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ع العزوبية الشابان الخلوقان في أجواء فرائحية بهيجة ودَّ
 سيالن عبدالله البشاري 

وأكرم ناصر البشاري
وبزفافهما الميمون نزف لهما أرق وأجمل 

التهاني والتبريكات 
آلف آلف مبروك..
وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
ناشر مبخوت البشاري وأوالده
ناصر مبخوت  البشاري وأوالده
عبدالله مبخوت البشاري وأوالده
منصور مبخوت البشاري  وأوالده
صالح مبخوت البشاري وأوالده
عبدالرزاق مبخوت البشاري
صالح ناصر الضياني وأوالده

انتقل الى رحمة الله  الوالد الفاضل
العميد/ ثابت ناجي اليمني

وبهذا المصاب الجلل نشاطر أوالده وعمهم علي اليمني 
محمد وعبدالله وعبد الكريم 
وكافة أفراد أسرتهم الكريمة أحزانهم

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

وإنا لله وإنا إليه راجعون
المعزون:

العميد/ يحيى عالمة وعلي محمد عالمة
العميد/ سنان شمسان - العميد محمد عبيد 

 العقيد/ أحمد سنان - العقيد خالد سنان
أ/ عبد الغني الحارثي -  حسين الكبسي - توفيق المطري
منير المضواحي - محمد المضواحي-  عبد الرحمن سنان

عبد الغني اليمني - عبدالله الكستبان - خالد محمد الوصابي
محمد أنعم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره 
يتقدم قطاع االعالم بالمؤتمر  الشعبي العام 

خالص العزاء والمواساة للزميل
عبد الوهاب نمران وأخوانه 

وكافة آل نمران بمحافطة مأرب
في وفاة المغفور بها بإذن الله 

والدته
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها  بواسع الرحمة والمغفرة

 وأن يسكنها  فسيح جناته
 ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان . 

إنا لله وإنا اليه راجعون. 

التهاني القلبية للشابين الخلوقين 
احمد حميد محمود الجيالني ومصطفى محمود الجيالني

 بمناسبة زفافهما الميمون..   فالف الف مبروك.. 
المهنئون:-

االستاذ احمد احمد الفقيه - محمود الجيالني
مطيع وصالح وحميد ومأمون وفهد وابو بكر  احمد عبدالعزيز الفقيه
ابراهيم الفقيه - احمد مطيع الفقيه - يحيى  نوري  - بليغ  الحطابي

وجميع االهل واالصدقاء.

وسط فرحة األهل واألصدقاء وزغردة العصافير
 احتفل الشابان الخلوقان

رمزي وياسر المنيفي 
بزفافهما الميمون..  فألف مبروك وعقبى للبكاري.

المهنئون:
اخوان العريسين/ عبدالقوي وصادق ومحمد 

وفواز واحمد وحميد المنيفي
واصدقاؤهما:

هيثم الرهمي - صدام زنبور - نبيل النمراني 
 علي نجاد- عبدالولي المذابي -  احمد الرمعي

علي سعيد الرهمي -  محمد الوادي
هاشم جيالن

نتقدم بأجمل التهاني وأطيب 
التبريكات للشابين الخلوقين/

محمد طاهر علي البحيري
ناصر مسعد صالح البحيري

بمناسبة زفافهما الميمون ودخولهما 
القفص الذهبي..

تهانينا وألف ألف مبروك..
وبالرفاه والبنين..

المهنئون:
عبدالمجيد البحيري..

 وجميع آل البحيري بمنطقة الرياشية

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نهديها معطرة بأريج الفل والياسمين للشابين 
الخلوقين ماجد وعبدالملك  يحيى شجاع الدين

بمناسبة زفافهما الميمون ودخول القفص الذهبي متمنين لهما حياة سعيدة
المهنئون: 

نجيب شجاع الدين 
وجميع األهل واألصدقاء

أرق التهاني وأطيب التبريكات معطرة بأريج الفل 
والياسمين نهديها ونزفها الى الشاب الخلوق / 

مهنا احمد اسماعيل العبسي ،، 
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله القفص 
الذهبي ... مليون مبروك وبالرفاه والبنين.

 المهنئون:
 أحمد المشرقي 
عارف الضياني 
  فاروق السماوي
نشوان الصلوي
فهد المسعودي
محمد علوان

 وجميع االهل 
واالصدقاء

أجمل التهاني وأطيب التبريكات 
نهديها للشاب الخلوق 

)محمد عقالن(
بمناسبة زفافه الميمون ودخوله 

القفص الذهبي.. متمنين 
له حياة سعيدة

المهنئون :
أسرة تحرير 

صحيفة »الميثاق«
والمؤتمر نت

والمركز اإل عالمي

»عمر مديد«
أطفأت الحبوبة الغالية 
)هديل مالك محسن(

)17( وسط أجواء أسرية  شمعتها الـ
فرائحية.. تمنياتنا لها بالعمر المديد إن شاء 
الله والتوفيق في حياتها العلمية والعملية.

المهنئون:
والدك مالك محسن السمري - ووالدتك 

د. محمد حسين دحان
خالتك- فاطمة السمري
وجميع األهل واألصدقاء

كيف قلبت قوات الجيش واللجان المعادالت االستراتيجية للحرب؟ وماهي 
المفاجآت القادمة..؟

يقول خبراء عسكريون لـ«الميثاق« : إن انتصارات الجيش واللجان الشعبية 
في الميدان، تفرض واقعًا جديدًا، فهي تقرب من دحر مرتزقة العدوان ، 
وتدفن مخططاته التقسيمية التي أعدتها مطابخ االستخبارات األمريكية 

وتنفذها مملكة اإلرهاب السعودية في اليمن.
ولعل االنهيارات المتسارعة في صفوف مرتزقة العدوان ، تصيب سلمان 
بحالة اكتئاب من الصعب أن يعتاد عليها، ولن ينفع معها استقدام المزيد من 
المرتزقة لتحقيق تقدم في الميدان رغم الغطاء الجوي الكبير المساند لهذه 
القوات التي بحوزتها ترسانة عسكرية مهولة.. االمر  الذي  جعله  يسارع  
في  اشعال  االزمة  مع  قطر  للفت  انظار  المجتمع  الدولي  عن  تصعيده  

العسكري  في  اليمن  وما يرتكبه من جرائم حرب بشكل يومي.
وفيما تتسارع وتيرة االنتصارات الميدانية ألبطال الجيش واللجان في 
مختلف الجبهات ، ودحر قوات تحالف العدوان ، ومن ينضوي تحت رايتها من 
التنظيمات اإلرهابية والمرتزقة ، تشكل في مجملها هزيمة مدوية للتحالف 
العدواني الذي تقوده السعودية وافشال المخططات االستعمارية في اليمن.

معادالت عسكرية 
المعادالت العسكرية التي تفرضها قوات الجيش واللجان الشعبية في 
الميدان على امتداد كافة مسارح العمليات القتالية ، اوضحت االنجاز النوعي 
والمهني لدى المقاتل اليمني . وهو األمر الذي أكده وزير الدفاع اللواء الركن 

محمد ناصر العاطفي ، في تصريح  له  االسبوع  الماضي.
والذي أكد فيه أن هذا اإلنجاز النوعي والمهني هو انتصار آخر لالستراتيجية 

الشاملة للقوات المسلحة ومجموعات العمل الحربي المشترك القيادية 
والميدانية والتخصصية القتالية، والتي استطاعت في وقت وجيز تعديل 
وإقــرار الخطط العسكرية وفقًا وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في 
مواجهة تحالف العدوان، ودون إغفال لطبيعة معطيات المعترك السياسي 

المشبوه لقوى العدوان على اليمن.
وكشف الــلــواء العاطفي عن الــقــدرة الكاملة لـــوزارة الــدفــاع في التحكم 
والسيطرة تجاه المسارات والتكتيكات العدائية القائمة والمحتملة » ، مشيرًا 
إلى أن المعادلة العسكرية الجديدة تسمح للقوات المسلحة بتنفيذ عمليات 
هجومية نوعية ومباغتة ضد األهداف القتالية الحيوية والمهمة وشل فاعلية 

وتحييد قواعد االنطالق الرئيسة في العمق االستراتيجي المعادي.
إعادة الترتيب 

ويشكل هــذا االنجاز ضربة قاصمة لتحالف الــعــدوان اآلثــم على اليمن ، 
فإعادة قوات الجيش واللجان الشعبية ترتيب خارطة التوازنات العسكرية 
االستراتيجية، عبر العودة الستهداف المدن السعودية والتوغل في العمق، 
ستدون صفحات التاريخ العسكري خططًا ومناهج جديدة ومصطلحات 

حربية لم تعرفها كبريات الحروب من قبل .بحسب  آراء  عسكريين.
وفي هذا التقرير تبرز عدة تساؤالت حول أداء قوات تحالف العدوان في 
الميدان ؟ وماهي قرارات تحالف العدوان التي اتخذت لنشر القوة الدفاعية 
في المواقع الواقعة في العمق السعودي ؟ وكيف نفذت قوات الجيش واللجان 
الشعبية عمليات نوعية متطورة على مواقع العدو ؟ وماهي  الخسائر الفادحة 
في صفوف وآليات التحالف التي تكبدها ؟ وكيف اصبحت قوات الجيش واللجان 

الشعبية رمزًا إلنجازاتها في تصديها للعدوان ضد اليمن ؟

توزيع اإلعــالم الحربي مشاهد للعمليات القتالية المنفذة تأتي إثباتًا 
النتصارات الشعب اليمني وتكشف خسائر قوات العدو  ، كما تكشف فشل 
المنظومة العسكرية واألمنية العسكرية لتحالف العدوان السعودي ، في 
التصدي لعمليات مقاتلي الجيش واللجان الشعبية الهجومية التي تنتهي 
بالسيطرة على مدن ومناطق ومواقع عدة للجيش السعودي ومرتزقتهم 
المتواجدة داخل أرضه .. إضافة إلى اخفاق وفشل الجيش السعودي ومرتزقته 
في منع القوة الصاروخية من مواصلة إطالق الصواريخ باتجاه العمق السعودي 
التي وصلت إلى استهداف مناطق عسكرية داخل العاصمة السعودية الرياض.
و تظهر مشاهد اإلعالم الحربي الموثقة ضراوة المقاتل اليمني في الميدان 
، رغم الزحوفات المتتالية والقصف الهيستيري على مواقع الجيش واللجان 
الشعبية التي يتم التصدي لها وردعها واصبحت تشكل قوة ردع للعدوان 
وتوجه ضربة تلو األخرى لتجمعاته وآلياته ، وتجر السعودية من حالة سيئة 

إلى أسوأ.
 محللون ومراقبون أكدوا أن العمليات العسكرية للجيش واللجان الشعبية 
تلحق هزائم نكراء بالسعودية وحلفائها التي تمتلك ترسانة عسكرية كبيرة 
ورصيدًا وخبرة وتحالفًا اقليميًا ودوليًا يصطف خلفها في مقدمتها امريكا 
وبريطانيا وإسرائيل ، فضاًل عن أنها تهيمن على الكثير من الدول واستطاعت 
أن تفرض قراراتها وسياستها االستعمارية على كافة االصعدة ، منها مجلس 
األمن الدولي الذي ينحاز إلى تحالف العدوان ولم يلتفت للمجازر الجماعية التي 

ترتكب بحق الشعب اليمني. 
صرواح.. ومسمار نعش األحمر 

تعد جبهة صرواح واحدة من تلك الجبهات والميادين التي تشهد مواجهات 

عسكرية ضارية بالنسبة للنتائج المحققة اواًل حيث سقط فيها مايزيد عن 
)250(مرتزقًا يمثلون قيادات عسكرية وقبلية وميليشيات اصالحية،  ومن 
جهة اخرى تأتي أهميتها بنظر كثيرين من زاوية زيارة الهارب علي محسن 
االحمر جبهات في مارب كما يزعم إعالمهم، وترديد التهديدات بالحسم 

العسكري والتوجه صوب العاصمة صنعاء.
ويرى مراقبون لـ«الميثاق« ان هذه التحركات العسكرية الملفتة ، تقابلها 
تحركات دبلوماسية للمبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
في ظل معلومات عن مباحثات بشأن عودة العملية السياسية وجمع األطراف 
المتحاربة إلى طاولة الحوار في ظل التداعيات المتشابكة في المشهد السياسي 

وخصوصًا تزايد استهداف جماعة اإلخوان.
وفي كل ذلك تتحدث مصادر عن دالالت لعودة علي محسن األحمر في هذا 
التوقيت، وان كان اعالميًا، والتي رافقها ارتفاع وتيرة المواجهات في جبهات 
القتال، صرواح واطراف من مديرية نهم والتي تعد مواجهات الهدف لها 

وحربًا عبثية.
وتشير المعطيات األخيرة إلى أن الوضع العام مشحون ضد فريق الفار هادي، 
الذي يصنف بغالبيته ضمن “حزب اإلصالح” – فرع “اإلخوان المسلمين” 
في اليمن.. ومع إعالن السعودية واإلمارات مقاطعة قطر، بات هادي وحزب 

االصالح بالذات في موقع أكثر حرجًا. بحسب  مايراه  سياسيون.
وتؤكد مصادر عسكرية أن “كل الجبهات العسكرية في مأرب ونهم وشبوة 
تتحرك دون تنسيق مع تحالف العدوان، خصوصًا التحركات الميدانية األخيرة، 
فالقادة العسكريون طفح بهم الكيل، حتى أنهم باتوا يدركون أن التحالف 

غير قادر على الحسم  العسكري.

الجيش يفرض واقعًا جديدًا باستراتيجية حديثة.. وصرواح تلفظ المرتزقة والخونة
تجددت المواجهات العس��كرية بض��راوة على عدة 
جبهات وبالذات على الحدود.. حيث  تصاعدت  حدة  
العمليات واستعادت  وحدات  القنص  واالستخبارات  
نش��اطها  على  طول  الحدود وفي العمق الس��عودي، 
االم��ر  ال��ذي  مك��ن  وح��دات  الجي��ش  من  تس��ديد  
ضرباته��م  وتحقيق  اهدافهم  بدق��ة- وهذا الينفيه 
االعالم الس��عودي رغم تقليله من ش��أنها- نتج  عنها  
ع��دد  م��ن  المح��ارق الت��ي  تلقاها  جي��ش  المرتزقة  
وجنجاويد  الس��ودان، لتتزاي��د  المطالب  والضغوط  
الداخلي��ة  عل��ى عمر  البش��ير  باالنس��حاب  من اليمن  
لكنه  تحت  تهديد  المحكمة  الجنائية  الدولية،  الذي  
يس��تخدمه  آل  س��عود  إلبقائه  وحشد  اعداد  اخرى  
م��ن  المرتزق��ة  وغيره��م  لكن  لن  يك��ون  مصيرهم  
مختلف��ًا  ع��ن  س��ابقيهم، كم��ا يؤك��د  عس��كريون  
ميدانيون.. هزائ��م  متوالية  تلقاها  ويتلقاها  تحالف 

العدوان في  مختلف  الجبهات .

العمليات العسكرية النوعية في العمق السعودي ألحقت هزائم نكراء بالعدوان ومرتزقتهكتب/ بليغ  الحطابي


