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9االثنين: 

انتصارات الجيش واللجان تتــــــــــــــــــــــــــواصل في مختلف الجبهات

ومحيط المجمع الحكومي في المتون..
من جهة أخرى نفذ الجيش واللجان عملية عسكرية على مواقع 
المرتزقة في منطقة الساقية بالجوف  نتج عنها سقوط قتلى 
وجرحى من المرتزقة  .. كما  قتل وأصيب ستة من المرتزقة إثر 
استهداف آليتهم شرق التبة البيضاء بمديرية المصلوب وتم 

قنص خمسة آخرين في مناطق متفرقة بالمديرية.
وكــان قد قتل وأصيب ستة من مرتزقة الــعــدوان السعودي 
باستهداف الجيش واللجان آليتهم العسكرية شرق التبة البيضاء 

بمديرية المصلوب بالجوف االربعاء .
وتمكنت  وحدة الهندسة من تدمير آلية عسكرية لمرتزقة 
العدوان، ما أسفر عن مصرع وإصابة ستة مرتزقة كانوا على متنها.

سقوط قيادات في ميدي وحرض

عد  ميدي وحرض  ساحة مفتوحة لمعارك ضارية ليل نهار 
ُ
ت

فشل  العدوان  ومرتزقته في تحقيق أي تقدم على االرض رغم 
استخدامهم سياسة االرض المحروقة في منطقة مكشوفة ، بيد 

سودًا في االرض تذيقهم هزائم يومية ..
ُ
انهم يواجهون أ

عد من الجبهات االكثر 
ُ
الجدير بالذكر ان جبهة ميدي حرض ت

اشتعاًال حيث وجهت السعودية اليها مرتزقة الجيش السوداني 
وكذلك ميليشيات حزب االصالح وغيرهم من المرتزقة والذين 
ابتلعتهم رمال حرض وميدي والتزال االرض تشتعل نارًا تحت 
اقدامهم .. وفي آخر التطورات  لقي  القيادي المرتزق ناصر 
أحمد علي مصرعه بنيران الجيش واللجان في جبهة ميدي ، وتم 
استهداف تحصينات المرتزقة شمال صحراء ميدي بعدد من 
قذائف المدفعية. وكان طيران العدوان شن  - الثالثاء واالربعاء- 
٢٣ غارة على حرض وميدي بحجة في سياق محاوالت دعم تقدم 

المرتزقة ولكنها محاوالت تبوء دائمًا بالفشل .
الى ذلك أفاد مصدر محلي  أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تحصينات 

لمرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي محققة إصابات مباشرة.

هجوم مباغت في مأرب

تشهد محافظة مارب معارك يومية طاحنة بين الجيش واللجان وابناء 
القبائل من جهة، وبين قوات العدوان ومرتزقته من جهة أخرى، فخالل 
االيــام الماضية لقي عدد من المرتزقة  مصرعهم في عملية عسكرية 
استهدفت مواقعهم بمنطقة االشقري في مديرية صرواح محافظة مأرب 
، فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم في تبة المطار، وقتل أربعة من 

المرتزقة في مناطق متفرقة بالمديرية نفسها.
وكان الجيش واللجان اعطبوا بقصف مدفعي آلية عسكرية لمرتزقة 
العدوان السعودي بتبة المطار في مديرية صرواح بمأرب.. كما أعطبت 
قوات الجيش -الخميس- آلية عسكرية للمرتزقة في مديرية صرواح 
بالتزامن مع افشال أربع محاوالت تقدم لمرتزقة العدوان في بعض مناطق 
المديرية، حيث صدت قوات الجيش محاولة زحف من جبهة شمال كوفل 
صوب تباب البراء وكذلك من جهة العطيف صوب منطقتي فرع العرقوب 
والمشجح ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما تم 
اعطاب آلية للمرتزقة جنوب وادي ربيعة ومصرع واصابة ٦ من طاقمها.   
من جانب آخر تمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان من قنص تسعة 
من مرتزقة العدوان بمواقع متفرقة بجبهات صرواح بمأرب والمصلوب 
بالجوف، منها ٤ عمليات بمديرية صرواح و٥ بجبهات مديرية المصلوب 

بالجوف.
ــعــاء- عملية نوعية على مواقع  ونفذ أبــطــال الجيش واللجان -االرب
وتحصينات مرتزقة العدوان بتبة العلم شرق هيالن بمديرية صرواح 
بمأرب، اسفرت عن  مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في هجوم 
مباغت على مواقعهم في تبة العلم. كما تم خالل العملية الهجومية اغتنام 

أسلحة وعتاد عسكري وتدمير تحصينات ومتارس للمرتزقة.
هــذا ودكــت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان تجمعات 
لمرتزقة العدوان السعودي في مناطق متفرقة بمحافظة مأرب، ادت الى 
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في تبة المطار بمديرية صرواح .
وأوضح مصدرعسكري  أن القوة الصاروخية أطلقت صلية من صواريخ 
الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة بموقع الخزان في حريب بيحان محققة 

إصابات مباشرة.
وكان الجيش واللجان الشعبية نفذوا -الثالثاء- هجومًا مباغتًا على مواقع 
مرتزقة العدوان السعودي بمنطقة المخدرة في مديرية صرواح محافظة 
مأرب ، اسفر عن  مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في الهجوم على  

مواقعهم بأطراف منطقة المخدرة.

البيضاء.. زحف فاشل

أفشل أبطال الجيش واللجان الشعبية -الخميس-  محاولة زحف 
لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه مديرية الزاهر بمحافظة 

البيضاء.
وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل 

تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف باتجاه الزاهر .
كما لقي  أربعة من المرتزقة مصرعهم  إثر استهدافهم بقصف 

مدفعي في عقبة زعج بمديرية القريشية.
وكان الجيش واللجان نفذوا -االربعاء- عملية عسكرية على مواقع 
مرتزقة العدوان السعودي في تويلق بمديرية الزاهر ، اسفرت 
عن  مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في منطقة الجردي في 

تويلق بالزاهر.

هزائم يومية في شبوة

تتواصل المواجهات المسلحة في محافظة شبوة والتي تتعرض 
ألخطر مؤامرة حيث تتجه أعين العدوان للسيطرة على هذه 
المحافظة الغنية بالثروات  النفطية والغازية ..ويزداد التكالب 
عليها من قبل تحالف العدوان في اآلونة االخيرة بشكل واضح ، لكن 
ابطال الجيش واللجان -وفي المقدمة ابناء شبوة االبطال- يقفون  

للمعتدين بالمرصاد ويكبدونهم خسائر فادحة بشكل يومي ..
فقد أطلقت القوة الصاروخية صلية من صواريخ الكاتيوشا على 
تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في موقع الخزان بمنطقة 

حريب محافظة شبوة.

البيضاء.. زحف فاشلهجوم مباغت في مأربومحيط المجمع الحكومي في المتون..

استشهاد وجرح ١١ مواطنًا باستهداف ثالجة تبريد للفواكه في صعدة 

 أقدم طيران تحالف العدوان السعودي -فجر الثالثاء- على شن غارتين 
على ثالجة تبريد لتصدير فاكهة الرمان في منطقة الجعملة مديرية 
مجز محافظة صعدة , سقط على اثرها (٣) شهداء احدهم سوري 
الجنسية و(٨)جرحى بينهم سوري الجنسية سائق شاحنة، و(٦) أطفال.
 وهــو ما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي االنساني الــذي يجرم 
استهداف منازل المدنيين واالحياء والمنشآت المدنية, كما ان الطبيعة 
المدنية الصرفة لمكان الجريمة وعــدد الضحايا يؤكد اصــرار تحالف 
العدوان بقيادة السعودية على انتهاك اهم مبادئ وقواعد الحرب مثل 
مبدأ االنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما يجعل هذه الجريمة 

ترقى الى جريمة حرب , وتعد امتدادًا لسلسلة الجرائم التي ترتكبها 
السعودية وحلفاؤها بحق الشعب اليمني..

هذا وطالبت العديد من المنظمات االمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق 
لة الجنائية لقيادات التحالف  دولية في جرائم السعودية في اليمن والمساء
وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجريمة وغيرها , كما تحمل منظمة 
األمم المتحدة ومجلس األمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن 
اداء واجباتها، االمر الذي شجع السعودية على ارتكاب المزيد من جرائم 

الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة اكثر وحشية.
الجدير بالذكر ان الغارتين تسببتا في القضاء على الثالجة وإتالف 

كمية كبيرة من الرمان وتضرر شاحنات وتدمير سيارة.. وتأتي هذه 
الجريمة في سياق استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين 
وممتلكاتهم ومزارعهم والمناطق اآلهلة بالسكان وتدمير البنية 

التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي مخجل ومعيب.
أسماء الشهداء والجرحى وأعمارهم.

الشهداء:
١- عادل محمد حسن دعبش ٢٥ عامًا

٢- سليمان سالم حسين منصر ٢٢ عامًا
٣- مهران زاهر محمد ٢٥ عامًا (سوري)

الجرحى:
١- امين علي دعبش ١٥ عامًا
٢- يوسف سالم بورع ١٥ عامًا

٣- عوض محمد معوض ٢٢ عامًا
٤- عمر محمد معوض ١٧ عامًا
٥-خالد محمد معوض ١٢ عامًا

٦- احمد همالن ١٥ عامًا
٧- صالح محمد فرحان ١٤ عامًا

٨- محمد عمار محمد الحجار ٣٥ عامًا (سوري)

العــــــــدوان ينـتـقـــــــــــم مــــن المـدنييـــن

استهداف تجمعات للجيش السعودي 
وإعطاب جرافة بجيزان

ـــــــهـــــــداف  اســـــــت
تــجــمــعــات للجيش 
السعودي وإعطاب 

جرافة بجيزان
استهدف الجيش 
واللجان -الخميس- 
تــجــمــعــات لــلــجــنــود 
الـــســـعـــوديـــيـــن فــي 
جبل قيس وإعطاب 
جرافة عسكرية في 
جبل الــعــزة بقطاع 

الداير في جيزان .

اعلن مصدر عسكري الخميس عن قتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان باستهداف تجمع 
لهم بمديرية عسيالن في شبوة.. ومن ابرز من تعرضوا  لالصابة قائد ما يسمى بالكتيبة 
السادسة بميليشيات  مرتزقة العدوان عبدالله سواد المصعبي ومصرع عدد من أفراد كتيبته 

باستهداف تجمع لهم بالقرب من منطقة حيد بن عقيل في مديرية عسيالن.
هذا ودكت مدفعية الجيش واللجان -الثالثاء - تجمعات مرتزقة العدوان السعودي بمنطقة 

الساق بمديرية عسيالن وادت الى مصرع وإصابة عدد منهم  .

مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
بمديرية عسيالن شبوة

المرتزقة يقصفون منازل ومواقع أثرية بمأرب
لمرتزقة بقذائف  قصفت مجاميع ا
المدفعية -الجمعة-مواقع أثرية ومنازل 
المواطنين بمديرية صــرواح بمأرب، 
بالتزامن مع صد قــوات الجيش اليمني 
والــلــجــان محاولة تسلل فــي المديرية 

ذاتها.
وذكر مصدر قبلي، أن مجاميع المرتزقة 
ـــ ٣٠ قــذيــفــة مدفعية مــنــازل  قــصــفــوا ب
المواطنين ومواقع اثرية بمحيط معبد اوام 
وغرب سوق صرواح مخلفة اضرارًا مادية 

فادحة.
ــى أن قـــوات الجيش المسنودة  ولــفــت ال
بمقاتلي اللجان الشعبية صدت محاولة تسلل 
لمجاميع المرتزقة من جهة كوفل صوب 
 
ً
وادي الربيعة بمديرية صــرواح، موقعة

قتلى وجرحى في صفوفهم.
وكانت وصلت الــى معسكر مــاس التابع 
للعدوان امس الخميس تعزيزات عسكرية 
قادمة من مأرب تضم ٢٥ طقمًا ومدرعة 

وآليات محملة باالفراد.


