
كلما ازداد العدوان ومرتزقته ضراوة كلما كانت خسائرهم أكثر وهزائمهم أفدح، فكل عملية زحف هنا أو محاولة تقدم هناك يجد المرتزقة  
أنفسهم في مصائد ابطال الجيش واللجان الشعبية الذين يلقنونهم دروسًا قاسية في الصمود والتضحية واالستبسال حيث ال يمر يوم من 
عمر العدوان الغاشم على بالدنا إال وسطر فيه أبطالنا األشاوس المسنودون باللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل أروع مالحم البطولة ضد 

الخونة والمرتزقة المنافقين وكبدوهم خسائر فادحة في األرواح والعتاد.
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8االثنين: 

شتاء ساخن يعصف بالمنطقة وجيـــــــــــوش «الكبسـة» لـن تحمـي السعوديــة 
لون بمرتزقة العدوان في مختلف الجبهات

ّ
الجيش واللجان ينك

 جبهة البيضاء: صرعى في صفوف المرتزقة جبهة شبوة: الجيش واللجان يغتنمون أسلحة وعتاد ميليشيات الغزاة

ولكل وحدة من وحداتنا العسكرية مالحمها وتضحياتها ودروسها القاسية 
التي تلقنها للغزاة والمرتزقة في مختلف الجبهات.. فلم يِدر هذا العدوان كيف 
ينقذ نفسه ومرتزقته من الموت وسياط العذاب التي يتلقاها تارة من القوة 
الصاروخية وتارة من وحدات المدفعية، وأحيانًا من وحدات القناصة.. و.. و.. 
الخ، عالوة على العمليات الهجومية التي يباغت بها أبطال الجيش واللجان 

مواقع العدوان ومرتزقته في كل الجبهات.
«الميثاق» رصدت مالحم رجال الرجال من أبناء القوات المسلحة واللجان في 
مختلف الجبهات الداخلية وفنون القال في ميادين الشرف والبطولة خالل 

األيام الخمسة الماضية.
حيث أكد مصدر عسكري تكبيد العدوان ومرتزقته خسائر في األرواح 
والعتاد في مختلف جبهات المواجهة.. وأوضح المصدر أن أحد قناصي مرتزقة 
العدوان لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبية في العقبة بمديرية 

مكيراس بمحافظة البيضاء -األربعاء الماضي.
وأشار إلى أن الجيش واللجان الشعبية دمروا آلية عسكرية لمرتزقة العدوان 

في منطقة قيفة بالمحافظة .
كما دمر الجيش واللجان الشعبية -األربعاء- كاسحة ألغام، واستهدف 

تحصينات مرتزقة العدوان السعودي األمريكي في شمال صحراء ميدي.
وأكد المصدر تدمير كاسحة ألغام لقوى العدوان في ساحل ميدي، موضحًا 
أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تحصينات المرتزقة في شمال 

صحراء ميدي.
الى ذلك تمكنت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية من قنص تسعة 
من مرتزقة العدوان السعودي األمريكي في مواقع متفرقة بمحافظتي مأرب 

وشبوة .
وأكد المصدر قنص سبعة من المرتزقة في مواقع متفرقة من مديرية 
صرواح في محافظة مأرب، كما قام الجيش واللجان بتنفيذ هجوم مباغت على 
مواقع المرتزقة جنوب تبة المطار بمديرية صرواح كبدوا فيه المرتزقة 

خسائر في األرواح والعتاد، فيما تم قنص اثنين آخرين في منطقة حيد بن 
عقيل بمديرية عسيالن محافظة شبوة .

أما يوم الخميس الماضي فقد لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
مصرعهم في عمليات قنص في مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع أربعة من مرتزقة العدوان بعمليات قنص 
بوادي شواق بمديرية الغيل.

كما أكد مصرع وإصابة ١٢ من مرتزقة العدوان بعمليات قنص متفرقة 
بمحافظتي مأرب والجوف.

وأوضــح المصدر أن خمسة من مرتزقة العدوان تم قنصهم في مواقع 
متفرقة بمديرية صرواح بمأرب وخمسة آخرين بمديرية الغيل بالجوف.

كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم في عمليات قنص 
وقصف مدفعي بجبهة نهم.

وأكد المصدر مصرع خمسة من المرتزقة بعمليات قنص متفرقة في المنارة 

ويام والقتب بنهم..
وأشــار الــى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات 

للمرتزقة في منطقة المريحات بنهم وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
وفي مديرية الزاهر محافظة البيضاء نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية 
عملية هجومية على أحد مواقع مرتزقة العدوان السعودي، نتج عنها مصرع 

وإصابة عدد من مرتزقة العدوان.
مطلع هذا االسبوع نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع 

مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمديرية المصلوب بالجوف.
وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بهجوم على 

مواقعهم بوادي وقز في المديرية.
وأوضح أن مدفعية الجيش واللجان دكت مواقع وتحصينات المرتزقة بوادي 

وقز محققة إصابات مباشرة.
وأشــار المصدر إلى مقتل وجــرح عدد من المرتزقة في تفجير آليتهم 

العسكرية بمنطقة الصبرين بمديرية خب والشعف.
كما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية -السبت- تجمعات لمرتزقة 
العدوان السعودي األمريكي وآلياتهم جنوب تبة المطار بمديرية صرواح 

في محافظة مأرب.
وأكد المصدر أن القصف المدفعي أصاب هدفه موقعًا قتلى وجرحى في 

صفوف مرتزقة العدوان.
كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم في هجوم للجيش واللجان 

الشعبية على مواقعهم بمديرية عسيالن في محافظة شبوة.
وذكر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية اقتحموا مواقع مرتزقة العدوان 
في التبة الرملية بمنطقة الساق مديرية عسيالن ما أدى إلى سقوط عدد من 

القتلى والجرحى في صفوفهم، وفرار البقية من مواقعهم.
وأشــار المصدر الى اغتنام الجيش واللجان أسلحة وعتادًا عسكريًا في 

العملية.
وفي محافظة تعز واصل أبطال الجيش واللجان المرابطون في مختلف 
الجبهات تنفيذ العمليات النوعية ضد زحوفات الغزاة ومرتزقتهم ودك 
مواقعهم وتدمير الياتهم العسكرية بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا.. 
مكبدين الغزاة والمرتزقة المزيد من القتلى والجرحى والخسائر في العتاد 

العسكري.
ففي حيفان تم صد محاولة تسلل للمرتزقة الخميس الماضي وفي مديرية 
صالة تم تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة.. كما تم االربعاء استهداف 
تجمع أفراد واليات مرتزقة العدوان غرب مفرق موزع وقصف تحصيناتهم 
وتجمعاتهم في منطقة الضباب.. كاما تم استهداف ابطال الجيش واللجان 
-الثالثاء- تجمعات للمرتزق شمال منطقة يختل بمديرية المخا.. كما تم 

قصف سبعة مرتزقة في مناطق متفرقة بتعز.
كما نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في منطقة الدار الغربي 

بمديرية مقبنة.

جبهة ميدي: نسف تحصينات العدوان وتدمير كاسحات ألغام
جبهة تعز: عمليات نوعية تصد زحوفات الغزاة ومرتزقتهم
جبهة مأرب: قنص عدد من الخونة

جبهة الجوف: مصرع مرتزقة بعمليات قنص وتفجير آليات عسكرية
جبهة نهم: استهداف تجمعات العمالء وسقوط قتلى وجرحى

صعدة وحجة والعاصمة وصرواح والجوف وشبوة األكثر استهدافًا

يواصل طيران العدوان السعودي شن مئات الغارات الجوية على المدن والقرى اليمنية 
مستهدفًا المنازل والطرق والجسور والمدارس ومختلف البنى التحتية في إصرار على 

مواصلة جرائمه بحق الشعب اليمني في تحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي.
رصدت صحيفة «الميثاق» األهداف التي ركز عليها طيران العدوان منذ يوم األربعاء 

الماضي فكانت كل الغارات ضد أهداف مدنية.
فقد شن طيران العدوان السعودي األمريكي -الجمعة- ١٣ غارة على عدد من المناطق 
بمحافظة صعدة، فيما تعرضت مناطق أخرى بمديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي 

سعودي.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة أن طيران العدوان شن ثالث غارات استهدفت الخط 
العام الرابط بين محافظة صعدة وعمران بمنطقة آل عمار بمديرية الصفراء، أسفرت 

عن سقوط ضحايا .
كما استهدف طيران العدوان بغارتين منطقة مندبة، وثالث غارات منطقة الفرع 

بمديرية كتاف، وغارة استهدفت منزل مواطن بمديرية باقم.
اضافة الى أربع غارات على مديرية شدا الحدودية.

وفي نفس اليوم شن طيران العدوان أكثر من ٢٠ غارة على مناطق متفرقة بمديرية 
باقم الحدودية في محافظة صعدة وغارتين على منطقة المزرق مديرية حرض بمحافظة 

حجة.
وأفاد مصدر عسكري أن طيران العدوان شن أربع غارات على حريب نهم وغارتين على 
منطقة مسورة بمديرية نهم محافظة صنعاء، وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

كما شن الطيران المعادي غارة على مديرية عسيالن بمحافظة شبوة وغارة على موقع 
الطلعة في نجران.

وشن طيران العدوان السعودي األمريكي -الخميس- غارتين استهدفتا منطقة المزرق 

في مديرية حرض بمحافظة حجة.
وفي ذات اليوم شن طيران العدوان السعودي األمريكي ثالث غارات على مديرية باقم 
بمحافظة صعدة، استهدفت منطقتي آل الزماح وآل مغرم بالمديرية في استهداف صارخ 

للمناطق السكنية والممتلكات العامة والخاصة ومزارع المواطنين.
كما شن طيران العدوان غارتين على منطقتي السافية ووقز في مديرية المصلوب 

بمحافظة الجوف.
وشــن طيران الــعــدوان السعودي األمريكي ٥١ غــارة مستهدفًا منازل المواطنين 

ومزارعهم والممتلكات العامة والخاصة في ذات اليوم.
وأوضح مصدر عسكري أن طيران العدوان شن غارة على مزرعة مواطن في مديرية 

باقم الحدودية ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين.
كما شن غارة على منطقة المالحيط بمديرية الظاهر وخمس غارات على أربعة منازل 

للمواطنين في مديرية باقم، واستهدف بغارتين منطقة آل مغرم بنفس المديرية.
وفي العاصمة صنعاء شن طيران العدوان السعودي األمريكي ست غارات على منطقة 

عطان.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ١٤ غارة على مديريتي حرض وميدي 

بمحافظة حجة، وعاود استهداف منطقة المزرق بمديرية حرض بخمس غارات.
كما شن ثالث غارات على مديرية صرواح بمأرب، وغارة على منطقة مسورة بمديرية 

نهم، وغارة على مديرية عسيالن بشبوة.
وكذلك شن غارة على الهاملي بمديرية موزع بمحافظة تعز، وغارتين على مديرية 
المصلوب بمحافظة الجوف، وثمان غارات على قرية مجازة بعسير، وغارة على وادي 

جارة بجيزان.
كما عاود طيران العدوان -الخميس- استهداف منازل ومزارع المواطنين بمديرية 

صرواح بغارتين، خلفت أضرارًا كبيرة فيها كما شن غارة أخرى على سوق صرواح .
وفي يوم الخميس أيضًا شن طيران العدوان السعودي األمريكي غارتين على مديرية نهم 
فتا أضرارًا بممتلكات المواطنين ومنازلهم.

ّ
بمحافظة صنعاء استهدفتا منطقة مسورة وخل

وشن في ذات اليوم أكثر من ٢٠ غارة على مناطق متفرقة في مديرية باقم بمحافظة 
صعدة.

باالضافة الى غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة.
وكــان طيران العدوان السعودي األمريكي شن أكثر من ٢٠ غــارة على مناطق من 

مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
باالضافة الى شن غارة استهدفت منطقة مسورة في مديرية نهم محافظة صنعاء 

مخلفة أضرارًا بممتلكات المواطنين .
وشن ست غارات عنيفة على منطقة عطان بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء وخلفت 

أضرارًا في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .. 
وشن طيران العدوان السعودي األمريكي في ذات اليوم غارة على مديرية صرواح 

بمحافظة مأرب استهدفت سوق صرواح وخلفت أضرارًا بممتلكات المواطنين.
كما شن طيران العدوان السعودي -األربعاء- ٣٤ غارة مستهدفًا منازل وسيارات 

المواطنين والمنشآت العامة .
حيث استهدف بغارة منزل مواطن غرب مدينة ذمار أدت إلى تضرر إحدى السيارات، 
كما شن أربع غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة، وغارتين على 
مثلث عاهم و١١ غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وثالث غارات على 

مديرية عسيالن في شبوة .
ووفقًا لمصدر عسكري فقد شن طيران العدوان ١١ غارة على موقعي الشرفة والشبكة 

في نجران وغارة على منطقة حامضة في جيزان .

٢٠٠ غارة لطيران العدوان تستهدف قرى وأسواق ومنازل المواطنين


