزق محمد العذري وقائد الكتيبة االولي 
في اللواء نفسه ، والقيادي البارز في صفوف المرتزقة المدعو 
يونس حسان عبدالولي..واشار المصدر الى ان اغلب القتلى 

والجرحى من منتسبي اللواء 72 الموالي للعدوان السعودي.
الى ذلك اطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
صاروخًا من نوع زل��زال 2 على تجمعات لمرتزقة العدوان 
السعودي جنوب سلسلة الجبيل في ملح..فيما لقي 13 مرتزقًا 
مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري كان يقلهم 

في منطقة ملح بمديرية نهم..

نثّمن عاليًا بطوالت وتضحيات الجيش واللجان والمتطوعين في مختلف الجبهات ضد العدوان
عة بين شركاء حكومة اإلنقاذ

َّ
نشدد على الشراكة الحقيقية وتنفيذ االتفاقات الموق

ن��ؤك��د ع��ل��ى ض����رورة ت��ع��زي��ز الجبهة ال��داخ��ل��ي��ة واالب��ت��ع��اد ع��ن ال��م��ه��ات��رات وال��م��ك��اي��دات
ن��ق��ف ب���ق���وة ف���ي وج����ه أي����ة م���ح���اوالت ل��ش��ق ال���ص���ف ال��وط��ن��ي
س هموم المواطنين الهيئة الوزارية: حريصون على إنفاذ الدستور والقوانين وتلمُّ

استشهاد 7 من أسرة واحدة بفرع العدين
المؤتمر يدين استهداف العدوان السعودي 

منازل المواطنين
دان مصدر في المؤتمر الشعبي العام بشدة قصف طيران نظام آل 
سعود االرهابي منزل المواطن عدنان علي مسعد بقرية المتلوي بوادي 
الحصن بمديرية فرع العدين محافظة إب، مما ادى الى استشهاد سبعة 

من افراد اسرته.
وقال المصدر: إن استهداف العدوان السعودي منازل المواطنين 
العزل واألبرياء يؤكد حالة الجنون والهيستيريا التي اصابت هذا النظام 
االرهابي المجرم الحاقد..واعتبر المصدر أن استهداف منازل المواطنين 
يأتي في ظل االستهداف الشامل للقرى والعزل واألحياء السكنية 
المكتظة والشوارع واألسواق وصاالت العزاء والتي راح ضحيتها آالف 

المدنيين األبرياء في ظل صمت وتواطؤ دولي مخٍز.
مؤكدًا أن جرائم العدوان السعودي لن تسقط بالتقادم وسيقدم 

مرتكبوها للعدالة عاجاًل أم آجاًل.

إعالميو المؤتمر يعزون بوفاة الزميل العبسي 
والنائب العام يوّجه بتشريح الجثة

���ج���ع ال���وس���ط 
ُ
> ف

اإلع���الم���ي وال��ص��ح��ف��ي 
ب��ن��ب��أ وف������اة ال��زم��ي��ل 
محمد عبده العبسي 
35 عامًا ف��ي ظ��روف 
غ��ام��ض��ة ل���م تكشف 

مالبساتها بعد.
 وأعلن فجر األربعاء 
الماضي وف��اة الزميل 
العبسي بنوبة قلبية إال 
أن مصادر مقربة قالت: 
إن���ه ت��ع��رض لتسمم 
م���س���اء ال���ث���الث���اء بعد 
تناوله العشاء في أحد 
لعاصمة  با لمطاعم  ا
برفقة اب��ن عمه الذي 

تعرض لغيبوبة أفاق منها في اليوم التالي.
من جانبه وجه النائب العام األستاذ/عبدالعزيز البغدادي، السبت، 

بتشريح جثة الصحفي واالديب الزميل / محمد عبده العبسي.
ات  ووجه البغدادي رئيس نيابة شمال األمانة بسرعة اتخاذ االجراء
القانونية وتكليف الطبيب الشرعي للكشف عن الجثة وتشريحها وعمل 

تقرير حول أسباب الوفاة.
جاء ذلك في رد على مذكرة مرفوعة من وزيرة حقوق االنسان علياء 
الشعبي مطالبة النائب العام بتشكيل لجنة من الطب الشرعي لمعرفة 

أسباب الوفاة.
وكان العاملون في القطاع االعالمي للمؤتمر الشعبي العام بعثوا برقية 
عزاء ومواساة ألسرة الزميل الصحفي واألديب محمد عبده العبسي الذي 

انتقل الى جوار ربه وهو في ريعان شبابه صباح االربعاء .
وعّبر العاملون في القطاع االعالمي للمؤتمر الشعبي العام عن خالص 
العزاء وصادق المواساة ألسرة الزميل المرحوم محمد العبسي وإخوانه 
بهذا المصاب..مشيدين في برقية العزاء بمناقب الفقيد الذي كان 
وأحدًا من أبرز األقالم الصحفية اليمنية الشابة التي استطاعت ان تترك 
بصمتها على الساحة الصحفية في فترة وجيزة كما كان أديبًا وشاعرًا 
حيث ص��درت له عن دار أزمنة بعّمان مجموعة »وحيدًا كالقطرة 

جميعًا كاألمطار«.
وترحم العاملون في قطاع االعالم على الفقيد محمد العبسي، سائلين 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن 
ه وكافة منتسبي االسرة الصحفية اليمنية  يلهم أهله وذويه وزمالء

الصبر والسلوان.

قادة ميدانيون: استطاع الجيش واللجان قلب المعركة 
رغم كثافة القصف  والقنابل  العنقودية

هذا ولقي العشرات من مرتزقة تحالف العدوان السعودي مصرعهم واصيب آخرون الخميس لدى صد ابطال الجيش 
واللجان الشعبية زحفًا كبيرًا لهم من عدة اتجاهات نحو اطراف مديرية نهم مسنودًا بغطاء جوي من طيران العدوان.
وفيما زعم اعالم العدوان سيطرته على عدد من الجبال التابعة لمديرية نهم والوصول الى مفرق مديرية ارحب 

»الميثاق« ذلك.. الرابط بينها ومديرية نهم كذبت مصادر محلية وعسكرية لـ
وأكدت أن تلك االدعاءات مجرد زوابع يطلقها المرتزقة ويهدفون من ورائها الى االسترزاق واستنزاف تحالف 
السعودية الغاشم والحصول على اموال واسلحة..الفتين ان تلك الحملة االعالمية الكاذبة التي تروجها وسائل معروفة 
يقصد بها السعودية فقط وذلك الخالء عهد عن مبالغ مالية يستلمها قادة الزحف كأمثال المقدشي وعلي محسن 
وغيره..وأضاف عاصم: اما الداخل فهم يعلمون من هو المنتصر منذ الوهلة االولى ويعلمون ايضًا استحالة تقدم 
المرتزقة ومدى قدرة الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل على تحقيق االنتصارات والسيطرة 
الكاملة على الميدان.. ويدركون ايضًا منذ الوهلة االولى للعدوان حقيقة تلك التناوالت االعالمية الكاذبة..ولو كان 

لهذه المزاعم مصداقية لما ظل المرتزقة يقاتلون ويستنزفون في مارب واطراف نهم طوال عامين تقريبًا.
وفيما شهدت جبهات مارب هدوءًا نسبيًا خالل اليومين الماضيين لم تتوان القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشعبية عن دك معاقل المرتزقة في الجوف بعدة صواريخ من طراز " زلزالـ  1 " وصواريخ "الصرخة ".. فيما 

استهدفت القوة المدفعية معاقل المرتزقة في مأرب محققة اصابات مباشرة.
كما تصدى أبطال الجيش واللجان لمحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة باتجاه مواقع عسكرية بوادي الربيعة بمديرية 
صرواح.وطبقًا لمصادر عسكرية في الجوف ان الجيش واللجان تمكنوا من تطهير عدد من المواقع بمنطقة وقز 
بمديرية المصلوب وقتل وإصابة اكثر من 30 مرتزقًا..وضرب »زلزاالن« آخران صبيحة السبت تجمعات للمرتزقة في 

خليفين والعقبة بالجوف محققين اصابات مباشرة.
وعلى ذلك شهدت مناطق باتجاه سد العكيمي في سدبا بالجوف انفجارات عنيفة جراء ضربات مدفعية الجيش 
واللجان.فيما لقي ثالثة من مرتزقة العدوان مصرعهم في مديرية الغيل..كما استهدف الجيش واللجان ليس تجمعات 

المرتزقة في منطقة الحراشف بمديرية المتون بصواريخ كاتيوشا والقصف المدفعي.

عاصم: زحوفات المرتزقة بهدف 
االسترزاق ولم يحققوا أي إنجاز ميداني

مراقبون: العدوان السعودي يدفع بآخر 
أوراقه وباآلالف لالنتحار..

مصادر عسكرية: »100« مرتزق لقوا 
حتفهم.. والجثث تنتشر في الوديان


