
وفي السياق ذاته دارت -السبت واألحد- مواجهات عنيفة بين الجيش 
واللجان الشعبية من جهة وبين الميليشيات الموالية للعدوان السعودي من 
جهة أخرى في مفرق الجوف وفي مجزر وفي مناطق تابعة لنهم.. ووفقًا 
للمصادر فإن المواجهات التي شهدها مفرق الجوف استخدم فيها مختلف 
أنواع األسلحة وشارك فيها طيران العدو السعودي وسقط فيها 55 شخصًا 

بين قتيل وجريح من المرتزقة.
ووفق المصدر فإن إكثر من 100 غارة جوية نفذتها طائرات العدوان 
خالل اليومين الماضيين، على نهم لمؤازرة المرتزقة ودعم فشلهم المتوالي 
في مختلف الجبهات، كما شن المرتزقة- السبت- وتحديدًا على مناطق وجه 
الجبل، وقرود ومفرق الجوف من الجهة الشرقية هجومات على ُبعد أقل من 

كيلو متر واحد، تحت غطاء كثيف لطيران األباتشي.

وأشارت المصادر إلى سقوط قرابة 20 قتياًل من المرتزقة، وإصابة 30 
آخرين، في الوقت الذي قصف فيه طيران األباتشي السعودي، قائد جبهة 
الجدعان في مفرق الجوف، الموالي للرياض، مبارك بن رقيب، وأدى القصف 
إلى مقتله و5 من مرافقيه، كما سقط في معركة جبل القرود شقيق قيادي 

إصالحي خالد األقرع، إلى جانب عشرات آخرين من المرتزقة.
وفي السياق ذاته دمر الجيش واللجان الشعبية ثالث آليات عسكرية 
تابعة لمرتزقة ال��ع��دوان السعودي ب��ص��رواح بمحافظة م��أرب، وأوض��ح 
مصدر عسكري أن الجيش استهدف بالصواريخ مدرعتين وطقمًا تابعة 
للميليشيات خالل محاولتها التقدم باتجاه منطقة كوفل بصرواح، مما أدى 

إلى احتراقها ومصرع عدد من المرتزقة كانوا على متنها.

عبقرية التكتيك 

إل��ى ذل��ك لقي أكثر من 25 مرتزقًا مصرعهم- السبت- خالل 
محاولتهم الزحف باتجاه مفرق الجوف تحت غطاء جوي كثيف.

وأوضح مصدر عسكري ل�"الميثاق" أن مرتزقة العدوان شنوا زحفًا 
كبيرًا تحت غطاء جوي كثيف تجاوز 100 غارة، من جهة مدرسة 
جعدر جنوب مفرق الجوف، تصدى لهم أبطال الجيش واللجان 
الشعبية وكسروا زحفهم موقعين فيهم عددًا كبيرًا من القتلى 
والجرحى بينهم قيادات ميدانية باإلضافة إلى إعطاب عدد من 

آلياتهم.

وأضاف المصدر: ان ابطال الجيش واللجان الشعبية شنوا بعدها 
هجومًا مضادًا تعقبوا فيه المرتزقة واوقعوا منهم العشرات ما بين 
قتيل وجريح ، وخالل الهجوم  سيطروا على عدد من التباب التي 

كانوا يتمركزون فيها.
وتشير المصادر إلى ان مرتزقة العدوان حاولوا تغيير خطتهم 
عبر شن هجوم آخر على مفرق الجوف من الجهة الشمالية "شمال 
بيت طوحل" إال أن أبطال الجيش واللجان كانوا في انتظارهم وفي أتم 
الجهوزية فتصدوا لهم وافشلوا هجومهم مرة أخرى وتحت ضربات 
مسددة الذ أغلبهم بالفرار رغم إسناد طيران العدوان لهم  والذي 
مازال يواصل غاراته حتى اللحظة على مفرق الجوف دون أن يتمكن 

الغزاة يغرقون في رمال مأرب والجوف
تفاصيل المواجهات في »المفرق « و»كوفل« و»الشعف«.. و»نهم« عصية على المرتزقة

تمكن أب��ط��ال الجيش م��ن فتح طريق 
صنعاء، بعد انقطاعه منذ يوم الجمعة، 
جراء غارتين للطيران السعودي استهدفتا 
منطقة "ب�����ران" ب��ف��رض��ة ن��ه��م التابعة 

لمحافظة صنعاء.
وق��ال مصدر محلي: إن الغارتين على 
المنطقة تسببتا في وقوع حادث تصادم 
بين شاحنتين للنقل ال��دول��ي، ما أدى إلى 
قطع الطريق، صنعاء - مأرب، وعرقلة نحو 
800 شاحنة محملة بالوقود والمنتجات 
الزراعية وأخرى تابعة لمنظمات اإلغاثة، 
إضافة إلى قاطرات أخرى كانت في طريقها 
ل��دول خليجية، باإلضافة إل��ى نحو 200 

مركبة أخرى.
مراسل »الميثاق« أك��د أن الجيش كان 
قد حاول، في وقت سابق، رفع الشاحنتين 
باستخدام آلة رافعة "ونش"، إال أن الطيران 
المعادي نفذ غ��ارة ف��ي ذات المكان، ما 
عرقل إنجاز المهمة حتى الجمعة، مشيرًا 
إلى أنه تم فتح جزئي للطريق، وبدء عبور 

الشاحنات والمركبات.
وبحسب مراسلنا، فإن عددًا من المركبات 
ع��ادت إل��ى م��أرب وص��ن��ع��اء، بعد انتظار 
استمر أيامًا، وك��ان بعضها يحمل حاالت 

مرضية.

فتح طريق صنعاء مارب

ف��ي م��ح��اول��ة إله����داء ال��ع��دو 
السعودي انتصارات وهمية تروج 
المواقع الموالية للعدوان تقدم قوات 
المرتزقة والمسنودة بريًا وجويًا نحو 
فرضة نهم وسيطرتها على عدد من 
المواقع والتباب والجبال المحيطة بها 
ومنها جبل القرود والمقالع، إال ان تلك 
المزاعم نفاها مصدر عسكري مسئول 

ومصادر محلية في مديرية نهم.
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إحراق 5مدرعات في كوفل 
لقي ستة من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم في استهداف الجيش واللجان آليتهم 
بمنطقة كوفل شرق صرواح بمأرب.. وأوضح مصدر عسكري بمحافظة مأرب أن أبطال الجيش 
واللجان استهدفوا خمس آليات تابعة للمرتزقة بمنطقة كوفل بصرواح، ما أدى الى احتراقها 

ومصرع ستة عناصر كانوا على متنها.

مصرع قيادات المرتزقة بالجدعان
لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم خالل تصدي أبطال الجيش واللجان لمحاولة تقدم 
باتجاه منطقة الخانق بالجدعان-مأرب.وأوضح مصدر عسكري  أن عناصر المرتزقة حاولوا 
التقدم باتجاه منطقة الخانق بالجدعان تحت غطاء جوي لطيران العدوان السعودي وتم 
التصدي لهم وتكبيدهم عددًا من القتلى والجرحى..وأشار المصدر الى مصرع قيادي كبير 
في المرتزقة متأثرًا بجروح أصيب بها خالل المعارك الدائرة بمنطقة الجدعان، وُيدعى أحمد 

الدودحي قائد الكتيبة الثانية في اللواء 314 لمرتزقة العدوان.

.. واختطاف ضابط إماراتي بمأرب
ت��واص��اًل لعمليات تصفية ال��ع��دو السعودي 
لميليشياته وال��ت��ي ت��ص��اع��دت خ��الل األشهر 
الماضية، حيث استهدف طيران العدو السعودي 
-السبت- عددًا من قادة الميليشيات الموالية له 
في مفرق الجوف، ووفق المصادر فإن طيران 
العدو استهدف قائد جبهة الجدعان/ مفرق 
الجوف، الموالي للرياض، مبارك بن رقيب، وأدى 

القصف إلى مقتله و5 من مرافقيه.
وأك��دت المصادر ان القصف ال��ذي استهدف 
بن رقيب يعد الثالث من نوعه.. وأفادت مصادر 

محلية ان طيران العدوان السعودي سبق له ان استهدف بن رقيب وأسرته المعروفة بوالئها 
للسعودية ، وهو ما عدَّ مراقبون عملية تصفية مبيتة من قبل العدوان على خلفية صراعات 

مالية بين قادة الميليشيات في مأرب.
وعلى إثر ذلك قامت قبيلة آل رقيب بالجدعان باختطاف ضابط إماراتي كان متواجدًا في إحدى 
»الميثاق«: انه تم اقتياد الضابط اإلماراتي إلى جهة غير حربية  الجبهات..وقالت مصادر قبلية ل�
على خلفية تعمد طائرة إماراتية حربية- كما يبدو- قتل وتصفية عدد من ابناء المديرية ومنهم 
مبارك بن رقيب ومرافقيه.الى ذلك لقي -أمس األحد- عشرة من مرتزقة العدوان مصرعهم في 

غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت تجمعًا لهم شرق مفرق الجوف بمأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن الطيران استهدف تجمعًا للمرتزقة خالل إسناده لزحفهم باتجاه 

جبل قرود شرق مفرق الجوف، ما أسفر عن مصرع 10 من المرتزقة وإصابة آخرين.
وأشار المصدر إلى احتراق آليتين تابعتين للمرتزقة نتيجة الغارة المعادية.

شنت قوات الجيش واللجان الشعبية هجومًا 
صاروخيًا مكثفًا، استهدف تجمعًا لمرتزقة 

وعمالء تحالف العدوان بمحافظة مأرب.
وأوضحت مصادر أن وح��دات من الجيش 
وال���ل���ج���ان ق��ص��ف��ت ب��ال��ص��واري��خ وق��ذائ��ف 
المدفعية تجمعات مرتزقة آل سعود أثناء 
زيارة قيادات عسكرية يمنية رافقها وفد 

عسكري خليجي.
وأش���ارت إل��ى أن القصف الصاروخي وقع  
االثنين الماضي، في منطقة واقعة شرق 
الجوبة وغرب حريب، أثناء زي��ارة ميدانية 
نفذها المرتزق محمد علي المقدشي، المعين 
من هادي رئيسًا لهيئة األركان العامة، ونائبه 
اللواء عبد ربه الطاهري، وعبدالرب الشدادي، 
الذي عينه هادي قائدًا للمنطقة العسكرية 
الثالثة؛ أثناء زيارتهم لتجمعات مرتزقتهم 

في تلك المناطق.
وأكدت المصادر أن المقدشي والطاهري 
وال����ش����دادي ف�����ّروا ع��ق��ب وق����وع ال��ه��ج��وم 
الصاروخي من قبل الجيش، مشيرة إلى أن 
"القصف تجدد، الثالثاء، أثناء تواجد القيادات 

العسكرية الخليجية، في المنطقة ذاتها.
وفي موضوع متصل، سقط عدد من القتلى 

والجرحى إثر قيام الجيش واللجان الشعبية 
باستهداف تجمعات المرتزقة في معسكر 

ماس، بقذائف المدفعية، ظهر الثالثاء.
يأتي ه��ذا، بالتزامن مع تواصل المعارك 
الشرسة بين قوات الجيش واللجان الشعبية 
ومرتزقة العدوان الذي تقوده السعودية 
في مناطق كوفل وهيالن والمشجح، وسط 
غارات كثيفة على تلك المناطق في محاولة 

للتقدم.
وكانت مصادر "الميثاق" بمارب قالت: إن 
ق��وات الجيش واللجان استعادت، الثالثاء، 

السيطرة على أربعة مواقع محيطة بنقطة 
أم حجر شرق مفرق الجوف مأرب..

 مضيفًا: أن الطيران السعودي استهدف، 
بعدة غارات، تلك المواقع.

وتقع المواقع المستعادة إلى الشرق من 
نقطة أم حجر، وغرب منطقة مجزر.

وبحسب مراسلنا، فإن محاوالت للهجوم على 
وجه الجبل تمت من "قرن المطالع" وتصدت 
لها قوات الجيش واللجان، وسقط عشرة من 
المقاتلين الموالين للتحالف السعودي، وُجرح 

آخرون.

استهداف قيادات للقوات الغازية  في »ماس«

طيران العدوان يشن 100 غارة ومصرع 55 من مرتزقته

فشل المرتزقة في الغيل
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم، األربعاء، خالل 
محاولة تقدم فاشلة باتجاه منطقة العوران شرق الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تصدوا لزحف 
المرتزقة باتجاه منطقة العوران بالغيل، موقعين عددًا من القتلى والجرحى 

في صفوف المرتزقة.
وكان الطيران المعادي شن سلسلة من الغارات على منطقة الغيل إلسناد 

المرتزقة.

استهداف معسكر أم ريش 
استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، تجمعًا لمرتزقة 

العدوان بمعسكر أم ريش جنوب مأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية دكت بصليات من صواريخ 
الكاتيوشا واألورغان تجمعات المرتزقة في معسكر أم ريش بمديرية 

الجوبة.
وأشار المصدر إلى أن القصف أدى إلى مقتل وجرح عدد من المرتزقة 

وانفجارات عنيفة بالمعسكر.

)10( قتلى للمرتزقة.. والسيطرة  على المطالع

تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية، من السيطرة على تبة المطالع شمال شرق مفرق الجوف بمأرب..وأوضح مصدر 
عسكري أن أبطال الجيش واللجان حققوا تقدمًا كبيرًا وسيطروا على تبة المطالع شمال شرق مفرق الجوف بمديرية مجزر 

بمأرب.وأكد المصدر مصرع عشرة من مرتزقة العدوان خالل العمليات العسكرية.

التصدي لقوات الغزاة في خب والشعف

ابرز اسماء المرتزقة الذين قتلوا في مفرق الجوف
تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
-السبت- من صد زحف للمرتزقة على 

مفرق الجوف ومنطقة الجدعان.
وأك���د م��ص��در عسكري ان الجيش 
واللجان احبطوا محاولة تقدم على 
��ف ذل��ك عشرات 

َّ
م��ف��رق ال��ج��وف وخ��ل

القتلى من المرتزقة وتدمير آليات 
تابعة لهم.

وذكر المصدر بعض أسماء القيادات 
الميدانية للمرتزقة التابعين للعدوان 
الذين لقوا مصرعهم على ايدي الجيش 

واللجان الشعبية خالل التصدي للزحف 
على مفرق الجوف ومنطقة الجدعان 

ومنهم :
1- العقيد الدوحمي -قائد الكتيبة 

الثانية في لواء المرتزقة.
2- محمد مبخوت سرحان.

3- نجل القيادي سالم احمد طوحل.
4 - حسن ناجي دربان

5- القيادي مبارك مبروك الرقيب.
6- القيادي سعيد صالح األقرع نجل 

القيادي اإلصالحي خالد األقرع.

7- محمد يحيى طوحل.
8- ن��ج��ل ال��ق��ي��ادي ن��اص��ر م��ب��ارك 

البخيتي.
9- قيادي ُيدعى ابن ذيب دربان .

المصابون من القيادات الميدانية 
للمرتزقة:

1- حنتش يحيى سيف رقيب.
2- فريد زايد البخيتي.

3- مانع دهنان.
باالضافة الى عشرات آخرين التزال 

هوياتهم مجهولة.

قصفت ال��ق��وة الصاروخية 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
الشعبية، ، تجمعات المرتزقة 
ب��م��دي��ن��ة ال���ح���زم بمحافظة 

الجوف. 
وأف���اد م��ص��در عسكري أن 
القصف الصاروخي استهدف 
تجمعات م��رت��زق��ة ال��ع��دوان 
ال��س��ع��ودي بمعسكر ال��ل��واء 
115 وال��م��ج��م��ع الحكومي 
بمدينة ال��ح��زم وأوق���ع قتلى 

وجرحى في صفوفهم. 
وف��ي السياق ذات��ه، تصدى 
أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان 
ال��ش��ع��ب��ي��ة، ل��م��ح��اول��ة ت��ق��دم 
مرتزقة ال��ع��دوان السعودي 
ب��ات��ج��اه م��ن��ط��ق��ة ال��ص��ب��ري��ن 

بمحافظة الجوف.

وأك���د م��ص��در ع��س��ك��ري أن 
أبطال الجيش واللجان أحبطوا 
محاولة التقدم باتجاه منطقة 
ال��ص��ب��ري��ن ب��م��دي��ري��ة خب 

والشعف.
وأش��ار المصدر إل��ى مصرع 
ع��دد م��ن ال��م��رت��زق��ة وإص��اب��ة 
آخ����ري����ن خ�����الل ال��ع��م��ل��ي��ات 

العسكرية.
واسقط على اثرها عدد من 
المرتزقة على راسهم القيادي 
ص��ال��ح ال��روس��ان ال���ذي اصيب 
وقتل ع��دد من مرافقيه في 
المواجهات التي ج��رت امس 

االحد.


