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> أحرقت باألمس اجساد 16 امرأة في مصنع ألغذية االطفال 
)البفك( بالعاصمة صنعاء من شاهد منكم مناظر تلك االشالء 
الممزقة والمحترقة حد التفحم، يتسأل: هل تم ذلك بعفوية او 
بخطأ غير مقصود.. او ان الطيار كان مسطواًل فرأى بطاطس نعمان صواريخ 
باليستية.. وان هذا المصنع ينتج صواريخ قاهر والصرخة والزلزال وان فاطمة 
ونعمة ووفاء وحسنية وسعدية وزميالتهن الفقيرات المعدمات الالئي خرجن 
لكسب رزقهن..هن مهندسات بل ومبتكرات لتلك الصواريخ..وبالتالي البد من 
قتلهن بأي وسيلة وانه البد من تنفيذ عقوبة االعدام على طريقة داعش وهي 
الحرق وانه البد ان يكون الطيار اما من اصحاب ذلك الفكر او مسطواًل.. او انه 

اخذ االحداثية من مساطيل آخر الليل.
* علي محسن يعرف ان هذا مصنع للبفك ومتاكد من ذلك..لكنه التقى بحثالة 
الناصريين واالشتراكيين وقالوا لكي ندخل صنعاء التي ظللنا نراهن عليها 
البد من سياسة الرعب وأول وأهم خطوة هي حرق النسوة في هذا المصنع 
لكي يصبحن عبرة وعضة لآلخرين ..مفادها ان لم تقولوا لجيشكم وللجانكم 
الشعبية )يفسحوا( لنا الطريق ويتركونا ندخل صنعاء..فإننا سنرتكب اكبر 

من ذلك.
ربما كان طابور الفارين مسطولين لكن بالتأكيد ان )عضاريط(الناصريين 
واالشتراكيين كانوا خارجين عن التغطية النهم كانوا والى قبل الهروب الى 
السعودية يعتبرون علي محسن عدوهم اللدود وانهم يكرهونه كما يكرهون 
اآلن عبدالناصر وستالين.. الذين كانوا يعلمونهم ويربونهم على كراهية 
السعودية وعلى اعتبارها الرجعية والعدو االول للقومية والتقدمية..وانهم 

بعد ما رأوه من نعمتها يلعنون تلك األيام .
* التوجد حانات رسمية وعلنية لعامة الشعب في السعودية ..لكن توجد 
مالهي ومراقص وب��ارات لالمراء يمارسوا فيها كل ان��واع الرذيلة والفحش، 
ومعظم االمراء يعيشون لياليهم في تناول الكحول والبانجو والحشيش بكل 
اصنافه الغالية..ويستضيفون في هذه المالهي كل ضيوفهم من على شاكلة 
المخالفي وجباري ودحان وكل شذاذ اآلفاق والمانع ان يكون هناك حضور 
لبعض االخوان ..الذين يعتبرون حضورهم معصية صغرى يمكن للمرء ان 

يستغفر ويقبل الله منه.
* مساطيل آخر الليل ..موجودون في الرياض وربما يصل بهم الفحش الى 
ان يكونوا من عبدة الشيطان الذي يبيح لهم ان يكونوا فاعلين او مفعولين 

بلغة قوم لوط..
* مساطيل آخر الليل ..ليسوا فقط من ذكرناهم في الرياض ولكن هناك 
مساطيل في مارب المقدشي والشدادي وموجودون في تعز تحت مسميات 
مختلفة وفي عدن وفي صنعاء وفي كل مكان..وهم انكأ واشد ممن في الخارج..
النهم بيننا ويرون بأنفسهم ويلمسون بحواسهم مايعانيه اهل اليمن من 
جرائم يندى لها الجبين..ومع ذلك يبررونها بل انهم يؤيدونها الى درجة تثير 
الدهشة ..الى هذه الدرجة وصل القبح والفحش والفجور..الى هذه الدرجة وصل 
العهر..هل هؤالء منا ومن ابناء جلدتنا..من ابناء اليمن.. هل هم فعاًل من الجينات 
االصيلة لهذا الشعب.. ألن التاريخ والواقع.. اثبت ان اليمني االصيل مهما بلغت 
خصومته..اليمكن ان يدعم او يبرر اويفرح وينتشي وهو يرى االنحطاط 
االخالقي في هذه الحرب التي تقتل وتدمر وتحرق كل ماتجده في طريقها...
ان لم يكونوا كذلك فأي نوع من الحشيش والمسكر الذي يجعلهم مسطولين 

الى درجة الرقص وهز الوسط فوق االجساد المحترقة من االطفال والنساء.
* مساطيل آخر الليل..بسبب المال السعودي ساهموا ويساهمون بإزهاق 
الحرث والنسل..وتدمير كل ماتصل اليه ايديهم...اي زمن نعيش فيه..واي نوع 
من البشر هؤالء..المحسوبين علينا هوية ودينًا ولغة حتى يشتركوا بتدمير البنى 
عون انكم تقاتلون ألجلها  التحتية والتراث والتاريخ.. أقنعونا كيف لشرعية تدَّ
تقتل هؤالء االبرياء..وتدمر المصانع والمنشآت العامة والخاصة التي يفترض ان 
من تقولون انها شرعية تحافظ عليها وتحميها...انَّ لشرعية تساهم في حصار 
شعبها وتجويعه.. وتقضي على مصادر دخله وتحوله الى بطالة ومتسولين 
للقمة العيش...اي شرعية التراعي اي اخالق او قيم...وهي مطية بيد هؤالء 
األعراب السفهاء..الذين بأيديهم اموال يبعثرونها إلبادة البشر واحراق الحجر 

والشجر..في اليمن والعراق وسوريا وليبيا.
* أيها المساطيل..لماذا تقتلون االبرياء وتهدمون االبنية من اجل تحريرنا .. 
ممن ستحرروننا من القاعدة او من داعش او بالك ووتر او من الجنجاويد او من 
االماراتيين او السعوديين..لقد ادعيتم انكم حررتم عدن ماذا قدمتم ألهلها 
حتى تقولوا انكم ستحررون صنعاء.. واذا كنتم مستمرون في سكرتكم هذه 

وتقتلوننا بهذه الطريقة فمن سيبقى لكي تحرروه وتأتوا لتحكموه؟
* أفيقوا ..وواجهونا في المعارك حيث رجالنا هناك لكم بالمرصاد ام انكم 
اجبن واحقر واذل من أن تواجهوهم وتذهبوا الى اآلمنين واالبرياء وعبر طائرات 

اإلفك لتصبوا جام غضبكم وسكرتكم عليهم.
حقائق التاريخ..حدثتنا ان البغي سيزول والمظلومين حتمًا سينتصرون..ولو 

بعد حين..خسئتم والنامت اعين الجبناء.. والله موالنا والمولى لكم.

 عبدالغني الزبيدي

مساطيل آخر الليل..

أبطال الجيش  واللجان يطوقون مدينة نجران
أكثر من )30( جنديًا سعوديًا يسقطون في المواقع المطلة على المدينة

تقرير- بليغ الحطابي

في غضون ساعات قليلة تهاوت وبصورة مريعة الخطوط الدفاعية 
للعدو السعودي المحيطة بمدينة نجران من كافة الجهات بعد عمليات 
نوعية للجيش واللجان الشعبية دحرت الجيش السعودي من نحو20 
موقعًا استراتيجيًا بعد معارك كبدت العدو عشرات القتلى والجرحى كما 

دمرت العديد من دباباته وآلياته العسكرية.
وطبقًا لمصادر عسكرية فإن قوات الجيش واللجان الشعبية تمركزت 
منذ ايام في العديد من التباب الشمالية والجنوبية والغربية لمدينة 
نجران  بعد فرار جنود الجيش السعودي من مواقعها على وقع نيران 
ابطال الجيش واللجان التي تمكنت من السيطرة الكاملة على خمسة مواقع 
سعودية تطل على المدينة التي التقطت كاميرا  االعالم الحربي صورًا 
قريبة لها وذلك بعد معارك مع الجيش السعودي اوقعت في صفوفهم 
العديد من القتلى والجرحى وارغمت من تبقى منهم على الفرار الى احياء 
مدينة نجران تاركين خلفهم العديد من جثث القتلى.. فيما نفذ األبطال 
يوم أمس االحد عمليات نوعية دمرت تحصينات العدو السعودي في 

موقع المخروق بنجران..
كما تمكنوا من إح��راق دبابة سعودية نوع أبرامز في منطقة رجالء 

بنجران.
وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان استهدفوا الدبابة 
بواسطة صاروخ موجه ما تسبب في إحراقها ومصرع َمْن عليها من جنود 

العدو السعودي.

»الميثاق« فإن دبابات ومدرعات العدو  وطبقًا لمصادر ميدانية ل�
السعودي بجيزان ونجران وعسير أصبحت فريسة سهلة ألبطال الجيش 

واللجان الشعبية المرابطين بتلك المناطق.

نجران.. في مرمى نيران الجيش واللجان الشعبية..
وبهذا الخصوص كشف مغردون سعوديون انتشار العديد من أفراد 
الجيش السعودي وسط االحياء بمدينة نجران ما أشاع حالة من القلق 
واالض��ط��راب ل��دى سكان المدينة الذين شرعوا بالنزوح تحسبًا من 

استخدام الجيش السعودي لهم دروعًا بشرية.
الى ذلك نفذت قوة االسناد  الصاروخي عمليات قصف مباشرة للمواقع 
السعودية األخرى حيث استهدفت بصلية من الصواريخ مركز قيادة 
موقع الفواز العسكري بمنطقة الشرفة، كما دمرت آليات عسكرية 
للعدو السعودي ومستودع اسلحة وذخائر للعدو في موقع المخروق، فيما 
اسقطت فرق القناصة في الجيش واللجان الشعبية  جنديين سعوديين 

في موقع الخضراء بنجران.
وتزامنت هذه العمليات مع أخرى نوعية في جيزان تصدرتها عمليات 
لقناصة الجيش واللجان الشعبية اسفرت عن مصرع جنديين في منطقة 

الخوبة.

توثيق بالصور..
ووزع اإلعالم الحربي -الثالثاء- مقاطع فيديو وصورًا توثق للعمليات 
العسكرية النوعية لقوات الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الحدودية 

ووصولهم إلى مشارف نجران بعد تطهير عشرات المواقع.
واظهرت الصور نتائج العمليات النوعية للقوة الصاروخية للجيش 
ووحدات االقتحام البرية في تدمير 16 دبابة وآلية عسكرية سعودية 
واقتحام خمسة مواقع عسكرية غرب مدينة نجران، كما تظهر الترسانة  
العسكرية السعودية مدمرة بعد اقتحام المواقع العسكرية في ظل 

سيطرة نارية للجيش واللجان على مناطق عدة في نجران.
ونشرت مواقع اخبارية سعودية وناشطون سعوديون صورًا تظهر 
تصاعد األدخنة من المناطق المحيطة بمدينة نجران ناتجة عن احتراق 

آليات عسكرية سعودية.
وحيال التقدم المتسارع لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في عمق 
العدو عاود النظام السعودي شن غاراته الكثيفة على مناطقه الحدودية 
)نجران،عسير،جيزان(..حيث أرغمت مخاوف سلمان من عجز جيشه عن 
حماية مناطقه الحدودية على شن غارات كثيفة على مناطقه الحدودية 
في محاولة لعرقلة تقدم الجيش واللجان الذين استطاعوا التوغل في 
عمق األراضي السعودية خالل األيام الماضية وصواًل إلى اسقاطهم مواقع 

عسكرية تشرف على مدينة نجران.
واك��دت مصادر عسكرية ميدانية ل� "الميثاق" أن طيران العدوان 
السعودي كثف  غاراته خالل اليومين الماضيين على مواقعه الحدودية 
بعد تكبده خسائر فادحة في الجبهات الحدودية الساخنة ) نجران � 
جيزان � عسير(  ما اضطره إلى تكثيف الغارات على مواقعه ومدنه 

الحدودية محاواًل وقف توغل الجيش اليمني في عمق أراضيه.

أبطال الحرس الجمهوري واللجان يطهرون جبل المنار بنهم
أكدت مصادر محلية بمديرية نهم محافظة صنعاء ، تمكن وحدة متخصصة من قوات الحرس الجمهورى، واللجان الشعبية األحد 
من استكمال تطهير منطقة جبل المنارة االستراتيجي بمديرية نهم، واشادت المصادر بدور المجتمع المحلي في المنطقة، وأبناء 
القبائل الشرفاء.وأكدت المصادر نبأ إصابة القيادي االخواني والنائب في البرلمان عن حزب االصالح، منصور الحنق في المواجهات التي 

شهدتها المنطقة قبل فرار المرتزقة ودحرهم من جبل المنارة.
واكد مصدر عسكري أن وحدات من أبطال الجيش واللجان تمكنت في عملية نوعية من تأمين جبل المنارة االستراتيجي بالكامل 

والمواقع المجاورة له بعد دحر مرتزقة العدوان. 
ونقلت وكالة االنباء اليمنية )سبا( عن المصدر تأكيده مصرع وإصابة عشرات المرتزقة خالل المواجهات وفرار جماعي لآلخريين 

تاركين جثث قتالهم.

 تسع صفعات تلقتها الرياض ومرتزقتها في الفترة األخيرة على يد 
السياسي الوطني اليمني، وهي كاآلتي:

الصفعة األولى: بعد مراهنة الرياض ومرتزقتها على تفكيك الجبهة الداخلية 
نائية بينها وبين 

ُ
بين المؤتمر وأنصار الله، ومحاولتها الدخول في مفاوضات ث

أنصار الله وعزل المؤتمر الشعبي العام، بغية إثارة الفتنة بين الطرفين، أتى 
االتفاق السياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم من 
أجل تكوين مجلس سياسي أعلى يقود البالد ويمثلها خارجيًا، وبهذا االتفاق 

تم التخلي عن اإلعالن الدستوري ولجنته الثورية. 
الصفعة الثانية: صفعة دبلوماسية تجلت في عدم قدرة السعودية على 
تمرير سياساتها في مفاوضات الكويت عبر مرتزقتها وعمالئها المتمثلين 
في وفد الرياض، وذلك من خالل عدم توقيع الوفد الوطني على ما قدمه ولد 
الشيخ من مشروع اتفاق يخدم السعودية وأذنابها، بل إن المفاوضات ذاتها 

أصبحت بين وفد صنعاء وسفراء الدول المؤثرة في السياسة الدولية.
الصفعة الثالثة: الرياض ومرتزقتها كانت ترى أن اإلعالن عن تشكيل مجلس 
سياسي أعلى ما هو إال مناورة من قيادتي المؤتمر وأنصار الله وأنهما لن يقدما 
على تشكيل المجلس، فأتت الصفعة التي تم فيها تشكيل المجلس السياسي 

األعلى من شخصيات وطنية همهم اليمن أواًل وأخيرًا. 
الصفعة الرابعة: قيام المجلس السياسي األعلى بدعوة مجلس النواب 
لالنعقاد، فقامت الرياض ومرتزقتها بالترويج أن أعضاء المجلس لن يجتمعوا، 
فأتت الصفعة من خالل انعقاد مجلس النواب يوم 13 / 8 / 2016م بالرغم 
من أن الرياض منعت العديد من أعضاء مجلس النواب من الرجوع لليمن وذلك 
من خالل تهديد الخطوط الجوية اليمنية بضربها في حال سيرت رحالت الى 

مطار صنعاء الدولي.
الصفعة الخامسة: في اجتماع مجلس النواب حضر أعضاء من حزب اإلصالح 
وهذه تعد صفعة عنيفة للرياض ومرتزقتها، فالشعب اليمني أصبح يدًا 

واحدة ضد العدوان السعودي الذي يستهدف حياتهم ومقدراتهم.
الصفعة السادسة: حضور أعضاء مجلس النواب عن يافع وعدن وشبوة 
والضالع يعد صفعة ضد السياسات السعودية والخليجية التي تريد تقسيم 

اليمن وتجزئته.
الصفعة السابعة: إعطاء الثقة للمجلس السياسي األعلى إلدارة البالد 

ومواجهة العدوان. 
الصفعة الثامنة: صفعة دبلوماسية تمثلت بوقوف ممثل روسيا االتحادية 
في مجلس األمن ضد إحاطة إسماعيل ولد الشيخ المبعوث األممي إلى اليمن، 
الذي يهدف من خاللها استصدار قرار إدانة من المجتمع الدولي على تشكيل 
المجلس السياسي األعلى، بل وقيام روسيا االتحادية بانتقاد عنيف للسعودية 
لسعيها فرض حلول أحادية الجانب على الشعب اليمني وعلى المجتمع الدولي.
الصفعة التاسعة: ال��دول التي كانت تؤيد العدوان السعودي على اليمن 
تراجعت في تأييدها، بل إن الدول المشاركة في العدوان لم تعد مشاركة إال 

باالسم.

 د. علي حسن الخوالني

تسع صفعات سياسية ودبلوماسية 
تتلقاها الرياض ومرتزقتها

بعد عام من العدوان السعودي على اليمن نهض المارد اليماني في يوم 26 من 
شهر مارس الماضي بتلك الصورة المرعبة التي افزعت العالم المتخاذل عندما خرجت 

جماهير الشعب اليمني الى ميدان السبعين وشوارع العاصمة صنعاء...
بعد خمسمائة يوم من التعنت السعودي حدث االتفاق التاريخي بين المؤتمر 

وحلفائه وانصار الله وحلفائهم وتم تشكيل المجلس السياسي االعلى ...
بعد ان انفقت وخسرت السعودية المليارات من الدوالرات وفرضت الحصار البري 
والبحري والجوي على الشعب اليمني وتآمرت وقتلت وجرحت اكثر من ستين الف 

شخص من المدنيين االبرياء ودمرت وطنًا بأكمله..

 بعد ان أفلست جارة السوء وصارت عاجزة عن تحقيق مخططها التآمري وهو 
تمزيق وتشتيت وتركيع واذالل وهزيمة شعب الجبارين واصحاب البأس الشديد 
الذين مرغوا أنوف جيشها بالتراب وحطموا اقوى االسلحة في العالم وحولوها الى بقايا 
خردة ورماد تذره الرياح ووصلوا الى مشارف مدينة نجران وبعد ان ُدحر مرتزقتها 

وفشلوا في الوصول الى طوق صنعاء..
أخيرًا :بعد عامين من الفراغ الدستوري عادت الشرعية المفقودة في الجمهورية 
اليمنية الى مالكها الحقيقي الشعب اليمني بالطرق السليمة والصحيحة عن طريق 
استئناف مجلس النواب جلسات أعماله السبت.. وبهذا خرج كل المتآمرين واالعداء 

والخونة والحاقدين على اليمن بخفي حنين..

مشارف نجران

عادل الهرش 

»الصليب األحمر« تطالب خاطفي نوران بإطالق سراحها
طالبت اللجنة الدولية للصليب األحمر خاطفي 

نوران حواس بإطالق سراحها سالمة.
فة لدى اللجنة الدولية نوران، 

ّ
واختطفت الموظ

بينما كانت في الطريق لعملها في صنعاء، في 
األّول من ديسمبر عام 2015م. وأكدت على أن 
نوران حواس هي بالفعل من ظهرت في مقطع 

الفيديو المنتشر حاليًا في وسائل اإلعالم.
وقالت اللجنة الدولية في بيان: "نحن ال نزال 
على اتصال منتظم مع عائلة ن��وران وأيضًا مع 
السلطات المعنية داخل اليمن وخارجه.. وتعرب 
اللجنة الدولية عن امتناعها عن التكّهن بهوية 

الخاطفين أو إصدار أي تعليق آخر حول الفيديو".
وأضافت: "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان 
عودة نوران آمنة، وهو ما لن يسهم فيه التحّدث 

 عن التفاصيل".
ً
عالنية

وط��ال��ب��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة وس��ائ��ل اإلع���الم 
والجمهور بعدم نشر أو مشاركة الفيديو، احترامًا 

وتقديرًا لنوران وعائلتها.
ون��اش��دت خاطفي ن��وران م��رة أخ��رى إلظهار 
التعاطف واحترام الكرامة اإلنسانية، وهو حق 
يشترك فيه البشر على السواء، وإط��الق سراح 

نوران سالمة.

األمين العام يعزي
خالد ابو عيدة بوفاة والده

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى االستاذ خالد حزام يحيى ابو عيده .. نائب رئيس 

اللجنة الفنية باالمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، بوفاة والده..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا 

إليه راجعون.

االحتفاالت الجماهيرية بالمحافظات:

المجلس السياسي االعلى.. ارادة شعب


