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8االثنين: 

انتصارات الجيش واللجان تتــــــــــــــــــــــــــواصل في مختلف الجبهات

ـــعـــدوان  ـــم ال جـــديـــد جـــرائ
الــســعــودي بــحــق محافظة 
صعدة كان يوم الجمعة حيث 
استشهد ٦ مدنيين وأصيب 
ــغــارات طيران  ٥ آخــريــن، ب
ــعــدوان السعودي  تحالف ال
على مديرية غمر بمحافظة 

صعدة.
وذكــــر مــصــدر مــحــلــي، أن 
ــالث غــارات  الــطــيــران شــن ث
على منزلين في منطقة الغور 
بــمــديــريــة غــمــر الــحــدوديــة 
ــى استشهاد ستة  مــا أدى إل
مــواطــنــيــن وإصـــابـــة خمسة 

بجروح مختلفة.
وأضاف: أن ٥ أطفال أصيبوا 
بــجــروح جـــراء انــفــجــار قنبلة 
عنقودية محرمة دوليًا من 
مخلفات العدوان في منطقة 
قحزة بمحيط مدينة صعدة.

ولفت الى أن ٥ غارات جوية 
استهدفت منطقة العطفين 
بمديرية كــتــاف أعقبها ٥ 
أخريات على شبكة االتصاالت 
ــا أدى إلــى  بــمــديــريــة شـــدا م

تدميرها بالكامل.

خسائر العدوان في نجران

تشهد جبهة نجران مواجهات مستعرة بشكل يومي ويحقق ابطال 
الجيش واللجان انتصارات مشهودة  فخالل االيام الماضية  قتل وجرح 
عدد من جنود العدو السعودي ومرتزقته في عمليات عسكرية نفذها 
ابطال  الجيش واللجان على مواقعهم وتجمعاتهم في مختلف الجبهات 
. وبهذا الخصوص أكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش من الحرس 
الجمهوري ومعكسر الشهيد الملصي هاجمت -األربعاء- موقعًا عسكريًا 
 قتلى 

ً
لمرتزقة الجيش السعودي شرق موقع الطلعة بنجران موقعة

وجرحى في صفوفهم. وذكر المصدر مقتل وإصابة عدد من جنود 
العدو والمرتزقة خالل تصدي أبطال الجيش واللجان لمحاولة زحف 
على موقع الشرفة في نجران استمر أربع ساعات مسنودًا بالطيران 
الحربي واألباتشي واالستطالعي , كما تم تدمير آلية للمرتزقة شرق 

تبة الخشباء قبالة منفذ الخضراء.
ونفذ الجيش واللجان عملية عسكرية على موقع عسكري شرق 
موقع الطلعة بنجران أسفرت عن مصرع وجــرح عدد من مرتزقة 
الجيش السعودي ، فيما تم استهداف تجمعاتهم في مثلث العشة 
، التبة البيضاء ، ذو رعين ، موقع الغراميل قبالة منفذ الخضراء و 
مستحدث المخروق ومــواقــع أخــرى في أطــراف الشرفة بصواريخ 
الكاتيوشا والقذائف المدفعية. موضحًا أن القوة الصاروخية أطلقت 

صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين في مركز قيادة 
الشيابة بجيزان وهروب جماعي للجنود بآلياتهم ، في حين قصفت 
المدفعية تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في موقع الخشل.

وكانت  مدفعية الجيش واللجان قصفت -االربعاء- تجمعات لمرتزقة 
الجيش السعودي في نجران حيث استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش 
السعودي في التبة البيضاء وذو رعين الغربية وموقع الغراميل قبالة 
منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة.. الى ذلك تصدى أبطال الجيش 
واللجان الشعبية -الثالثاء- لزحف مكثف للجيش السعودي ومرتزقته 

باتجاه موقع الشبكة بنجران، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
تزامن الزحف مع غارات وتحليق مكثف للطيران الحربي واالباتشي 

واالستطالع.

مصرع ٨ من المرتزقة في عسير

وفـــي  جبهات عسير لقي أربــعــة مــن الــمــرتــزقــة مصرعهم  
-االربعاء- برصاص الجيش واللجان في جبهة علب هم: أسامة 
عبدالحكيم يوسف ، عبدالله سلطان عبدالله العتواني، عمر على 
محمد عبده القباطي وحمدي حسن علي مقبل القباطي. كما قتل 
عدد من المرتزقة في غــارة لطيران العدوان على تجمعاتهم 
بالقرب من منفذ علب الحدودي حيث سقط ثمانية قتلى واصابة 
آخرين بجروح بالغة، وتم استهداف تجمعات العدو السعودي 

في مدينة الربوعة.

معارك ضارية في الجوف و ١٠٠ مرتزق 
بين صريع وجريح

تشهد العديد من مديريات محافظة الجوف معارك ضارية على 
مدار الساعة بين الجيش واللجان وبين العدوان ومرتزقته والذين 
يستخدمون مختلف االسلحة للعام الثالث محاولين تحقيق أي 

تقدم بالميدان ..
وامام استمرار صمود ابطال الجيش واللجان والمتطوعين من 
ابناء القبائل سقطت كل مخططات واوهــام العدوان ومرتزقته 
وبدأت عناصرهم تنهار في اكثر من موقع امام الصمود البطولي 

البناء شعبنا المتصدين للعدوان ومرتزقته ..
ونتيجة الستمرار هزائم العدو ومرتزقته في مختلف مناطق 
الجوف االبية  اقدم الطيران السعودي االماراتي في محاولة لالنتقام 
من المواطنين االبرياء على ارتكاب جريمة ابادة اسرة كاملة بقصف 

منزلهم في مديرية برط العنان  .
هذا وأفادت مصادر قبلية عن مصرع وجرح ٨٣ مرتزقًا الخميس 
في صد تشكيل لهم على مواقع عسكرية في مديرتي المصلوب 

وخب والشعف واعطاب طقم تابع لهم.
وعلى إثر ذلك قصف المرتزقة بالمزفعية منازل المواطنين في 
منطقة مالجا بمديرية المصلوب ومناطق متفرقة في مديرية 

المتون.
الى ذلك دكت مدفعية الجيش تجمعات المرتزقة في معيمرة 

١٦ شهيدًا وجريحًا جراء غارات 
وقنبلة عنقودية

العدوان يبيد أسرة كاملة في الجوف 

تحطم طائرة حربية إماراتية في 
الجوف ومقتل طيارين اثنين

قنص ٢٣ مرتزقًا في مارب 
والجوف ونهم

أكــد مصدر عسكري 
مصرع وإصابة ٢٣ من 
مــرتــزقــة الـــعـــدوان في 
عمليات قنص متفرقة 

بمأرب والجوف ونهم.
وأوضح المصدر لوكالة 
(سبأ) أن وحدة القناصة 
تمكنت من قنص ١٢ 
مرتزقًا بجبهة صرواح 
وسبعة مرترقة بمواقع 
متفرقة بالجوف وأربعة 

بجبهة نهم.
وكانت وحدة القناصة 
ـــدت قــنــص ٩١ من  أك
الـــمـــرتـــزقـــة بــجــبــهــات 
صـــــرواح ونـــهـــم خــالل 

األسبوع الماضي.

اعترفت اإلمارات -الثالثاء- بتحطم طائرة حربية تابعة لها ومقتل طيارين اثنين أثناء مشاركتها 
في العدوان على اليمن.

وأكد مصدر عسكري تحطم طائرة نوع أباتشي تابعة للعدوان السعودي بمنطقة لبرقين بصحراء 
مديرية خب والشعف بالجوف.

واعترفت قوات العدو اإلماراتي، بمصرع طيارين باليمن نتيجة تحطم طائرتهما بسبب خلل فني 
-كما زعمت وكالة األنباء الرسمية (وام) نقًال عن القوات المسلحة- مشيرة الى أن "علي المسماري 
تال نتيجة تحطم طائرتهما إثر خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن قوات التحالف 

ُ
وبدر المراشدة ق

في اليمن".
هذا في الوقت الذي ذكرخبراء عسكريون ان الطائرة االماراتية اسقطت بصاروخ سعودي بعد 
استهدافها في شبوة، ولم يستبعدوا تورط االخوان في تنفيذ هذه العملية لالنتقام من االمارات 

ردًا على اعتقال قيادات االصالح في عدن واحراق مقراتهم..

ارتـــكـــب طـــيـــران الـــعـــدوان 
السعودي مذبحة مروعة بقصفه 
-الثالثاء- وبشكل متعمد، منزل 
مواطن في قرية المرة بمديرية 
ــرط الــعــنــان محافظة الجوف  ب
اودى بحياة أســرة كاملة، كما 
عاود طيران العدوان استهداف 
حياة المسعفين في اصرار على 
ترك الضحايا ينزفون او تحرقهم 
النيران حتى الموت .. والمفزع 
فــي هـــذه الــجــريــمــة االرهــابــيــة 
ان طــيــران الــعــدوان السعودي 
االماراتي شن غاراته على اسرة 
معظمهن بــنــات حــيــث اسفر 
القصف الهمجي عن استشهاد 
رب االسرة احمد ناصر الصالحي 
ــع واصابة  وزوجته وبناته األرب
ــفــس االســــــرة في  طــفــل مـــن ن
جريمة ابادة مروعة لمواطنين 

عزل.
ولــم تتوقف دموية العدوان 
الــســعــودي عــنــد ارتــكــاب تلك 
ــــاود طــيــران  ــحــة، بـــل ع ــمــذب ال
العدوان التحليق وشن الغارات 
مستهدفًا المواطنين المسعفين 
الذين هرعوا محاولين انتشال 
جثث الضحايا وانقاذ من تبقى 

من افراد تلك االسرة.

العــــــــدوان ينـتـقـــــــــــم مــــن المـدنييـــن

عتبر محافظة صعدة منطقة منكوبة جراء استمرار العدو السعودي في استهدافها يوميًا 
ُ
ت

وبقصف حاقد طال البشر والشجر والحجر وكل شيء حي في هذه المحافظة والتي تنزف بشكل 
يومي فخالفا عن القصف الجوي اليومي دخل على الخط حرس الحدود السعودي الذي يوجه  نيران 
أسلحتهم على المواطنين وكان  اخرها الخميس ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثالثة مواطنين 
وتعرضت عدة مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي ، فيما شن الطيران سلسلة غارات 

على عدد من المناطق .
وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في 
وادي الرقو بمديرية منبه الحدودية ، فيما تعرضت منطقتي آل الشيخ وآل مقنع ووادي عوجبة 

بالمديرية ومناطق متفرقة من مديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
هذا وشن طيران العدوان -الخميس- أربع غارات على جبل الشرفة بمنطقة مران في مديرية 
حيدان وثالث غارات على منطقة شجع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر في محافظة 

صعدة .
وشن طيران العدوان السعودي -الخميس- أربع غارات على منطقة الجعملة  مديرية مجز في 

محافظة صعدة.
وكان طيران العدوان السعودي شن -االربعاء- ١٩ غارة على مناطق متفرقة بمحافظة صعدة 
ونجران. منها ثالث غارات على منطقة شجع بمديرية كتاف، وأربع غارات على جبل الشرفة بمران 

في مديرية حيدان وغارة على مديرية الظاهر بصعدة..

يواصــل الجيش واللجان الشــعبية تســطير مالحمهم البطولية في العديد مــن جبهات القتال حيث تمكنــوا من تحرير مواقع  
جديدة وتكبيد قوات العدوان ومرتزقته خسائر فادحة في األرواح والمعدات تتجاوز الـ١٠٠ مرتزق بينهم قيادات.

وفــي جبهــة ما وراء الحــدود تمكن أبطال الجيش واللجان من إحراز مزيد من الســيطرة على مواقع في عســير ونجــران وتلقين العدو 
ومرتزقته دروسًا في التضحية والدفاع عن الوطن.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار العدوان السعودي األمريكي في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، حيث استشهد وجرح العشرات بينهم 
نساء وأطفال في قصف للعدوان لمنازلهم وللبنى التحتية في صعدة والجوف..

إلى التفاصيل


