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8االثنين: 

محارق الفاشية السعـــــــــــــودية تبيد اليمنيين
 بقصف منزل المواطن السالل بالجوف ١٤ شهيدًا و٥ جرحى بينهم نساء وأطفال في الحديدة وصعدة

ً
 إبادة أسرتين بينهم ١٤ طفال

أسبوع الجحيم للعــــــــــــــــــــــــــــــــدوان ومرتزقته

مصرع العشرات وتدمير آليات فـــــــــــي عمليات نوعية للجيش واللجان

يقف العالم صامتًا والشعب اليمني يعيش مآسي 
حفالت موت يومية يقيمها النظام السعودي للعالم، 
الضمير العالمي تجمد ولم يعد يتحرك، وأطفال ونساء 

اليمن ُيذبحون بشكل همجي دون ذنب وبغير سبب.
ومــن أبشع هــذه المذابح ما أقــدم طيران العدوان 
السعودي على اقترافه األسبوع الماضي في عدد من 
المحافظات والتي سقط ضحيتها عشرات الشهداء 

والجرحى من المدنيين األبرياء في قصف صاروخي شنه 
طيران العدوان السعودي وهم في مواقع مدنية وليس 

عسكرية.
ومــن ذلــك شــن -الــثــالثــاء الماضي- طــيــران الــعــدوان 
السعودي سلسلة غـــارات على عــدد مــن محافظات 
الجمهورية أدت إلــى استشهاد ١٤ مواطنًا وإصابة 

خمسة آخرين.

وأوضح مصدر عسكري أن تسعة مواطنين استشهدوا 
ــعــدوان  وأصــيــب ثــالثــة آخــريــن فــي غـــارة لــطــيــران ال
استهدفت شاحنة أحــد المواطنين في الخط العام 
بمنطقة موشج مديرية الخوخة في محافظة الحديدة 

وهم:
اسماء الشهداء:

١- فهمي احمد احمدحيمد كليب

٢- يسير ابراهيم احمد افندي
٣- محمد ابراهيم شليل

٤- عبده محمد عبدالرحيم المساوى
٥ عبدالدائم الهدار

٦- علي عبده حمادي
٧-صالح سعيد بليحو
٨- نصار خالد بعيصي

٩- عمران صالح علي دغيش
كما استشهد صيادان وجرح اثنان آخران جراء غارات 

لطيران أباتشي العدوان على المنطقة نفسها.
ولم تتوقف همجية العدوان الى هنا فقد قام في ذات 
اليوم باستهداف سيارة مواطن في الطريق العام 
بمنطقة آل مقنع في مديرية منبه الحدودية بمحافظة 
صعدة، مما أدى الى استشهاد ثالثة مواطنين بينهم 

وأوضــح مصدر عسكري أن الجيش واللجان اقتحموا 
موقع المترس الكبير التابع للمرتزقة في مديرية المتون 
بمحافظة الجوف واسفرت العملية عن سقوط قتلى في 
صفوف المرتزقة واغتنام أسلحة، كما تم قنص اثنين من 

المرتزقة في مديرية الغيل.
وتكبد مرتزقة العدوان -الخميس 
الماضي- خسائر كبيرة في األرواح 
والــعــتــاد خــالل هجوم نفذه أبطال 
ــلــجــان عــلــى مواقعهم  الــجــيــش وال

بمديرية المصلوب.
ــصــدر عــســكــري ذكــر  ــــان م وك
أن وحــدة الهندسة العسكرية 
اســتــهــدفــت -األربـــــعـــــاء- آلــيــة 
عسكرية لمرتزقة العدوان في 
منطقة الصبرين بمديرية خب 
والشغف ما أدى الى احتراقها 

ومصرع من كان على متنها.
ونــفــذت وحـــدة الهندسة 
في نفس اليوم كمينًا محكمًا 

للمرتزقة بمنطقة الخليفين أسفر عن 
مصرع واصابة عدد منهم.

ـــــان مـــصـــدر عــســكــري أعــلــن  وك
-الثالثاء- أن الجيش واللجان هاجموا 

مــواقــع المرتزقة فــي التبة الــســوداء 
والقرنين بمنطقة الخليفين وكبدتهم 
عشرات القتلى والجرحى اضافة الى أسر 

عــشــرة مــن المرتزقة وتــدمــيــر آليتين 
واغتنام أسلحة متنوعة.

ــي منطقة العقبة تــم اعــطــاب آلية  وف
عسكرية للمرتزقة.

وفي محافظة مأرب هاجم الجيش واللجان 
-الخميس- مواقع مرتزقة العدوان في تبة 

المطار بمديرية صــرواح ما أدى الــى مصرع 
واصابة عدد منهم.

وأكد مصدر عسكري -الجمعة- تطهير ثالثة 
مواقع استراتيجية بينها تبة أم حياد في منطقة 

المخدرة مديرية صرواح.
وأشار المصدر الى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة 

وعتاد عسكري بعد فرارهم من مواقعهم.

وفـــــي تــطــور 
الفــت شــهــدت جبهة صــرواح 
ــســبــت- عــمــلــيــات عسكرية  -ال
متفرقة نفذها أبــطــال الجيش 
واللجان وأسفرت عن مصرع ٤٠ 

من المرتزقة.
وأوضح المصدر أن وحدات الجيش 
واللجان هاجمت مــواقــع للمرتزقة 
في تبة المطار وشــرق جبل هيالن 

وكبدتهم قتلى وجرحى.
وأكد مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
في عملية هجومية على مواقعهم غرب شعب 

البرط بصرواح.
وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية 
لزحف مرتزقة العدوان في منطقة المخدرة 
وكبدوهم خسائر كبيرة رغم اإلسناد الجوي.
وأشــار المصدر إلى أن طيران العدوان 
ــهــدف بـــغـــارة تجمعًا  الـــســـعـــودي اســت
لمرتزقته بمنطقة المخدرة موقعًا قتلى 

وجرحى في صفوفهم.
ــي محافظة تعز تــصــدى الجيش واللجان  وف
لمحاولة تسلل للمرتزقة أسفر عنه قتلى وجرحى في صفوفهم والذ 
البقية بالفرار.. وبحسب مصدر عسكري فقد تم قنص تسعة من 
المرتزقة في مناطق متفرقة بالمحافظة، واستهدف قصف مدفعي 

تجمعات للمرتزقة في الضباب.

ميدي 
قنص للسودانيين

وفــي جبهة ميدي هاجم أبطال الجيش واللجان مواقع 
المرتزقة جنوب غرب قلعة ميدي ما أدى الى مصرع وجرح 
عدد منهم، واستهدفت المدفعية تجمعات لهم شمال 
صحراء ميدي، كما تم قنص ثالثة من المرتزقة في المنطقة 

نفسها.
وأكد مصدر عسكري -الثالثاء الماضي- أنه تم قنص أربعة 
من مرتزقة الجيش السوداني، وكذا قنص اثنين من مرتزقة 

العدوان شمال صحراء ميدي.
وهاجمت وحدات الجيش واللجان -الثالثاء- مواقع للمرتزقة شرق 

حيد بن عقيل وكبدتهم عددًا من القتلى والجرحى واغتنام أسلحة.
وفي محافظة لحج ذكر مصدر عسكري أن الجيش واللجان كسروا 
محاولة زحف مكثف للمرتزقة على القحوص والركيزة بالجوزعة في 
مديرية طور الباحة نتج عنها سقوط عشرات القتلى والجرحى في 

صفوف المرتزقة.
البيضاء

تكبد مرتزقة العدوان خسائر في األرواح إثر عملية هجومية للجيش 
واللجان استهدفت أحد مواقعهم بمنطقة كتف البعير في مديرية 

ذي ناعم.
ونفذت -الثالثاء- عمليات هجوم مباغت على مواقع المرتزقة باتجاه 
حيد لمسان والجسيمة في جبهم قيفة ما أدى الى خسائر بشرية ومادية 

في صفوف المرتزقة.
كما نفذ الجيش واللجان قبلها بيومين هجومًا على مواقع المرتزقة 

في القرو والسفينة.
وافشل الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة من جهة قرية 
الصياعمة في الظهرة.. واشار مصدر عسكري الى أنه تم استهداف 
تجمع آلليات المرتزقة في التبة الحمراء بقذائف الهاون وحققت اصابات 

دقيقة.
وفــي محافظة الضالع أوضــح مصدر عسكري أن قصفًا عسكريًا 
استهدف تجمعًا لمرتزقة العدوان في قاع الحيافي شمال مريس 
التابعة لمديرية قعطبة، محققًا اصابات مباشرة واشار المصدر الى أن 
قصفًا صاروخيًا استهدف تجمعات مرتزقة العدوان في معسكر حلم 

في نقيل الخيشة.

نفذ الجيش واللجان الشعبية -االثنين الماضي- 
عملية نوعية على مــواقــع مــرتــزقــة الجيش 

السعودي قبالة منفذ علب في عسير.
وأوضـــح مــصــدر عسكري أن أبــطــال الجيش 
واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع 
المرتزقة قبالة منفذ علب أسفرت عن مصرع 

عدد منهم وأسر ثالثة آخرين.
كما دكــت القوة المدفعية للجيش واللجان 
الشعبية مواقع وتجمعات للجيش السعودي 

وآلياتهم في نجران وجيزان.
وذكــر المصدر أن مدفعية الجيش واللجان 
اســتــهــدفــت تــجــمــعــات لــلــجــنــود السعوديين 
وآلياتهم خلف مثلث العشة وموقع الهجلة في 

نجران.
وأوضـــح المصدر أن قصفًا مدفعيًا للجيش 
واللجان استهدف برج الخشل ومرابض مدفعية 

الجيش السعودي في جبل قيس بجيزان.
الى ذلك دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
-الثالثاء- تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته 

في عدد من المواقع بعسير.
وأوضح المصدر أن القوة المدفعية استهدفت 
تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في 

قلل الشيباني ورقابة الزج.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في 

رقابة الهنجر.
وأكــد المصدر أنــه تم تدمير آلية عسكرية 
سعودية قبالة رقابة الهنجر وقنص ثالثة من 
مرتزقة الجيش السعودي في جبل سبحطل وتبة 

الخزان قبالة منفذ علب.
كما تمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر 
أربعة زحوفات متتالية نفذها العدو السعودي 
مــع مجاميع المرتزقة باتجاه مــواقــع الشرفة 

بقطاع نجران.
وأوضـــح المصدر أن أبــطــال الجيش واللجان 
الشعبية تصدوا ألربعة زحوفات متتالية لجيش 
العدو السعودي ومرتزقته، مؤكدًا مصرع وجرح 
الــعــديــد مــن الــجــنــود السعوديين والمرتزقة 
وتدمير آليتين عسكريتين سعوديتين إحداهما 

همر مدرعة.
مشيرًا إلــى أن الزحوفات تمت بإسناد جوي 

مكثف للطيران الحربي واألباتشي والتجسسي.
وذكر المصدر أن القوة الصاروخية والمدفعية 
للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود 
السعوديين والمرتزقة في مواقع في الشرفة وفي 
موقعي الهجلة وعباسة محققة إصابات مباشرة.

كما قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
مواقع جبل قيس والعبادية وبرج الدخان وقايم 

زبيد بجيزان محققة إصابات مباشرة.
ـــى أن الــقــوة المدفعية  وأشــــار الــمــصــدر إل
استهدفت أيضًا تجمعات للجنود السعوديين 
والمرتزقة في موقع مستحدث خلف المسيال 
بعسير، مكبدة العدو خسائر في األرواح والعتاد.
أما يوم -األربعاء- فقد قنصت وحدات الجيش 
واللجان الشعبية  ثالثة مــن مرتزقة الجيش 
السعودي وقصفت مواقع لهم في نجران وعسير.

وأوضح المصدر أن وحدات القناصة في الجيش 
والــلــجــان الشعبية قنصت اثنين مــن مرتزقة 
الجيش السعودي في جبل سبحطل، ومرتزق 

آخر في منفذ علب.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
استهدفت تجمعات لمرتزقة العدو السعودي 
في موقع عباسة قبالة منفذ الخضراء بعدد من 

القذائف حققت اهدافها.
وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف 
الجنود السعوديين والمرتزقة خالل كسر الجيش 
واللجان الشعبية زحفًا واسعًا على مواقع الشرفة.
مشيرًا إلى أن الزحف سانده الطيران الحربي 

واالباتشي واالستطالع.
كما أكــد مصرع وإصــابــة عــدد مــن المرتزقة 
بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في 

موقع القفال وقبالة منفذ الخضراء.
وذكــر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية 
استهدفوا بصلية من صواريخ الكاتيوشا وقصف 
ــفــواز ورجـــال وســن العجوز  مدفعي مــواقــع ال

والمفتاح والشبكة.
ونفذ الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون 
من أبناء القبائل عمليات نوعية -الخميس- كبدت 
جيش العدو السعودي ومرتزقته خسائر في 

األرواح والعتاد في مختلف الجبهات.
وفــي التفاصيل أكــد مصدر عسكري مقتل 
وجـــرح عــدد مــن جــنــود الــعــدو والــمــرتــزقــة في 
عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية 
ــنــاء الــقــبــائــل استهدفت  والمتطوعين مــن أب
مواقعهم في تبة الشبكة قبالة منفذ الخضراء 

بنجران.
واستهدف قصف صاروخي ومدفعي للجيش 
اليمني واللجان تجمعات الجنود السعوديين 
والمرتزقة في مواقع الفواز، رجال، سن العجوز، 
المفتاح، الشبكة، عباسة، القفال قبالة منفذ 

الخضراء وأسفر عن مصرع وإصابة عدد منهم.
وأوضــح المصدر أن مدفعية الجيش واللجان 

يواصــل أبطال الجيش واللجان وابناء القبائل تحقيق انتصاراتهم الملحمية 
فــي مختلــف جبهــات القتال عبــر تحرير مواقــع جديدة وتكبيــد العدوان 

ومرتزقته خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
ونفــذ الجيش واللجــان عمليات نوعية أســفرت عن مصرع العشــرات من 

مرتزقة العدوان واغتنام أسلحتهم واعطاب آلياتهم.

لــون بقــــــــــــــــــوات العدوان السعودي في نجران وجيزان وعسير
َّ

الجيش واللجـان ينك
حققــت قــوات الجيــش واللجــان والمتطوعون مــن أبنــاء القبائل 

انتصارات وتقدمًا ميدانيًا في مختلف جبهات ما وراء الحدود.
حيــث نفذوا عمليات هجومية على مواقــع العدوان ومرتزقته في 
جيزان ونجران وعســير، باالضافة الــى قيام وحدات القناصة بقنص 
جنود العدو في أكثر من موقع وخلفت الكثير منهم صرعى.. واألمر 
ذاته قامت به وحدات المدفعية والقوة الصاروخية للجيش واللجان 
حيث كبدتهم من خالل استهدافها مواقع قوات ومرتزقة العدوان 

خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
أســبوع حافــل باالنتصــارات للجيــش واللجان الشــعبية رصدت 

«الميثاق» أحداثه في التالي:

تمكنت وحدة القناصة في الجيش واللجان والجوف وشبوةقنص ٢٠ مرتزقًا في مأرب 
الشعبية من قنص ٢٠ من مرتزقة العدوان 
الــســعــودي األمــريــكــي فــي مــواقــع متفرقة 

بجبهات مأرب والجوف وشبوة.
وأكد مصدر عسكري أنه تم خالل اليومين 
الماضيين قنص ١٤ مــرتــزقــًا بمديريتي 
صرواح وحريب القراميش في مأرب، وثالثة 

آخرين في مديرية الغيل بالجوف.
وأوضـــح المصدر أنــه تــم قنص ثالثة من 

المرتزقة بمديرية عسيالن في شبوة.


