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9االثنين: 

شتاء ساخن يعصف بالمنطقة وجيـــــــــــوش «الكبسـة» لـن تحمـي السعوديــة 

صاروخ قاهر يحرق مخازن أسلحة سعودية بنجران و«زلزال» يدك تجمعات العدو في عسير
مراقبون: تصريحات محمد سلمان زوبعة في فنجان

مراقبون سياسيون اكدوا للميثاق ان تصريحات محمد 
سلمان قابلها الجيش واللجان بـــردود ستزلزل النظام 
السعودي عما قــريــب، كما ان الشعب اليمني على اتم 
االستعداد لخوض المعركة عشرات السنيين، وال يحتاج 
الى دعم خارجي، حيث ان صموده خالل السنوات الثالث 
الماضية هيئته لخوض مواجهات عسكرية طويلة االمد ..

وتوقع المراقبون تغيرات كبيرة في العمق السعودي 
ستجبر النظام السعودي على تغيير سياساته العدوانية 
تجاه اليمن والبحث عن سالم بعد فوات االوان، وضياع كل 
الفرص المواتية للسالم ،بسبب الغطرسة التي تمارسها 
السعودية على اليمن والتمادي في ارتكاب جرائم القتل 
وتدمير البنى التحتية والتي ستواجه بضربات موجعة 

للنظام السعودي ..
وسخر المراقبون من تصريحات محمد سلمان واعتبروها 
مجرد زوبعة في فنجان ومحاولة لرفع معنويات الجيش 
السعودي المنهار، لكنها محاولة اعطت نتائج عكسية 
وتسببت بحالة ذعر وانهيار داخل الجيش السعودي الذي 
شعر ضباطه وجــنــوده بخيبة امــل ،مــا دفعهم للهروب 
الجماعي من المعسكرات تاركين اسلحتهم وعتادهم غنائم 

للجيش واللجان والمتطوعين من ابناء القبائل ..
وبهذا الشان لقي عــدد من مرتزقة الجيش السعودي 
مصرعهم، الجمعة، بهجوم نوعي للجيش واللجان الشعبية 
على مواقعهم في نجران. حيث نفذت وحدات من الجيش 
واللجان هجوما نوعيا على مواقع المرتزقة في التبة البيضاء 
وسالطح بنجران، وكبدتهم خسائر فادحة في األرواح 

والعتاد.
وأشار مصدرعسكري إلى أن العملية سبقها قصف مدفعي 
وصاروخي مكثف، ما أسفر عن سقوط عدد من المرتزقة 
بين قتلى وجرحى. كما دكت القوة الصاروخية بصلية من 
صواريخ الكاتيوشا تجمعات للجنود السعوديين خلف قعمة 
الشيخ بعسير. وقصفت المدفعية تجمعات لمرتزقة 
الجيش السعودي قبالة منفذ علب، وفي رقابة أسعر والزج 
والهنجر بعسير، وتجمعات العدو ومرتزقته في موقع 

الخشبا، وموقع الحماد بنجران، محققة إصابات مباشرة.
وأكد المصدر العسكري استمرار العمليات العسكرية 
داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان السعودي على 

أبناء الشعب اليمني .
الى ذلك أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد 
الركن شرف غالب لقمان، أن استراتيجية العدوان السعودي 
األمريكي وتكتيكاته العسكرية لم تحقق أهــدافــه في 

السيطرة والهيمنة على اليمن.
وقال العميد لقمان في تصريح لوكالة (سبأ) الجمعة "إن 
تصريحات ولى عهد السعودية األخيرة تكشف بوضوح مدى 

خوف وقلق قيادة المملكة من الهزيمة العسكرية في حربها 
العبثية ضد اليمن".

وأضاف " إن تلك التصريحات محاولة يائسة إلنقاذ المملكة 
من الرد اليمني المتصاعد الذي يقترب من الحسم في ظل 

تراجع قوات العدو السعودي في عمق أراضيها".
الفتا إلى أن خطط واستراتيجية الجيش واللجان الشعبية 
وتكتيكاتهم العسكرية باتت بنجاحها المتوالي تشكل 

خطرا محدقا بالعدو.
وأوضح أن الضربات المضادة المسددة بدقة عالية ضد 

مواقع وتحصينات ومخازن العدو العسكرية في العمق 
السعودي فتحت ثغرات في خطوط دفاعاته ومكنت الجيش 

واللجان من السيطرة والتحكم في مسرح العمليات.
 وبين العميد لقمان أن المعارك التي يخوضها بواسل 
الجيش واللجان دفاعا عن الوطن سيحتاج خبراء المعارك 
العسكرية في العالم إلى وقت طويل للتعاطي معها وفهم 
تفاصيلها كونها تمثل منهجية ومنطق جديد للتفوق 

العسكري ال يشكل فيها فارق التسليح األهمية األولى.
من جانبه أكد قائد القوات الجوية اللواء إبراهيم الشامي أن 
الطائرة الحربية التي أسقطتها الدفاعات الجوية الجمعة 

في نهم تابعة لسالح الجو السعودي.
وأوضح ان الطائرة الحربية من نوع تايفون وهي تابعة 
للسعودية وجاء هذا الرد اليمني بعد ساعات من تصريحات 
محمد سلمان.. مشيرا الى أن إطالة أمد العدوان على اليمن 

لن يفيد المملكة.
وأكـــد أن الــمــعــادلــة فــي الــســمــاء على وشــك أن تتغير، 

وتحذيرات اليمن يجب أن يأخذها العدو على محمل الجد.
ات يمنية لتطوير  وقــال قائد القوات الجوية" نمتلك كفاء
الدفاعات الجوية، ومستعدون لمفاجآت مادام العدوان مستمر".

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان اسقطت الجمعة 
طائرة حربية لتحالف العدوان السعودي األمريكي.

وأوضــح مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية اسقطت 
طائرة حربية للعدوان نوع تايفون بصاروخ أرض جو في 

نهم شمال العاصمة صنعاء.
الــى ذلــك إستهدفت مدفعية الجيش واللجان الجمعة 
تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقته في عدد من المواقع 

العسكرية بعسير.
وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان دكت 
تجمعات لجنود سعوديين في رقابة الزج وشرق الربوعة 
وغربها. وأشار إلى أن قذائف المدفعية إستهدفت تجمع 
آليات وجنود العدو السعودي في رقابة أسعر والهنجر 

والـــزج، كما إستهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة 
الجيش السعودي قبالة منفذ علب، محققا إصابات مباشرة.
الفتا إلى أنه تم قنص جندي سعودي في مدينة الربوعة.

هذا ونفذ الجيش واللجان عمليات نوعية ضاعفت خسائر 
العدو السعودي ومرتزقته خالل االيام الماضية، كما تم 
إسقاط طائرة تجسس تابعة للعدوان في نجران من وحدة 
الدفاع الجوي في موقع الشبكة، فيما دمرت وحدة الهندسة 
آلية عسكرية محملة بمرتزقة العدوان شرق معسكر القفال 

ما أدى إلى مصرع طاقمها.

من جهتها دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود 
السعوديين في موقع آل حماد و رقابة نهوقة محققة إصابات 
مباشرة، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات 

للمرتزقة شرق وقبالة منفذ الخضراء.
واعترف إعالم اإلمارات بمصرع العريف سعيد مطر علي 

الكعبي بنيران الجيش واللجان في نجران.
وفــي عسير أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ 
كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين خلف قعمة 
الشيخ، فيما قصفت المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش 
السعودي قبالة منفذ علب، أما في جيزان فقد استهدفت 
المدفعية تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في برج 

الشعف.
وفي اطــار التطورات في جبهات القتال أطلقت القوة 
الصاروخية للجيش واللجان الشعبية فجر الجمعة صاروخ 
باليستي نوع قاهر M٢ على معسكر سعودي في نجران.

وأوضح مصدر بالقوة الصاروخيةأن الصاروخ الباليستي 
إستهدف معسكر للجيش السعودي في منطقة بير عسكر 
بنجران وأصاب هدفه بدقة. حيث إستهدف تجمعات لجنود 
الجيش السعودي ومخازن التموين بالمعسكر، مخلفا خسائر 

كبيرة.
وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان اطلقت االربعاء 
صاروخ زلزال ١ على تجمعات للجنود السعوديين في رقابة 
أسعر في عسير . وأكد مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب 
هدفه مخلفا خسائر في صفوف العدو وعتاده العسكري. 

 وتأتي هذه الضربة الصاروخية بعد كانت القوة الصاروخية 
والمدفعية للجيش واللجان استهدفت الخميس تجمعات 
للجنود السعوديين ومرتزقتهم في مواقع ال حماد في 

نجران ،كما 
أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للجنود 
السعوديين خلف قعمة الشيخ، بعسير.وتزامن ذلك مع 
قصف مدفعي لتجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة 

منفذ علب، بعسير، محققة إصابات مباشرة.
وكانت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان 
الشعبية قصفت االربعاء تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 
شرق منفذ الخضراء وفي رقابة نهوقة وقبالة منفذ الخضراء، 
مكبدة العدو خسائر في األرواح والعتاد .كما دكت المدفعية 
تجمعات لجنود العدو السعودي في برج الشعف بجيزان، 
فيما شن طيران العدوان غارة على موقع الطلعة بنجران.

وفي يوم االربعاء إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية 
للجيش واللجان تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في 

نجران، فيما تم قنص جندي سعودي بجيزان.حيث 
 أطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة 
الجيش السعودي شرق معسكر القفال، ما ادى الى مصرع 
وجــرح عــدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم خالل 
التصدي لزحف على موقع الشرفة بالتزامن مع غطاء جوي 

مكثف.
ــك مــع قصف مدفعي إستهدف تجمعات  وتــزامــن ذل
مرتزقة الجيش السعودي شــرق موقع عباسة، محققا 

إصابات مباشرة. 
كما تــم قنص جندي ســعــودي فــي موقع الفريضة 

بجيزان.

تحولت تصريحات ولي العهد الســعودي باستمرار العدوان على اليمن الى وبال على هذا  
النظام الكهنوتي فقد تعامل معها ابطال الجيش واللجان بضربات شــديدة في ميادين 

القتال مرغوا من خاللها جيوش الكبسة ومرتزقتهم بالوحل في مختلف جبهات العز والشرف.. 
فمنــذ ايــام تغيــرت المواجهات في الجبهــات وتحديدا في العمق الســعودي مــا ينذر بدخول 
المنطقــة والحدود الســعودية اليمنية خصوصا شــتاء ســاخن لن يكون بمقــدور احد وقف هذه 

الحرب التي باتت مصيرية للشعب اليمني من اجل ان يعيش حرا على وطنه ..

هروب جماعي للجيش السعودي 
ومرتزقته من جبهات جيزان 

ونجران وعسير وتساقط مواقعهم 
بيد الجيش واللجان 

ناطق القوات المسلحة 
يؤكد استعادة الجيش 
واللجان السيطرة على 

مسرح العمليات

قائد القوات الجوية: 

أسقطنا طائرة تابعة 
للسعودية والمعادلة في الجو 

اوشكت على التغير 
عمليات نوعية تضاعف خسائر 

العدو السعودي ومرتزقته

قصف منزل المواطن عبده الذحلة بذمار

ذمار-حسين الخلقي 
صحت مدينة ذمار يوم الثالثاء ٢٠١٧/١٠/٢٤م على صوت انفجارات مزعجة لصاروخين 

اطلقتهما طائرات تحالف العدوان السعودي التي حلقت في سماء المدينة منذ الصباح الباكر 
ياترى ماهو هذا  الهدف العسكري الخطير الذي استدعى كل هذا  التحليق لطائرات تحالف 

العدوان السعودي في الصباح الباكر؟
ل اين القصف ؟ الجميع تساء

المفاجأة الغريبة أن القصف استهدف  مكانًا بعيدًا كل البعد عن كل مايتخيله أي عاقل ، لقد 
كان  الهدف  كالعاده  بيت شعبي متواضع جنوب غرب مدينة ذمار يمتلكه مواطن بسيط 

(عبده علي بن علي عوض الذحله)..
صاحب البيت كان للتو خرج قبل دقائق من المنزل بعد أن تناول وجبة اإلفطار ، توجه كعادته  
للبحث عن لقمة عيش بدراجته النارية التي هي مصدر رزقه هو وعائلته، لم يعلم أن بيته الذي 
بناه طوبة طوبة بشق األنفس وبصعوبة بالغة وبدم قلبه ، سيكون ضمن بنك أهداف  غرفة 
عمليات تحالف العدوان السعودي في الرياض التي كلفت الطائرات الحربية للتوجه في الصباح 
الباكر  بالصواريخ لتنفيذ مهمة خطيره  الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتدمير هذا البيت الشعبي، 

صيب ٣ من أفراد اسرة الذحله كانوا قد خرجوا من البيت قبل القصف بلحظات فقط..  
ُ
وأ

تم قصف البيت  بدم بارد وتدمير (باص هايس) ملك حسين شقيق صاحب البيت وسط ذهول 

وتعجب كبير عن السبب لكل هذا القصف الذي يكلف النظام السعودي اموًال كثيرة ، صحيح أن 
ثمن الصاروخ أغلى بكثير من قيمة البيت لكن البيت في نظر صاحبه أغلى من كل قصور الدنيا.. 
ما أحقر تحالف العدوان السعودي وما أحقر تصرفاته والى أي مستوى من الحقارة واالنحطاط 
وصل به األمر، فأي خطر يشكله هذا البيت الشعبي المتواضع على السعودية حتى تحرص على 

قصفه؟!
وهكذا يضاف هذا اإلنجاز الى القائمة الطويلة من منجزات تحالف العدوان السعودي في قصف 

البيوت ومساكن المواطنين 
هذه الجريمة ليست األولى ولن تكون األخيرة لتحالف العدوان السعودي الذي يواصل شرب 
الدم اليمني وانتهاك القانون الدولي االنساني والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان حيث ارتكب أكثر 
من ١٠٠ جريمة ابادة جماعية مخلفًا أكثر من ٦٠ الف شهيد وجريح ، اضافة لتدمير البنية 
التحتية ومنازل المواطنين وما هذا المنزل اال واحد من  المنازل لكنه نموذج لألهداف التي تقصف 
من الطائرات وتعد من منجزات تحالف العدوان السعودي الحقير الذي  يضيف بهذه الجريمة 
تشريد أسره جديدة الى جانب آالف األسر التي شردها  وخلق لهم المزيد من  صعوبات العيش .

إن مثل هذه الجرائم تزرع في نفوس أبناء شعبنا اليمني الظيم المزيد من القناعة بعدالة قضيتنا  
اإلصرار والحماس لمضاعفه الجهود للدفاع عن الوطن والتصدي لتحالف العدوان السعودي. 

وإن الله على نصرنا لقدير 

٧ شهداء في غارات للعدوان على صعدة

يمعن الــعــدوان السعودي فــي استهداف الشعب اليمني 
وارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين األبرياء اضافة الى تدمير 
مقومات حياتهم في مختلف المحافظات وفي مقدمتها محافظة 
صعدة التي ال يمضي أسبوع دون أن نشيع كوكبة من الشهداء من 
النساء واالطفال والشيوخ ممن قضوا جراء قصف طائرات العدوان 

لمنازلهم واسواقهم ومزارعهم وللطرق العامة.
وبحسب مصدر أمني فقد استشهد مواطنان -األربعاء الماضي 
في غارة شنها طيران العدوان السعودي على مديرية باقم في 
صعدة وأوضح المصدر أن الغارة استهدفت منطقة آل الحماقي 

الحدودية ما أدى الى استشهاد مواطنين اثنين.
ويوم الجمعة استشهد وأصيب خمسة مواطنين بثالث غارات 
لطيران العدوان السعودي األمريكي استهدفت مديرية الصفراء 

بمحافظة صعدة.

وأوضــح مصدر أمني أن طيران العدوان الغاشم شن ثالث 
غارات على الطريق العام بمنطقة آل عمار بمديرية الصفراء ما 

أدى الى استشهاد ثالثة مواطنين وإصابة اثنين آخرين.
وفي سياق متصل استشهد مواطنان السبت بغارتين لطيران 
العدوان السعودي األميركي الغاشم استهدفتا منطقة مران 

بمديرية حيدان.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طيران العدوان شن غارتين 
على عزلة الجميمة بمنطقة مران ما أدى إلى استشهاد مواطنين 

واحداث اضرار بالغة بالخط العام والمنازل المجاورة.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة اسفل منطقة 
مــران، باإلضافة إلــى استهداف منطقتي آل الشيخ وآل عمر 
بمديرية منبه الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي 

خلف اضرارًا في مزارع المواطنين وممتلكاتهم.


