
محمد أنعمالحكومة.. حتى ال تصبح مجرد »عكفي«!!

اختتم��ت- الخمي��س- في تون��س فعاليات 
م��ع  التش��اركي  للتضام��ن  الدول��ي  المؤتم��ر 
الشعب الفلس��طيني بمش��اركة اليمن، وألقى 
األس��تاذ عبدالحفيظ النه��اري- نائب رئيس 
الدائ��رة اإلعالمي��ة بالمؤتمر الش��عبي العام- 
كلم��ة الوف��د اليمن��ي.. بَي��ن فيه��ا األهداف 
اإلمبريالي��ة للع��دوان عل��ى اليم��ن والجرائم 
التي يرتكبه��ا العدوان الس��عودي � الخليجي 
� العرب��ي � اإلس��رائيلي � األمريكي � البريطاني 
ضد الش��عب اليمني والحصار المفروض عليه 

برًا وبحرًا وجوًا.

واعتبر ان م��ا يحدث م��ن استهداف لألنظمة والشعوب 
والمجتمعات العربية استهداف للقضية الفلسطينينة � القضية 
المركزية لألمة العربية � واستعرض مؤامرات تبديد طاقات 
االمة العربية في حروب مفتعلة جانبية تثني األمة العربية 
وتصرف نظرها عن مقاومة العدوان واالحتالل اإلسرائيلي، 
وإشغال كل قطر عربي بشؤونه بعيدًا عن الغايات الكبرى لألمة 
العربية واإلسالمية.واستعرض النهاري ما يتعرض له الشعب 
اليمني من قتل ودمار لإلنسان وللبنية التحتية واستهداف 
لليمن إنسانًا وأرضًا وحضارة ووجودًا في ظل صمت مشبوه من 

المجتمع الدولي وتواطؤ مشبوه من األمم المتحدة.
وتطرق إلى ما تتعرض له األمة العربية من تدمير ممنهج 
تحت الفتة الربيع العربي الذي أريد منه ضرب مؤسسات الجيش 
واألمن العربي لصالح الكيان الصهيوني والمصالح اإلمبريالية 
في المنطقة بمال النفط وباستخدام األنظمة الرجعية العربية 

لتنفيذ مخططات االستعمار الجديد والقديم.
وتضمنت كلمته الحديث ع��ن السياسات االستعمارية 
اإلمبريالية الصهيونية في بث الفرقة بين المجتمعات العربية 
وإث��ارة النعرات الطائفية واإلثنية والعرقية في المنطقة 
لتحقيق المخطط التدميري، بواسطة اإلره��اب والجماعات 

اإلره�����اب�����ي�����ة ال���ت���ي 
تتخذ م��ن الوهابية 
التدميرية المتطرفة 
مرجعية لها، ومن مال 
النفط أداة لتمويل 
ال��م��ش��روع التخريبي 
في المنطقة العربية 
وفي العالم بما يهدد 
السالم العربي والعالم 
على حد سواء. وبين في كلمته كيف ان الجماعات المتطرفة 
تقتل وتدمر وتخرب نيابة عن إسرائيل والقوى اإلمبريالية في 

المنطقة وتحقق أهدافهم المباشرة فيها.
وق��ال : إننا ال نسرد واق��ع ال��ع��دوان على اليمن بعيدًا عن 
وجود عالقة طردية واضحة وجلية بين ما يتعرض له اليمن 
من ع��دوان غاشم وبين تكريس أم��ن إسرائيل على األرض 
الفلسطينية، وبين استمرار الهيمنة األمريكية اإلمبريالية 

على الوطن العربي واألمة اإلسالمية.
واستعرض أهمية مضيق باب المندب االستراتيجي ودوره 
ف��ي تحقيق انتصار ح��رب اكتوبر 1973م وتحرير قناة 
السويس من االحتالل اإلسرائيلي، والدور المحوري لليمن في 
أمن المنطقة العربية، ذلك أن الموقع الجيوسياسي االستراتيجي 
لليمن والنزوع إلى السيطرة على ممراته المائية االستراتيجية 
وجملة من ال��دواف��ع العسكرية والسياسية هي في ص��دارة 
األهداف العدوانية فضاًل عن األهداف السعودية في السيطرة 
على ثروات اليمن والسعي لتفكيكه وإضعافه واستمرار التدخل 

والتحكم في شؤونه الداخلية.
وأوضح النهاري ان العدوان السعودي � اإلسرائيلي � األمريكي 

على اليمن يستهدف تدمير مؤسسة الجيش اليمني وقدراته، 
وتدمير المؤسسة األمنية وهو المشروع ال��ذي بدأ على يد 
الفار هادي في الفترة االنتقالية بتفكيك الجيش ومنظومته 
الدفاعية واألمنية تحت دعاوى إعادة هيكلته تحضيرًا للعدوان 

الجاري اليوم.
وان تقويض ال��وح��دة اليمنية أرض���ًا وإن��س��ان��ًا وتقويض 
المؤسسات الديمقراطية ومنظومة التعددية والحريات 
السياسية والصحفية وتقويض المؤسسات المدنية هي 
أهداف رئيسية للعدوان حفاظًا على االنماط التقليدية الرجعية 
المتخلفة في الجزيرة العربية المتمثلة في الممالك واإلمارات 
الخليجية، وتكريس التيار الوهابي السلفي المتخلف والمتطرف 
الستكمال تدمير مقدرات األمة العربية واإلسالمية وضرب 

مشروع الحداثة.
واختتم كلمته قائاًل: إن القضية الفلسطينية ستظل القضية 
المركزية والبوصلة التي تسترشد بها األمة العربية كلما ضلت 
عن أهدافها االستراتيجية وإعادتها إل��ى طريق الخالص 
وتعزيز أسباب المقاومة والمواجهة، وأن تحرير فلسطين هو 

البوابة النعتاق األمة واستعادة استقاللها وقرارها.
وحيا صمود الشعب اليمني في وجه العدوان السعودي � 
األمريكي � اإلسرائيلي الغاشم، وصمود الشعب الفلسطيني 
امام الغطرسة اإلسرائيلية حتى النصر وتحرير كامل تراب 

فلسطين واألمة العربية.
وكان أعضاء من الوفد الشعبي اليمني قد شاركوا بفاعلية في 
اللجان السياسية واإلعالمية والقانونية المنبثقة عن المؤتمر 
باتجاه تطوير سبل النضال الفلسطيني والعربي المقاوم، 
ومنهم الدكتور/ وحيد جبلي، والدكتور إبراهيم شرف الدين، 

والدكتور نبيل عبدالصمد وآخرون.
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> األوضاع في البالد والمخاطر المحدقة بالجميع تفرض على حكومة االنقاذ الوطني أن تجسد 
 بقوة الدستور والقوانين النافذة 

ً
حقيقة سلطة الشعب وتمارس مهامها ومسئولياتها متسلحة

وال تخضع أو تهادن أي جهة مهما كانت وال تقبل بأية ضغوطات حزبية أو غيرها..
الحكومة يجب أن تعمل كسلطة لدولة تواجه عدوانًا خارجيًا وحصارًا جائرًا.. واقتتااًل داخليًا 
خطيرًا وطابورًا خامسًا يعمل ليل نهار.. ومؤامرات خارجية تحاك ضد البالد والشعب اليمني، 
وكلما سقطت مؤامرة ظهرت أخرى..المؤشرات األولية ألداء حكومة اإلنقاذ تجعلنا نستشعر 
الخطر على وحدة الصف الوطني، وننبه مبكرًا وقبل فوات األوان دولة الدكتور عبدالعزيز بن 
حبتور ونقول له: إن الشعب اليمني وكل القوى المتصدية للعدوان تريد حكومة للشعب اليمني.. 
شِعر »المشّعبين والمتهبشين« واللصوص 

ُ
حكومة تنتصر للدستور وتفرض سيادة القانون، وت

والقتلة والمتآمرين والخونة والنهابين لألموال والمرتزقة وغيرهم.. بهيبة الدولة
ال يجب أن تكون هناك ميليشيات تتدخل في اختصاصات الحكومة تحت أي مسمى كان، 
وعليها أن تتحمل مسئولية التصدي بشجاعة لمثل هذه الفوضى حتى تتفرغ ألداء مهامها 

الوطنية الكبيرة..
إن على دولة الدكتور بن حبتور أن يقود سفينة الوطن بشفافية ووضوح وأن يجسد مبدأ 
المكاشفة ليضع النقاط على الحروف إزاء كل القضايا والتحديات التي تواجه حكومته وأال يكبل 
ها بالتعتيم أو المداراة لهذا الحزب أو ذاك على حساب قضايا الوطن والشعب وبعيدًا عن  أداء

الدستور والقوانين..
ولعل من أبرز األولويات التي تقف أمام دولة الدكتور بن حبتور، أن يثبت سلطة الحكومة في 
كل الوزارات والمؤسسات والمرافق.. سلطة ذات صالحيات مطلقة.. سلطة تمارس مهامها 

وفقًا للدستور والقوانين، وال تخضع أو ترضخ لما يسمى باللجان اإلشرافية أو غيرها..
نجزم أن قوة الحكومة ستمثل ترجمة صادقة ورغبة تتطلع إليها قيادات األحزاب الموقعة 
على االتفاق الوطني في 28 يوليو الماضي.. وعلى رئىس حكومة االنقاذ أن يدرك أنه لو نجحت 

ما تسمى باللجان االشرافية في الحكم لما تم التحرك إلنقاذ البالد بتشكيل حكومة االنقاذ..
لذا فعلى الحكومة ان ال تساورها شكوك إزاء هذه الحقائق على االطالق.. فالجميع ينشدون دولة 
النظام والقانون ومغادرة فترة الالدولة.. وهي مرحلة انتقالية ستكون مؤلمة دون شك لبعض 
من ستتضرر مصالحهم.. لكن االجماع الوطني مع مصلحة اليمن والشعب لم يعد قادرًا على 
االستمرار بنفس األوضاع التي أوصلت الجميع إلى طريق مسدود وفوهة كارثة ال تبقي وال تذر..
اليوم يقف شعبنا أمام مرحلة تاريخية جديدة من حياته وهاهو يتطلع بتفاؤل من وسط 
الخراب والدمار والجروح لغٍد مشرق ويواجه صواريخ العدوان بإرادة صلبة ويخوض معارك في 
مختلف الجبهات دفاعًا عن الوطن الذي يتعرض لمؤامرات تسعى إلى تمزيقه وتفتيته وتجويع 
وتركيع شعبه وضرب وحدته الوطنية.. كما أن دول تحالف العدوان تفرض على شعبنا حصارًا 
جائرًا برًا وبحرًا وجوًا.. إضافة إلى ذلك فالحكومة تواجه تحديًا أكبر ويتمثل بمحاولة فرض عزلة 

دولية عليها، وتقود هذه المؤامرة السعودية وغيرها من دول العدوان..
إذًا فمعركتنا الوطنية واضحة والمخاطر كثيرة وهي معركة تتطلب من الحكومة أن تكون عند 
مستوى هذه التحديات وأكبر من هذه المخاطر وأشد قوة من كيد وتآمر المتآمرين وعدوان 
المعتدين.. فالبد أن تكون أقوى من تكالب المتكالبين من الخارج والداخل.. لذا فعليها أال تسمح 
للصغائر بجرها إلى معارك صغيرة إلفشال مهامها الوطنية والتاريخية والتي يجب أن يلمسها 
أبناء الشعب خالل أيام وإال ستكون حكومة للعار والسقوط المهين إذا انجرفت وذهبت لتخوض 

مع الخائضين وتحولت إلى مجرد عاقل حارة..
رتكبت بعد أداء الوزراء اليمين الدستورية يجب أن تجعل 

ُ
نعتقد أن الممارسات المستفزة التي ا

دولة الدكتور بن حبتور تختار بين أن تفرض قوة وهيبة الدولة وتطبيق الدستور والقوانين 
النافذة.. أو تعلن أن البالد اصبحت في قبضة الميليشيات وتخضع لقانون الغاب.. لكن ال يجب-في 
كل األحوال- ان تقبل الحكومة أن تعمل مجرد »عكفي«، وإذا لم تقف أمام ما حدث في األيام 
ات الرادعة لوقف مثل تلك الممارسات  األولى لتشكيلها بجدية ومسئولية وطنية وتتخذ اإلجراء
الصبيانية.. فالخير في هذه الحكومة التي ستخيب آمال قيادة المؤتمر وحلفائه وأنصار الله 
وحلفائهم الذين يراهنون عليها إلنقاذ وطن وشعب.. نتمنى أال تخيب آمال وتطلعات الشعب.. 
وليكن معلومًا من اآلن أن فشل الحكومة سيكون بمثابة ضربة قاصمة للصف الوطني وأكثر 

خطرًا من صواريخ تحالف العدوان..

النهاري: العدوان على اليمن 
تكريس ألمن إسرائيل

في المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين
ليس غريبًا أو غير متوقع أن تصدر ردود اف��ع��ال سلبية هادي نفذ أجندة العدوان السعودي اإلسرائيلي بتفكيك الجيش ومنظومته الدفاعية

تجاه تشكيل حكومة االنقاذ الوطني السيما من قبل أحمد أبو 
الغيط أمين عام الجامعة العربية والمبعوث األممي اسماعيل 
ولد الشيخ، فكالهما وخالل الفترة الماضية من عمر العدوان 
ال مهامهما  كشفا عن انحيازهما المطلق للنظام السعودي وحوَّ
ومسئوليتهما الى وسيلة لالسترزاق وكسب رضا هذا النظام الذي 
ارتكب المئات من الجرائم والمجازر التي راح ضحيتها اآلالف من 
اليمنيين واصابة عشرات اآلالف، دون أن يتحدثا بكلمة واحدة 
تدينها وتستنكرها ولو حتى من جانب انساني، وخاصة من يسمى 
بأمين عام الجامعة العربية أو بعبارة أصح جامعة النظام السعودي 
وحلفائه التي تحولت الى أداة بيد تلك األنظمة واعطت نفسها 
الحق في التدخل بشئون البلدان العربية األخرى والتحدث بلسان 
شعوبها ودعم حركات الفوضى والتدمير التي تقوم بها الجماعات 
المسلحة اإلرهابية الموالية لنظام آل سعود والمنفذة لرغباته 
في تغيير األنظمة العربية وليتمكن هذا النظام من تحويل تلك 
البلدان بقياداتها البديلة الى خدام تحت بالطه وعساكر أمن 

ينفذون رغباته وتوجيهاته!
تحولت الجامعة العربية الى أداة بيد النظام السعودي وبعض 
األنظمة الخليجية األخ��رى، وغيرت مهامها ومسئولياتها بما 
يخدم تلك األنظمة وسياستها الفوضوية الدموية التي تنفذها 
في سوريا وليبيا واليمن ويتواطؤ مخٍز ومريب من أنظمة عربية 
أخرى كمصر التي بدت راضخة وغير قادرة على حماية الجامعة 
العربية من هذا التحول التدميري الذي تقوده تلك األنظمة خشية 

فقدانها الدعم السعودي والخليجي الذي ال غنى لها عنه!
حولت األنظمة الخليجية وف��ي مقدمتها النظام السعودي 
هذه الجامعة ومسئوليها الى أدوات تؤيد وتجيز تدخالتها في 

شئون البلدان العربية وإصدار بيانات 
مخجلة ومخزية تدعم فيها الجماعات 
اإلرهابية تحت راية النظام السعودي 
وق��ط��ر واإلم�����ارات، وه��و م��ا أفقدها 
احترامها ليس لدى الشعوب العربية 
فحسب وإن��م��ا ل��دى المجتمع الدولي 
الذي يريد لهذه الجامعة أن تصل الى 

هذا المستوى من الخزي واالنحطاط!
أح��م��د أب��و الغيط وم��ن قبله نبيل 
را األجندة الرئيسية لجامعة  العربي غيَّ
ال���دول العربية، وأه��ان��ا ت��اري��خ هذه 

الجامعة لتصبح جامعة للمسخرة ومكبًا لنفايات النظام السعودي 
وأنظمة الخليج الحليفة معه.. أْن يذهب احمد ابو الغيط للحديث 
عن حكومة االنقاذ الوطني بسلبية ويعمل على تلميع جرائم 
ومجازر العدوان السعودي على اليمن، فال غرابة في ذلك كون 
المال السعودي قد فعل فعله في عقله، وأعمى بصره وبصيرته، 
ودفعه لبيع ضميره ومسئولياته كأمين عام من جهة وكإنسان 
من جهة ثانية!! ومع ذلك ال يمكن أن ننتظر ممن سقط صريعًا 

أمام المال المدنس وباع ضميره أي فعل حكيم!
أما عن المبعوث األممي فقد نزع من وجهه الحياء وكشف عن 
انحيازه التام للنظام السعودي من خالل مواقفه المعلنة المجافية 

للواقع وللحقيقة في آن!
الخطوات األحادية واالنفرادية التي يعلنها هادي وتتخذها 
حكومته بإيعاز من النظام السعودي ال تهدد مسار السالم في 

اليمن، بل على العكس من ذلك!!
هذا مفهوم الوسيط األممي غير المحايد.. أما تشكيل مجلس 
سياسي وحكومة تسّير شئون الدولة المعتَدى عليها وترعى 
مصالح اليمنيين وتعمل على انقاذ مؤسسات الدولة من االنهيار 

فذلك يهدد عملية السالم في اليمن!
ينبغي على ولد الشيخ كوسيط أممي أن يكون أمينًا عندما 
يتحدث من منطلق موقعه الذي يحتم عليه ذلك، كما ينبغي 
عليه وبداًل من إتحافنا بعبارته المكرورة »يهدد عملية السالم 
في اليمن« أن ينقل لنا بندًا واحدًا أو نقطة واحدة يضعها النظام 
السعودي وهادي وحكومته تؤكد سعيهم الجاد والمسئول نحو 

تحقيق السالم في اليمن كمطلب يطالب به اليمنيون جميعًا!
عندما تلوح من قصور الرياض ب��وادر حقيقية للسالم الذي 
يتحدث عنه ولد الشيخ عليه أن يخرج ويقول: »فعلكم هذا يهدد 
عملية السالم في اليمن« وم��ا دون 
 في مخبئه ينظر ويشاهد 

َ
ذلك فليبق

التعزيزات العسكرية الضخمة التي 
يدفع بها النظام السعودي الى مأرب 
ون��ه��م وال��ب��ق��ع وم��ي��دي والمضاربة 
وكرش، والجرائم التي لم يتوقف عن 
ارتكابها في مختلف المناطق اليمنية، 
ويترقب اتصال محمد بن سلمان به 
ليرفده بالتعليمات والتوجيهات التي 

ينبغي عليه القيام بها!

أبو الغيط.. مسخرة الجامعة العربية

ولد الشيخ.. عن أي سالم يتحدث؟!

ارتفاع معنويات المقاتلين بالجبهات بعد تعيين اللواء العاطفي
هزائم نكراء للفار هادي في معارك تعز والجنرال العجوز في الجوف

كتب/بليغ الحطابي
يواصل ابطال الجيش اليمني بوحداته المتخصصة واللجان 
الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل عمليات استنزاف 
لقوات العدو  السعودي في قطاعات نجران وجيزان وعسير 
عبر عمليات نوعية متعددة.وارتفعت معنويات الجيش 
واللجان الشعبية بتعيين اللواء محمد بن ناصر العاطفي 
وزيرًا للدفاع خاصة وهو من القيادات الشابة الذين صقلتهم 
مالحم البطولة في الدفاع عن حياض الوطن ودك أوكار 

العدوان ومرتزقته.
»الميثاق«  فقد لقي مايزيد  وبحسب مصادر عسكرية ل�
على 14 جنديًا سعوديًا  مصارعهم في عمليات قنص 
نفذتها وح���دات القناصة ف��ي ع��دد م��ن ال��م��واق��ع داخ��ل 
القطاعات ال��ث��الث��ة.. فيما لقي العشرات م��ن المرتزقة 
مصارعهم في منفذ علب في صد الجيش واللجان لمحاولة 
زحف فاشلة.. كما لقي 7 مرتزقة كانوا على طقم عسكري 
بصحراء ميدي فمحافظة حجة، مصارعهم في استهداف 

لهم من قبل االبطال في ميدي..
د ابطال الجيش والمتطوعون من ابناء القبائل  كما صعَّ
واللجان الشعبية عملياتهم النوعية في ظل امعان النظام 
السعودي في عدوانه وتماديه في تدمير وسائل الحياة 
والعيش للمواطن اليمني مما اضطر رجال الرجال لخوض 
مالحم بطولية وم��ع��ارك تكبح جماح اط��م��اع ال��ع��دوان 
واالحتالل السعودي واهدافه في السيطرة على مناطق 
جغرافية من الوطن، عبر التصعيد من عملياتهم القتالية 

داخل الحدود السعودية.
»الميثاق« أن أبطال الجيش واللجان  واكد مصدر عسكري ل�
الشعبية تمكنوا -االحد- من تدمير 6 آليات خالل محاولة 
تسلل للمرتزقة، ومصرع وجرح العشرات منهم ، في منفذ 
علب الحدودي بقطاع عسير ، كما تمكنت وحدات القنص 
من قنص جندي سعودي في التبة الحمراء بجيزان ،ليصل 
عدد القتلى قنصًا الى اكثر من 13جنديًا سعوديًا خالل 

اليومين الماضيين..
ولفت المصدر الى أن وحدات المدفعية التابعة للجيش 
شنت قصفًا عنيفًا على مواقع وتجمعات وآليات العدو 
السعودي في مجمع القرن والتبة الحمراء وتبة الثالثين 
، والمهدف والمحانيش وشرق الثوابتة ، وموقع ملحمة  
بقطاع جيزان.. كما باشرت اخرى قصفًا مدفعيًا آخر على 
تجمعات ومواقع الجيش السعودي في موقع المستحدث 
، والتبة الحمراء ، وموقع الفريضة، وموقع الكرس بقطاع 
جيزان.وفي نجران تم إحراق طقم عسكري سعودي في 
مثلث علب، وإعطاب آلية سعودية في موقع الهجلة،وإحراق 

مخزن أسلحة للجيش السعودي في موقع المخروق.. كما 
شنت وحدات المدفعية في الجيش واللجان عمليات قصف 
مباشرة استهدفت مواقع العدو السعودي في المهداف 

والمحانيش وشرق الثوابتة في جيزان.

جبهة مأرب.. هدوء حذر
وفيما ه���دأت جبهة م���ارب ن��وع��ًا م��ا باستثناء ضربات 
صاروخية باليستية لتجمع آليات العدوان واسلحة ُنقلت 
من المنطقة العسكرية االول��ى بحضرموت الى محافظة 
مأرب ،اك��دت مصادر عسكرية ومحلية نجاح استهداف 
لمخازن وآليات المرتزقة  بصواريخ باليستية تم اطالقها 

خالل اليومين الماضيين، وبالمقابل اشتعلت جبهة الجوف 
حيث تمكن االبطال من احراز تقدم بالسيطرة على مدينة 
الحزم مركز المحافظة وعدد من الجبال المحيطة بالمدينة.. 
واستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية تجمعات مرتزقة 
الرياض ، في معسكر الحزم بمحافظة الجوف، ويعد هذا 
االنتصار ضربة موجعة لقوات العدوان ومرتزقته خصوصًا 
وأن الفار علي محسن كان يشرف على المعارك الدائرة في 
الجوف ووعد بتحرير كامل لمديرياتها مقابل أن يقود هادي 

عملية احتالل تعز.
ُيذكر أنه تم األحد استهداف المرتزقة خلف منطقة عيدة 

بمديرية نهم، بصاروخين »زل��زال2« أسفر عن سقوط 
العديد منهم بين قتيل وجريح..وافادت مصادر محلية 
مقتل )10(م��ن المرتزقة واصابة آخرين في استهداف 
لتجمعهم االول في نهم.الى ذلك اكدت مصادر عسكرية 
ميدانية بمارب أن عملية نوعية نفذتها القوة الصاروخية 
للجيش وال��ل��ج��ان الشعبية افلحت ف��ي تدمير منظومة 
لصواريخ باتريوت الدفاعية التابعة لتحالف ال��ع��دوان 

السعودي.
وقالت: إن القوة الصاروخية للجيش واللجان دكت احدى 
بطاريات "باتريوت" األميركية التي نصبها تحالف العدوان 
السعودي في محافظة م��أرب في وقت سابق، العتراض 
الصواريخ، مشيرة إلى أن هذه المرة هي األولى التي تنجح 
فيها القوة الصاروخية في تدمير هذا النوع من البطاريات 

الصاروخية.
متغيرات المعركة..

مصادر محلية وعسكرية أك��دت ل�"الميثاق" سيطرة 
الجيش على جبل حام االستراتيجي كما تمكنت من طرد 
مرتزقة السعودية من سبعة مواقع مهمة بمديرية المتون 
بالجوف بعد م��واج��ه��ات عنيفة خلفت ع��ش��رات القتلى 

والجرحى.
كما أكدت أن وحدات الجيش واللجان تمكنت من تطهير 
أربعة مواقع بمناطق حام األسفل وبوابة سدبأ في مديرية 
المتون، وتم تطهير ثالثة مواقع محاذية للمجمع الحكومي 
لمديرية المتون ، وأشار المصدر الى سقوط عشرات القتلى 
والجرحى في صفوف المرتزقة حيث التزال جثث عدد منهم 

ملقاة في المواقع التي فر منها المرتزقة.
ولفتت مصادر محلية ل�"الميثاق" الى ان مرتزقة العدوان 
شنوا عددًا من الزحوفات في محاولة الستعادة المواقع التي 
ت بالفشل.. هذا وتتواصل العمليات  خسروها إاّل أنها باء
العسكرية الستكمال تطهير ماتبقى من مواقع للمرتزقة 

في مديرية المتون.

السيطرة على حزم الجوف.. وباليستية الجيش تدمر آليات الجنرال العجوز


