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ــبعة مدنيني بينهم نساء وأطفال  استشهد س
ــنها أمس الطريان الحربي  ــلة غارات ش يف سلس
ــعودي عىل قرى محافظة  لتحالف العدوان الس
صعدة ودمرت إحداها منزال فوق رؤوس ساكنيه 
ما أدى إىل استشهادهم جميعا، لرتتفع حصيلة 
الضحايا املدنيني يف هذه املحافظة خالل الـــ 48 

ساعة إىل أكرث من 69 شهيدا وجريحا.
ــون أن طريان  ــكان محلي ــؤولون وس وأفاد مس
ــزل املواطن  ــتهدف نهار الجمعة من ــدوان اس الع
ــالن  ــة آل عس ــالن يف منطق ــالم عس ــني س حس
ــكل كامل  ــا أدى إىل تدمريه بش ــم م ــة باق بمديري
ــريين إىل  ــازل املجاورة مش ــن املن ــرضر عدد م وت
ــن  ــعودي تزامنت مع ش أن جريمة العدوان الس
طريانه الحربي سلسلة غارات استهدفت أنحاء 

متفرقة من هذه املحافظة املنكوبة.
ــكان املنزل  ــعفون ومتطوعون إىل م ــرع مس وه
ــت  ــن تح ــا م ــث الضحاي ــلوا جث ــر وانتش املدم
ــت بعض الجثث  ــاض  املبنى املدمر فيما كان أنق
ــديد للقنابل  ــار الش ــت نتيجة االنفج قد تفحم

املستخدمة يف هذه الغارة.
والشهداء الذين قضوا يف الغارة هم:

1) حسني سالم عسالن
2) سالم سالم عسالن

3) جميله سالم عسالن
4) رضيه سالم عسالن
5) رضوا سالم عسالن

6) فاطمة سالم عسالن
7) تركي مسفر صالح الحماقي

ودانت السلطة املحلية بشدة استمرار تحالف 
العدوان السعودي اإلماراتي يف استهداف القرى 
ــن جرائم  ــد م ــكاب املزي ــكنية وارت ــازل الس واملن

ــت دول مخز  ــني يف ظل صم ــرب بحق املدني الح
ــن بالتواطؤ  ــدة ومجلس األم ــة األمم املتح متهم
ــال املجازر  ــعودي حي ــف العدوان الس مع تحال

اليومية التي يرتكبها بحق املدنيني.
ــتمرار العدوان  ــلطة املحلية أن اس وأكدت الس
ــد  ــن يزي ــني ل ــق املدني ــازره بح ــي يف مج الهمج
ــوة يف التصدي  ــودا وق ــا وصم ــني إىل ثبات اليمني
ــري  النف إىل  ــة  املحافظ ــاء  أبن ــا  داعي ــدوان  للع
للجبهات ملواجهة العدوان والثأر لدماء األبرياء.

ــريان تحالف العدوان  ــن ط وجاء ذلك فيما ش
املزيد من الغارات الهستريية عىل أنحاء متفرقة 
ــس بغارة قرية  ــتهدف أم من املحافظة حيث اس
ــببت  املليح يف منطقة ذويب بمديرية حيدان تس
ــارة ثانية عىل  ــن غ يف نفوق عدد من املوايش وش
ــت أرضاراً يف  ــرع بمديرية كتاف خلف ــة الف منطق

املمتلكات.
كما شن طريان العدو ليًال غارتني عىل منطقتي 

آل صبحان وآل عسالن يف مديرية باقم .
كما شن طريان العدو غارة عىل مزرعة يف قرية 
ــا بمديرية املصلوب محافظة الجوف فضال  ملح
ــرض وميدي  ــارات عىل مديرتي ح ــنه 8 غ عن ش
ــآت  املنش يف  أرضاراً  ــت  خلف ــة  حج ــة  بمحافظ

واملمتلكات الخاصة والعامة.
ــعودي اإلماراتي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط وش
ــة بمديرية نهم  ــارة عىل أنحاء متفرق أمس 15 غ
ــمالية الرشقية للعاصمة محاوال  بالضواحي الش
ــة هناك، فيما  ــلة للمرتزق ــناد الزحوف الفاش إس
ــدى غارات العدوان  ــدت مصادر محلية أن إح أك
ــة ثالث  ــفرت عن إصاب ــني أس ــة قطب ــىل منطق ع

نساء بجروح متفرقة.
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ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــي  لق
ــم أرس  ــا ت ــروح كم ــرون بج ــب آخ ــم وأصي مرصعه
ــة نفذها أمس  ــكرية نوعي ــات عس ــن يف عملي آخري
ــعبية يف جبهات مأرب  ــال الجيش واللجان الش أبط

والجوف ولحج.
ــوات  ــة أن ق ــكرية ميداني ــادر عس ــادت مص وأف
ــس هجمات مباغتة عىل  ــنت أم الجيش واللجان ش
ــي جنوب  ــدو اإلمارات ــة الع ــل ملرتزق ــئ ومعاق مخاب
ــفرت عن دحر  ــة لحج أس ــة كهبوب بمحافظ منطق
ــت قتىل  ــارك أوقع ــاك بعد مع ــة هن ــوب للمرتزق جي

وجرحى يف صفوفهم.
ــوات الجيش واللجان  ــارت املصادر إىل تمكن ق وأش
ــعبية من ارس عدد من مسلحي املرتزقة فضال عن  الش
اغتنامها كميات من األسلحة والعتاد خلفها من تبقى 

من املرتزقة الذين الذوا بالفرار من مخابئهم هناك.
وتمكنت فرق القناصة املساندة للجيش واللجان 

من إسقاط مسلحني من املرتزقة يف كهبوب.
ــادر  املص ــت  أوضح ــوف  الج ــة  محافظ ويف 

ــتهدفوا  ــال الجيش واللجان اس ــكرية أن أبط العس
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــئ  مخاب ــم  عملياته يف  ــس  أم
ــني  القناص ــة  ــروف ومنطق الج ــة  تب ــعودي يف  الس
ــاقية بمديرية املتون ما أسفر عن سقوط قتل   بالس

وجرحى من املرتزقة.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــرت نريان الجي وفج

ــعودي يف  ــة العدو الس ــة ملرتزق ــكرية تابع ــة عس آلي
منطقة صربين مستخدمة لغماً ارضياً .

ــتهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية  كما اس
ــئ أخرى للمرتزقة يف  ــني يف مأرب أمس مخاب املرابط
منطقة الوغرة باملخدرة مديرية رصواح أسفرت عن 

مرصع وإصابة العديد من مسلحي املرتزقة.
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ــة  محلي ــادر  مص ــدت  أك
ــهاد مدنيني   ــكان استش وس
ــني وإصابة اثنني آخرين  اثن
ــي  ــف مدفع ــة قص يف عملي
عشوائية شنه أمس مرتزقة 
ــي املرابطون  ــدو اإلمارات الع
ــن  الصدري ــكر  معس يف 
ــىل  ع ــع  الضال ــة  بمحافظ
ــكنية يف منطقة  تجمعات س

دمت.
أن  ــادر  املص ــت  وأوضح
ــتهدفت  مدفعية املرتزقة اس
بشكل مبارش منزل املواطن 
ــرص  املنت ــح  صال ــود  محم
بمنطقة العرفاف يف دمت ما 
ــفر عن استشهاد وسيم  أس
ويعقوب  ــرص  املنت ــود  محم
ــة  ــرص وإصاب ــود املنت محم

اثنني احدهما امرأة.

عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات مارب عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات مارب 
والجوف تصرع عددًا من المرتزقة والجوف تصرع عددًا من المرتزقة 

استشهاد مدنيين في عمليات قصف مدفعي لمرتزقة استشهاد مدنيين في عمليات قصف مدفعي لمرتزقة 
العدو اإلماراتي استهدفت قرى في الضالعالعدو اإلماراتي استهدفت قرى في الضالع

دحر مليشيا العدو اإلماراتي من مواقع عدة جنوب كهبوب وأسر مجندين واغتنام أسلحةدحر مليشيا العدو اإلماراتي من مواقع عدة جنوب كهبوب وأسر مجندين واغتنام أسلحة

استشهاد استشهاد ٧٧ مدنيين من أسرة واحدة في غارة لطيران العدو دمرت منزًال في مديرية باقم مدنيين من أسرة واحدة في غارة لطيران العدو دمرت منزًال في مديرية باقم
مجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدةمجزرة جديدة للعدوان السعودي في صعدة
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ــة  ــرصع وإصاب ــة م ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص أك
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــلحي  مس ــن  م ــرشات  الع
اإلماراتي لدى صد أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس 
محاولتهم الفاشلة  الزحف باتجاه جبل يام بمديرية نهم 
ــناد  ــمالية الرشقية للعاصمة صنعاء بإس ــي الش الضواح
جوي من طريان العدو الذي شن سلسلة غارات هستريية 

عىل مناطق متفرقة باملديرية أوقعت ضحايا مدنيني.

ــكرية عن حصيلة أولية ثقيلة  ــفت  املصادر العس وكش
تكبدتها مليشيا املرتزقة أمس ناهز الــ 140 قتيال وجريحا 
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــوا بن ــوا أو جرح ــم قض وجميعه
ــلحا من  ــارف جبل يام وبينهم 11 مس ــعبية عىل مش الش
ــن يقودهم الجرنال الهارب  القادة امليدانيني للمرتزقة الذي
ــدوان الهمجي  ــناد كبري من تحالف الع ــن بإس عيل محس
ــد أرتاًال من اآلليات وآالف املرتزقة من مسلحي  الذي حش
ــداث اخرتاق يف هذه  ــة إلح حزب اإلصالح يف محاولة يائس

الجبهة.
ــلحي  ــكرية فإن عددا من مس ــب املصادر العس وبحس
ــريان الجيش  ــرار أمس عىل وقع ن ــوا من الف ــة تمكن املرتزق
واللجان مخلفني جثث العرشات من قتىل املرتزقة يف مواقع 

املواجهات وبينهم جثث لثالثة من القادة امليدانيني .
ــرف عليهم كل  ــنى التع وبني رصعى املرتزقة الذين تس

من:
ــد كتيبة  ــلني قائ ــد عصام ناجي منش ــادي العقي ـ القي

باللواء55
القيادي املنافق حمزة الجمرة

املرتزق الخرض احمد عبدالله الوحييش
املرتزق زياد الدفعي

املرتزق أحمد حسن احمد صالح البخيتي
املرتزق أمني محمد سعيد عبد الوهاب.

فضال عن آخرين قضوا يف هذه املواجهات.
ــن أبطال الجيش  ــب املصادر العسكرية فقد ش وبحس

ــة العدو  ــىل مخابئ مرتزق ــن هجمات ع ــان بالتزام واللج
ــعودي يف تباب النهدين والحمراء أسفرت عن مرصع  الس

وإصابة العديد من مسلحي املرتزقة.
ــس مخابئ ملرتزقة  ــة الجيش واللجان أم ودكت مدفعي
ــة  ــة محقق ــران والفرض ــي ب ــعودي يف منطقت ــدو الس الع

إصابات مبارشة.
ــش  ــة للجي ــة التابع ــدة القناص ــقطت وح ــك اس اىل ذل

واللجان الشعبية 3من مسلحي املرتزقة يف نهم.

القناصة اسقطوا القناصة اسقطوا ٣٣ من مسلحي المرتزقة من مسلحي المرتزقة

خسائر فادحة تكبدها المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحفًا لهم خسائر فادحة تكبدها المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحفًا لهم 
نحو جبال يام وتبة النهدين في مديرية نهمنحو جبال يام وتبة النهدين في مديرية نهم
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ــلطة  الس ــادة  قي ــت  أدان
املحلية بمحافظة املحويت 
املجزرة  التنفيذية  واملكاتب 
التي ارتكبها طريان العدوان 
ــي  األمريك ــعودي  الس
ــة  مديري يف  ــالف  ع ــوق  بس
وراح  ــدة  بصع ــحار  س

ــهداء  ضحيتها عرشات الش
والجرحى.

واعتربت السلطة املحلية 
ــه  ــان تلقت ــت يف بي باملحوي
ــذه املجزرة  ــبأ) ه وكالة (س
ــلة  جريمة تضاف إىل سلس
ــادة  اإلب ــرب  وح ــازر  املج

ــا  يرتكبه ــي  الت ــة  الجماعي
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال
السعودية بحق اليمنيني يف 

مختلف املحافظات .
ــذه  ه ــان  البي ــرب  واعت
ــازر املروعة وصمة عار  املج
ــدويل  ــع ال ــني املجتم يف جب

الحقوقية  ــات  املنظم ــذا  وك
ــم  صمته إزاء  ــانية  واإلنس
ــف  تحال ــه  يرتكب ــا  م ــىل  ع
ــن  م ــعودي  الس ــدوان  الع
ــني  ــا جب له ــدى  ين ــم  جرائ
ــن  ــرث م أك ــذ  ــانية من اإلنس

عامني ونصف.

محافظة المحويت تدين مجزرة العدوان بسوق عالف في صعدةمحافظة المحويت تدين مجزرة العدوان بسوق عالف في صعدة
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