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ومرتزقته الضجيج عبر هالة إعامية كبيرة أ

عليها أم��وال طائلة بهدف الترويج النتصارات 
مزعومة لهم في مديرية نهم، والزحف على 

العاصمة صنعاء .
غير أننا نجد على الواقع المعيش عكس ذلك، 
فقد اعتادت أب��واق العدوان الترويج ألكاذيب 
كهذه ومنها ترويجهم ح��ول "تحرير تعز" 
وحفلة تحت شعار "تحرير الجوف" وأخرى تحت 
شعار "تحرير حرض وميدي" وأخرى مضحكة 
تحت شعار " تحرير صعدة "، والتي تندرج 
ضمن حملة تضليل ال تتوقف عن نسج القصص 
واألك��اذي��ب واألخبار المضللة والمفبركة والتي 
ستخدم كحرب نفسية تهدف إلى رفع معنويات 

ُ
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قواتهم المنهارة وفي ذات الوقت تحاول- حسب 
مراقبين- ضرب معنويات جبهة الصمود وخلق 
البلبلة بين المواطنين وبالذات في العاصمة صنعاء 
ومحيطها، والدفع بهم الى النزوح وإخاء العاصمة 
بما يمكنهم من تغذية وتنشيط خاياهم النائمة 
بالعاصمة والتي بات معظمها في قبضة األجهزة 

األمنية.
وحقيقة تلك األوهام واألحام المريضة تأخذ 
وقتها الطبيعي لكن سرعان ما تتاشى وتتبخر 
ل��ذي��ن ال يتعلمون من  ليصحو  المصفقون ا
خيباتهم السابقة ، على حقيقة مجريات الواقع 
والميدان ال��ذي يختلف تمامًا عما تسوقه تلك 
الوسائل والمطابخ »الجوبلزية« التي تعتمد على 

مثل هذه األساليب لتضليل االغبياء..
زع��م��وا أنهم فتحوا جبهة ف��ي فرضة نهم ، 
هكذا بقدرة قادر وبدون أي مقدمات قفزوا من 
الجدعان إلى فرضة نهم رغم المسافة الكبيرة 
والخاضعة لسيطرة أبطال الجيش واللجان وأبناء 
القبائل في ص��رواح ونهم والجدعان وغيرهم، 
متناسين أن قواتهم كانوا في اليوم السابق قد 
احترقوا في مفرق الجوف وانكسروا، وتكبدوا 

خسائر فادحة في األرواح والمعدات..
الجدير بالذكر أن عناصر من المرتزقة تسللوا 
من جبل صلب المحاذي لمديرية نهم من الجنوب 
الشرقي، ووص��ل��وا إل��ى جبال ق��رود وملح وفيها 
وج��دوا خايا نائمة تابعة لحزب اإلص��اح الذين 
انضموا إليهم بحسب المخطط وساعدوهم 
في التسلل إلى الطريق العام في فرضة نهم من 
الجهة الجنوبية، وهناك أطلقوا بعض القذائف على 
مواقع الجيش واللجان الواقعة أعلى نقيل الفرضة 

وأسفل النقيل وفي مفرق الجوف.
وك��ان الهدف من تلك المغامرة التي أسندت 

ب��غ��ارات جوية كثيفة هو إث��ارة ضجة إعامية 
ال أك��ث��ر ي��ع��وض��ون ب��ه��ا ه��زائ��م��ه��م المتتالية 
وانكساراتهم الموجعة في مفرق الجوف وكوفل 
والجدعان وجبهات تعز والمخا وما وراء الحدود 
غير أن المرتزقة المتسللين تم التصدي لهم، 
وسرعان ما هربوا إلى جبل صلب حيث كان الجيش 

واللجان الشعبية ينتظرونهم .
الخطير في الموضوع هو تحرك الخايا النائمة 
في جبل قرود ووادي ملح في جنوب شرق نهم 

 ما لكي 
ً
، والذين كانوا ينتظرون موعدًا أو فرصة

يفجروا الموقف.
ل��زف��ة والضجة  لكن بالمجمل تبخرت تلك ا
اإلعامية واستيقظوا على بكاء وعويل أصحابهم 
الذين يتساقطون صرعى في أكثر من جبهة 
قتال.. واآلن في المعارك في جبل صلب تمكن 
أبطال الجيش واللجان من السيطرة على مواقع 
استراتيجية في الجبل المهم في مارب وتباب 
أخ����رى، وب���ات ال��م��رت��زق��ة ف��ي ك��م��اش��ة الجيش 

واللجان وأبناء القبائل الشرفاء والذين يستعدون 
الجتثاثهم قريبًا. 

 وفي ذلك سخر مصدر محلي بمديرية نهم من 
مزاعم الماكنة اإلعامية للعدوان ومرتزقته من 
ات سيطرتهم على فرضة نهم أو معسكر  ادعاء
اللواء 312 الواقع بالفرضة، مؤكدًا أن المواجهات 
بعيدة عن المعسكر وه��ي محصورة في جبل 

قرود وصلب.
إلى ذلك  تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
م��ن السيطرة على م��واق��ع مهمة بجبال صلب 

المطلة على منطقة الجدعان بمحافظة مأرب.
وأك��د مصدر عسكري أن وح��دات من الجيش 
وال��ل��ج��ان نجحت ف��ي تنفيذ التفاف نوعي على 
مجاميع المرتزقة بجبال صلب بمنطقة الجدعان 
وتمكنت من السيطرة على قرية الحراملة، كما 
أجبرت مجاميع المرتزقة والقوات الغازية على 
التراجع من منطقة ملح وبعض الجبال المجاورة 

لها.. 
الف��ت��ًا إل���ى أن ال��ع��ش��رات م��ن ال��م��رت��زق��ة لقوا 
مصرعهم خال العمليات العسكرية وتم أسر 

آخرين.

حصدت القوة الصاروخية للجيش واللجان، الخميس، تجمعات قوات 
الغزاة والمرتزقة الذين كانوا يحشدون في معسكر الماس بمأرب 
بصاروخ باليستي من نوع توشكا خلف عشرات القتلى والجرحى بينهم 

قيادات كبيرة، خافًا عن تدمير اآلليات والمعدات.
وبهذا الخصوص أكد الناطق باسم الجيش العميد الركن شرف لقمان 
أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأوقع أكثر من 200 قتيل و150 
جريحًا في صفوف المرتزقة والقوات الغازية.. وأن من بين القتلى 8 

ضباط إماراتيين و38 سعوديًا وقيادات من المرتزقة.
وأشار الى احتراق مخازن أسلحة وعشرات المدرعات واآلليات التابعة 
للقوات الغازية، وان االنفجارات العنيفة داخل معسكر الماس بالجدعان 
ت المنطقة وشوهدت سيارات اإلسعاف تهرع للمكان النتشال جثث 
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القتلى والجرحى.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الغازية وعناصر المرتزقة كانت 
قد استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة الى معسكر الماس بالجدعان 
بهدف التخطيط لشن عدوان على مواقع الجيش واللجان في فرضة نهم.
ويقع معسكر الماس بمنطقة الجدعان شمالي مأرب بين مديريتي 
مجزر ومدغل وهو عبارة عن معسكر تدريبي سابق لقوات الحرس 

الجمهوري.
ويعتبر صاروخ توشكا هو الرابع من نوعه الذي يضرب تجمعات الغزاة 
في مأرب، من بينها صاروخ توشكا الذي حصد أكثر من 300 قتيل من 
القوات اإلماراتية والسعودية والبحرينية بمعسكر صافر في سبتمبر 
الماضي، وتلى ذلك القوة الصاروخية لمعسكر تداوين شرقي صافر وخلف 
عشرات القتلى والجرحى إضافة الى تدمير طائرات أباتشي ومدرعات 

ومخازن أسلحة في ديسمبر الماضي.

كما أطلقت القوة الصاروخية في يناير صاروخ توشكا على معسكر 
البيرق شرقي مدينة مأرب ودمر غرفة عمليات القوات الغازية وطائرات 
بدون طيار وقتل أكثر من 180 عنصرًا من المرتزقة والقوات الغازية.

وجاء اطاق صاروخ توشكا الرابع، الخميس، على معسكر الماس ليحول 
حياة قوات الغزاة ومرتزقة الرياض إلى جحيم، حيث كبدهم خسائر 
فادحة في القوات والعتاد ودفن المخططات التآمرية للغزاة ليزيد 
من خسائرهم في رمال صحراء مأرب الشاسعة بعد أن تفحمت جثث 
العشرات من جنود تحالف العدوان السعودي وتحولت أسلحتهم إلى 
محرقة، ليثبت توشكا للعالم من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة وأن دخول 
واحتال بعض مناطق اليمن لن يكون جنة كما توهم البعض، بل جحيمًا 
ونارًا تشوي أجساد الغزاة والمرتزقة، وأن صحراء مأرب ليست كماهي 

دبي أو شواطئ جدة.

»الباليستية« تدفن الغزاة ومرتزقتهم في رمال مأرب

»الميثاق«-متابعات
تسبب االعتداء الغاشم على الطرق والجسور 
في نقيل ابن غيان وفرضة نهم من قبل طيران  
تحالف ال��ع��دوان ال��ذي ت��ق��وده السعودية، في 
قطع الطريق ال��ع��ام ال��ذي يربط العديد من 
المحافظات بالعاصمة صنعاء دفع المسافرين 
إلى العبور مع طريق مأرب البيضاء مرورًا بذمار 
وال���ذي أي��ض��ًا ت��ع��رض ل��ل��ع��دوان، وه��ن��اك مئات 
السيارات والقاطرات عالقة بالخط خافًا عن 

آالف المسافرين..

»الميثاق«: إن آالف المسافرين  وقال مواطنون ل�
عالقون مع مئات السيارات والناقات العالقة 
ألكثر من أربعة أي��ام بمنطقة المناقل جنوب 
محافظة مأرب على الحدود مع محافظة البيضاء 
بسبب اعتراض اح��دى ناقات الغاز بالطريق 

الجبلي الوعر غير المعبد.
وناشد المواطنون السلطات المحلية بمأرب 
والبيضاء التحرك السريع لفتح وتوسيع الطريق 
الذي أصبح البديل الوحيد أمام المسافرين ويربط 

العديد من المحافظات.

فيما ترفض مؤسسة الطرق والجسور التحرك 
إلصاح الطرقات خشية استهدافهم من قبل 
ط��ي��ران ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي ال���ذي يستهدف 
معدات وورش المؤسسة في عموم المحافظات 
ف��ي اط��ار سلسلة التدمير الممنهجة للنظام 

السعودي ضد الشعب اليمني.
وتشهد طريق مأرب صنعاء مواجهات شرسة 
بنقيل فرضة نهم منذ اسابيع بين قوات الجيش 
اللجان الشعبية من جهة ومرتزقة تحالف العدوان 

الذي تقوده السعودية من جهة اخرى.

مئات السيارات والشاحنات عالقة بين البيضاء ومأرب..

أولو البأس العدد:  
) 1796(
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لقي العشرات من مرتزقة العدو السعودي مصرعهم، األربعاء، خال محاولة تقدم 
فاشلة باتجاه منطقة المدفون شرقي ملح بالجدعان بمحافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من دحر عناصر المرتزقة 
من عدد من الجبال شرقي منطقة ملح.

ونشرت وكالة "سبأ" أسماء عدد من قتلى مرتزقة العدوان في منطقة قرود وصلب 
بينهم قيادات بارزة منهم:

هادي حسين الجندبي
محمد حسين شريان الجندبي

محسن مهدي الجندبي
جميل الجريزع )الجندبي(

عبدالرزاق المراني
عبدالرحمن الخدري

هيثم هزام
طه احمدالرجوي

الحسن نجيب خيران
صالح علي الزبيري
زايد محمد ابولوح

ناجي محسن أبولوح
محمد شاجع اسبوع

مبخوت حسن محيرش
عبدالاه مسعود الحامس

> كما لقي 9 مرتزقة مصرعهم واصابة العشرات معظمهم في حاالت خطرة 
كحصيلة أولية لكسر الجيش واللجان الشعبية لزحف فاشل استهدف جبل ناصة 
بمدينة مريس محافظة الضالع، وقد أسفر ذلك عن سقوط عدد من المرتزقة منهم:

1- محمد طاهر شريف.. قرية سعدة مريس. 
2- عادل محمد أحمد القاضي.. الجبارة مريس .
3- عبدالرحمن عبدالله منصر.. الجبارة مريس.
4- يحيى قاسم محسن.. قرية الكتمي مريس.

5- محمدغالب المريسي شقيق مراسل قناة »سهيل« فوزي المريسي.. مريس. 
6- بكر فيصل علي ناجي جعوال ..مريس. 
7- عامرصالح أحمد .. قرية ادمة مريس. 

8- عنتر الجال.. مشرعة مريس. 
9-  عادل محمد احمد صالح..  مريس.

نهم.. عصية على الغزاة..

أكثر من )100( قتيل و)150( جريحًا حصيلة توشكا »4«

يقوم ط��ي��ران ال��ع��دوان السعودي منذ قرابة 
شهر بشن عشرات الغارات على عدد من مناطق 
مديرية ن��ه��م- محافظة صنعاء- ال��ت��ي تشهد 
اط��راف��ه��ا داخ���ل م���أرب م��واج��ه��ات عنيفة بين 
وحدات من الجيش واللجان الشعبية وجماعات 
من المرتزقة وعناصر حزب االصاح بالمديرية 
وم��ن خ��ارج��ه��ا.. واف���ادت ال��م��ص��ادر ان ال��غ��ارات 
الكثيفة التي يشنها طيران العدوان باستمرار 
دف��ع��ت ال��م��ئ��ات م��ن االس���ر ف��ي ق��رى آل عاطف 
وشيحان والعبادل وحجر النعيمات وديرة، وجبال 
رشاء والمشجح، الواقعة في مديرية "نهم"  الى 
النزوح من منازلهم بسبب قيام طيران العدوان 
بشن حرب إبادة متبعًا سياسة االرض المحروقة 
في تلك المناطق مما أجبر بعض سكانها على 
النزوح االجباري الى مناطق متفرقة في العاصمة 

ومحافظة صنعاء.
وفي ذات السياق وبسبب كثافة الغارات التي 
استهدفت عددًا من سيارات المواطنين المارة في 
الطريق العام، استهدف طيران العدوان السعودي 
سيارة بكل من فيها في منطقة فرضة نهم الثاثاء 

طيران العدوان يشن )400( غارة على نهم 

اعتقال 30 مرتزقًا في البيضاء
اعتقلت األجهزة األمنية واللجان الشعبية 30 من مرتزقة العدوان في مديرية الماجم 

بمحافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمني أن األجهزة األمنية واللجان الشعبية اعتقلت 30 من مرتزقة العدوان في 

مديرية الماجم كانوا متوجهين إلى محافظة مأرب.

كمين يطيح بـ30 مرتزقًا في مرازيق الجوف
صيب أكثر من 30 من مرتزقة العدو السعودي في كمين محكم للجيش واللجان الشعبية 
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بمنطقة بير المرازيق بمحافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أوقعوا عناصر المرتزقة في كمين 
محكم غرب بئر المرازيق بمديرية خب والشعف، ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من 30 من 

المرتزقة بينهم قيادات، كما تم إحراق أربع آليات عسكرية..

مصرع عشرات المرتزقة في منطقة المدفون 
بالجدعان.. وآخرين من مرتزقة مريس

هل انتهت الحفلة اإلعالمية للعدوان؟!

الماضي مما ادى ال��ى استشهاد مواطنين كانوا 
بداخلها جميعهم من أسرة واحدة.

وك��ان طيران العدوان قد شن سلسلة غارات 
كثيفة على منطقة نهم واستهدف ع��ددًا من 
القري بصورة عشوائية  وصلت إلى نحو )400( 
غارة منذ بدء كذبة اسقاط نهم والسيطرة عليها 

قبل نحو اسبوع تقريبًا.
وذكر مصدر محلي بالمديرية أن طيران تحالف 
العدوان استهدف سيارة في بني شكوان جوار 

مدرسة الشهيد خالد الظفاري ما أدى إلى استشهاد 
خمسة مواطنين وتضرر المدرسة، وأشار المصدر 
إل��ى أن ط��ي��ران ال��ع��دوان دم��ر م��ن��زل الدهمشي 
بمنطقة ملح واستهدف أيضا نقطة الحنشات ما 
أدى إلى إحداث أضرار بالغة في الطريق العام ، 
مشيرًا إلى أن عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا 
جراء القصف على مديرية نهم منذ الثاثاء 15 
شهيدًا وجريحًا، كما استهدف- السبت- منازل 
المواطنين بمنطقة »محلي« ما أدى الى استشهاد 

وإصابة خمسة أشخاص.


