
متابعات العدد:  
(١٨٨٥)

 27 / نوفمبر / 2017م  
9 / ربيع أول / 1439هـ

9االثنين: 

محارق الفاشية السعـــــــــــــودية تبيد اليمنيين
 ٢٢ مسجدًا دمرها العدوان السعودي في محافظة صنعاء طيران العدوان يواصل استهدافه المنازل والمساجد في نهم

أسبوع الجحيم للعــــــــــــــــــــــــــــــــدوان ومرتزقته

مصرع العشرات وتدمير آليات فـــــــــــي عمليات نوعية للجيش واللجان

امرأة، كما شن قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا على منطقة 
الغور في مديرية غمر وممتلكات المواطنين بمديرية 
منبه، وتعرضت عدة مــزارع بمديرية رازح لألضرار 

جراء القصف.
ولفت المصدر إلــى أن الطيران شن ١٢ غــارة على 
مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وغارتين على 

مديريتي صرواح وحريب القراميش بمحافظة مأرب.

هذا وتعد مذبحة االثنين التي ارتكبها طيران العدوان 
في الجوف هي األفظع حيث استشهد ١٤ طفًال وامرأة 
وأصيب رجل في غــارات لطيران العدوان السعودي 
األمريكي باستهداف منزل بالجوف، واســفــرت عن 
استشهاد أسرتين مكونتين من عشرة أطفال وأربع 
نساء في غارة لطيران العدوان استهدفت منزل المواطن 
محمد السالل بمنطقة الهيجة بمديرية المصلوب في 

محافظة الجوف..
وأشــار المصدر إلى جرح مواطن إثر غــارة لطيران 
العدوان على سيارته بالخط لعام في مديرية المطمة 

بالجوف أيضًا.
الى ذلك شن طيران العدوان السعودي أربع غارات 

على مديريتي نهم وخوالن بمحافظة صنعاء.
حيث استهدف بغارة منزل مواطن بمنطقة رمادة في 

مديرية نهم، ما أدى إلى تدمير المنزل كليًا.
وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان استهدف منطقة 
رمادة بغارة أخرى مخلفًا أضرارًا في ممتلكات المواطنين 
ومنازلهم، كما استهدف بغارتين مديرية خوالن ما 
أدى إلى تضرر عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وفي يوم -الجمعة الماضية- استهدف طيران العدوان 
السعودي بعدة غارات مسجدًا في منطقة عيال محمد 

أدت الى تدمير المسجد بالكامل وإلحاق أضرار مختلفة 
بمنازل المواطنين.. وذكر مدير أوقاف صنعاء أن طيران 

العدوان السعودي دمر ٢٢ مسجدًا بالمحافظة.
هذا واستشهد مواطن -االثنين- بانفجار قذيفة من 

مخلفات العدوان السعودي بمديرية المتون بالجوف.
وأوضح مصدر محلي أن قذيفة من مخلفات العدوان 

انفجرت وأدت الستشهاد مواطن كان بالقرب منها.

قصفت عددًا من التباب العسكرية في موقع 
الــدخــان بجيزان، فيما تم قنص ثالثة من 
مرتزقة الجيش السعودي في منفذ علب 

وجبل سبحطل بعسير.
ــــوة  ــــق ــــــــت ال ــــا دك ــــم ك
الصاروخية والمدفعية 
ــــجــــان  ــــل ـــش وال ـــي ـــج ـــل ل
ــيــة تــجــمــعــات  ــشــعــب ال
ــجــيــش  ــل ــــــع ل ــــــواق وم
السعودي ومرتزقته 
فــي عسير ونــجــران 
وجـــيـــزان، وســقــوط 
قتلى وجــرحــى في 

صفوفهم.
وأشــار المصدر 
ــى أن مدفعية  ال
الجيش واللجان 

ــيــة دكــت  ــشــعــب ال
ــجــنــود  ــل تـــجـــمـــعـــات ل
السعوديين في مدينة 
الربوعة وقرية مجازة 
في عسير، فيما أطلقت 
القوة الصاروخية صلية 
صواريخ كاتيوشا على 
تجمع لمرتزقة الجيش 
ــي رقــابــة  ــســعــودي ف ال
الهنجر وقــبــالــة منفذ 

علب.
وأكـــد مــصــرع وجـــرح أعـــداد مــن مــرتــزقــة الجيش 
السعودي في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية 
على تبة الــخــزان، كما أحبط أبطال الجيش واللجان 
محاولة تسلل للمرتزقة قبالة منفذ علب سقط على 

إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم.
وذكر المصدر أن قصفًا صاروخيًا ومدفعيًا للجيش 
واللجان استهدف مواقع الجنود السعوديين في الشرفة 
والسديس وحصن الحماد بنجران، وتــم استهداف 
تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة 

ــــــف  ــــــذائ ــــــق ب
المدفعية

وأشـــــــــار إلـــى 
إطـــــــالق صــلــيــة 
صواريخ كاتيوشا 
ــجــمــعــات  ـــى ت عـــل
الجنود السعوديين 
ـــرج الــعــبــاديــة  فــي ب

بجيزان.
كـــمـــا لـــقـــي عـــدد 
مــن مــرتــزقــة العدو 
السعودي مصرعهم 
وجــــرح آخـــــرون في 
ــيــة هــجــومــيــة  عــمــل
لوحدات من أبطال 
الــجــيــش والــلــجــان 
لشعبية على تبة  ا
ــقــطــاع  ـــــخـــــزان ب ال

عسير.
كما نفذت وحــدات من الجيش واللجان الشعبية 
عملية هجومية على موقع القرن العسكري السعودي، 
ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين.

وأشــار المصدر إلــى أن العملية الهجومية سبقها 
قصف مدفعي مكثف على دشم وتحصينات الجنود 
السعوديين في الموقع ما خلق حالة من الذعر في 

أوساطهم.
ــى أن مدفعية الجيش والــلــجــان الشعبية  ولفت إل
استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في مواقع 

ـــان  ـــدخ ـــغـــاويـــة والــــكــــرس وال ال
ــة  وتــعــزيــزاتــهــم بــقــريــة ســودان

محققة إصابات مباشرة.
أما يوم -الجمعة- فقد حققت 
قـــوات الجيش اليمني واللجان 
الشعبية والمتطوعون من أبناء 
القبائل انتصارات وتقدمًا ميدانيًا 
في مختلف الجبهات دفاعًا عن 

الوطن وسيادته واستقالله.
وأفــاد مصدر عسكري أن مدفعية الجيش 
اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجنود 
السعوديين في قرية مجازة ومدينة الربوعة بعسير، 
وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على 
تجمع مرتزقة الجيش السعودي في رقابة الهنجر 

وقبالة منفذ علب.
وأكــد المصدر مصرع وجــرح أعــداد من مرتزقة 
الجيش السعودي بعملية هجومية للجيش واللجان 
على تبة الخزان، كما أحبطوا محاولة تسلل للمرتزقة 
قبالة منفذ علب سقط على إثرها قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
ـــي نـــجـــران اســتــهــدفــت الـــقـــوة الــصــاروخــيــة  وف
والمدفعية تجمعات ومواقع الجنود السعوديين 
في حصن الحماد والشرفة والسديس، كما استهدف 
قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 

في موقع الطلعة.
وأوضــح المصدر أن أبطال الجيش اليمني واللجان 
والمتطوعين من أبناء القبائل نفذوا عملية هجومية 
على مواقع الجيش السعودي والمرتزقة في القرن 
بــجــيــزان سبقها قــصــف مــدفــعــي مــركــز عــلــى دشــم 

وتحصينات الجنود السعوديين بداخله.
وأشار إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف 
جنود العدو والمرتزقة في العملية التي تزامن معها 

تحليق مكثف لطيران األباتشي.
ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات 
للجنود السعوديين في مواقع الغاوية والكرس والدخان 
وتعزيزاتهم بقرية سودانة، وتم إطالق صلية صواريخ 

كاتيوشا على تجمعاتهم في برج العبادية.

لــون بقــــــــــــــــــوات العدوان السعودي في نجران وجيزان وعسير
َّ

الجيش واللجـان ينك

نهــــم
محرقة الغزاة والمرتزقة
نهــــمنهــــم

التــزال جبــال نهم الصامدة هــي محرقة للغزاة ومرتزقتهم حيث أفشــل  
الجيــش واللجــان الشــعبية -الجمعــة- محاولة تقــدم لمرتزقــة العدوان 

السعودي بمنطقة يام في نهم.
وأوضــح مصــدر عســكري أن الجيش واللجــان الشــعبية تصــدوا لمحاولة تقدم 
لمرتزقــة العدوان باتجــاه تبة عظيمة في جبال يام، مؤكدًا مصرع واصابة العديد 

من المرتزقة خالل محاولة التقدم الفاشلة.

وتمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية من 
قنص ٢ من مرتزقة العدوان السعودي في جبهة نهم.
ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم 
بهجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بالتبة 

السوداء.
وأكد المصدر أن وحدات من الجيش واللجان هاجمت 
مواقع وتحصينات مرتزقة العدوان في التبة السواء 

وكبدتهم عددًا من القتلى والجرحى.
وفــي ذات السياق كسر الجيش والــلــجــان الشعبية 
-الخميس- زحفًا لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه 

محور يام.
كما أكد مصرع وإصابة عدد من 
مرتزقة العدوان خالل صد الجيش 
واللجان الشعبية زحفًا لهم باتجاه 
ــى تــراجــع المرتزقة  يـــام.. الفــتــًا إل

تاركين جثث قتالهم.
ونفذ الجيش والــلــجــان الشعبية 
-االربعاء- عملية عسكرية واسعة 
ــة الـــعـــدوان  ــزق ــرت ــى مـــواقـــع م عــل
الــســعــودي فــي األطـــراف الشرقية 
بنهم أسفرت عن خسائر كبيرة في 

صفوفهم وعتادهم.
وأشــار المصدر الى مصرع وإصابة عدد من مرتزقة 
العدوان وفرار آخرين في هجوم للجيش واللجان الشعبية 
على مواقعهم في التبة الحمراء والتباب السود والنهدين.
وأوضـــح أن أبــطــال الجيش والــلــجــان هاجموا مواقع 
للمرتزقة في تبة السفينة وغــرب القتب ما أدى إلى 

سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وأشــار المصدر إلــى أن الجيش واللجان صــدوا زحفًا 
للمرتزقة في يــام والــحــول أسفر عن مصرع وإصابة 

خمسين منهم.
وأكد مصرع وإصابة ٥٠ مرتزقًا بينهم قيادات بكسر 
الجيش واللجان الشعبية زحفين لهم في األطــراف 

الشرقية بنهم.
وفــي نفس اليوم أطلقت القوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشعبية صاروخ زلزال١ على تجمعات لمرتزقة 
الــعــدوان فــي منطقة يــام بنهم استهدف تجمعات 
لمرتزقة العدوان في إحدى التباب بجبال يام، أصاب 

هدفه موقعًا قتلى وجرحى في صفوفهم.
وكان ابطال الجيش واللجان الشعبية قد دمروا دبابة 
لمرتزقة العدوان في منطقة يام بنهم كانت متمركزة 

خلف تبة العياني بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها.
وأكد مصدر عسكري -الجمعة- تطهير ثالثة مواقع 
استراتيجية بينها تبة أم صياد في 

منطقة المخدرة مديرية صرواح.
وأشار المصدر الى مصرع وإصابة 
عدد من المرتزقة واغتنام أسلحة 
وعــتــاد عسكري بعد فــرارهــم من 

مواقعهم.
وفــي تطور الفــت شهدت جبهة 
صرواح -السبت- عمليات عسكرية 
مــتــفــرقــة نــفــذهــا أبـــطـــال الجيش 
واللجان وأســفــرت عن مصرع ٤٠ 

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

وكبدتهم قتلى وجرحى.
وأكــد مصرع وإصابة عــدد من مرتزقة الــعــدوان في 
عملية هجومية على مواقعهم غــرب شعب البرط 

بصرواح.
وتصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف مرتزقة 
العدوان في منطقة المخدرة وكبدوهم خسائر كبيرة 

رغم اإلسناد الجوي.
وأشـــار المصدر إلــى أن طــيــران الــعــدوان السعودي 
استهدف بغارة تجمعًا لمرتزقته بمنطقة المخدرة 

موقعًا قتلى وجرحى في صفوفهم.

مصرع وجرح
 العشرات من المرتزقة 

وصد زحوفات
 وتدمير آليات


