
الثورة/حمدي دوبلة/سبأ
ــدوان ومرتزقته أمس  ــه الع ــر عاش ــود آخ ــوم أس ي
ــة يف األرواح والعتاد  ــائر فادح ــة متكبداً خس الجمع
يف مختلف الجبهات والسيما يف جبهات مارب وتعز 
ــزو واالحتالل  ــن قوات الغ ــقط العرشات م حيث وس
ــة  ــات نوعي ــى يف عملي ــى وجرح ــم رصع ومرتزقته

ألبطال الجيش واللجان .
كان للقوة الصاروخية دور كبري يف التنكيل بالعدو 
ــات الداخل ويف جبهات ما  ــه يف عدد من جبه وادوات
ــط مبنى رشكة  وارء الحدود حيث دك صاروخ متوس

ارامكو يف جيزان.
ــف  بقص ــم  مصارعه ــة  املرتزق ــرشات  ع ــى  ولق
صاروخي استهدف تجمعاً كبريا لهم بمعسكر كوفل 
ــال الجيش  ــن أبط ــة رصواح يف مارب كما ش بمديري
ــع ملنافقي  ــاً عىل مواق ــس هجوماً نوعي ــان أم واللج
ــرب مارب ما  ــة يف حريب نهم غ ــدوان بوادي نمل الع
ــب  ــفر عن مرصع وإصابة عدد كبري منهم وبحس أس
ــاً عىل األقل  ــقط 60 مرتزق ــكرية فقد س مصادر عس

أمس يف مارب بينهم قيادات.
ــن االبطال من اقتحام مواقعهم بالوادي بعد  وتمك

أن دكت 3 صواريخ غراد تلك املواقع.
ودكت القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان 
تجمعات الغزاة واملرتزقة رشقي املخا يف تعز بصاروخ 

باليستي متوسط املدى وصاروخي أوراغان.
حققت هذه الصواريخ أهدافها بدقة عالية موقعة 
ــائر فادحة يف صفوف الغزاة واملرتزقة وعتادهم  خس

العسكري.
ــان  واللج ــش  للجي ــي  مدفع ــف  قص ــال  ط ــا  كم
ــز موقعاً  ــة يف مديرية حيفان بتع ــات للمرتزق تجمع

عرشات القتىل والجرحى.
ــدوان ومرتزقته  ــم املذلة للع ــىل وقع هذه الهزائ وع
ــدو إىل االنتقام من  ــارع الع ــف الجبهات س يف مختل
ــرشات الغارات  ــنت طائراته ع ــاء وش ــني األبري املدني
ــة وخاصة  ــىل مناطق مختلف ــتريية ع الجوية الهس
ــهداء  ــاحل الغربي موقعة عدداً كبريا من الش يف الس
والجرحى يف صفوف املواطنني والصيادين ولم يسلم 
ــترييا العدوان حيث  ــون الصوماليون من هس الالجئ
ــتهداف  ــم قتىل وجرحى يف اس ــقط العرشات منه س

طريان العدوان لقاربهم قبالة سواحل اليمن.
ــعبية أمس  ــن أبطال الجيش واللجان الش كما ش
ــعودي  هجوما نوعيا عىل مواقع ملرتزقة العدوان الس

األمريكي بوادي نملة يف حريب نهم غربي مأرب.
ــكري  ــاء عن مصدر عس ــبأ لالنب ــت وكالة س ونقل
ــه بأن الهجوم النوعي الذي نفذه أبطال الجيش  قول
ــة يف وادي نملة  ــع املرتزق ــىل مواق ــس ع ــان أم واللج
ــة العرشات منهم وأن  ــفر عن مرصع وإصاب مارب أس

األبطال تمكنوا من اقتحام تلك املواقع.
ــة  بثالث ــتهدفت  اس ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  وكان
صواريخ غراد تجمعات ومواقع املرتزقة بوادي نملة.
ــن صواريخ  ــوة الصاروخية بصليات م ــت الق ودك
ــا تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر املاس  الكاتيوش

بالجدعان محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم.
ــعودي  كما لقي العرشات من مرتزقة العدوان الس
ــي  صاروخ ــف  بقص ــس  أم ــم  مرصعه ــي  األمريك
ــتهدف تجمعا كبريا لهم بمعسكر كوفل بمديرية  اس

رصواح بمحافظة مارب.
ــان  ــش واللج ــكري أن الجي ــدر عس ــح مص وأوض
ــكر  ــات للمرتزقة بمعس ــتهدفوا تجمع ــعبية اس الش
ــة أصابت  ــزال1 وقذائف املدفعي ــل بصواريخ زل كوف
ــا موقعة عرشات القتىل والجرحى يف صفوف  أهدافه

املرتزقة وجنود الغزاة.
ــت  ــعاف نقل ــيارات اإلس ــدر إىل أن س ــار املص وأش
ــفيات  عرشات الجثث املتفحمة فيما وجهت مستش
مدينة مأرب نداء استغاثة للتربع بالدم نتيجة العدد 

الكبري من الجرحى.
ــز دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان  ويف تع
ــة رشقي  ــزاة واملرتزق ــات الغ ــس تجمع ــعبية أم الش
ــتي متوسط املدى وصاروخي  املخا بصاروخ باليس

أوراغان.
ــوة الصاروخية  ــكري أن  الق ــدر عس ــح مص وأوض
ــس صاروخا  ــعبية أطلقت أم ــش واللجان الش للجي
ــزاة  ــات الغ ــىل تجمع ــدى ع ــط امل ــتيا متوس باليس
ــاروخ أصاب  ــا .. مؤكداً أن الص ــة رشقي املخ واملرتزق

هدفه بدقة محققاً إصابات مبارشة يف صفوف الغزاة 
ــم  ــي وعتاده ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ومرتزق

العسكري.
ــت  ــة دك ــوة الصاروخي ــدر إىل أن الق ــار املص وأش
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ومرتزق ــزاة  الغ ــات  تجمع
ــن نوع أوراغان ..  ــي رشق املخا بصاروخني م األمريك
ــا ما أدى إىل  ــني حققا هدفهم ــاً إىل أن الصاروخ الفت

سقوط قتىل وجرحى من الغزاة واملرتزقة.
ــكري سقوط قتىل وجرحى يف  كما أكد مصدر عس

صفوف مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بقصف 
ــتهدفهم يف  ــعبية اس ــي للجيش واللجان الش مدفع

مديرية حيفان بمحافظة تعز.
ــن غارتني  ــار املصدر إىل أن طريان العدوان ش وأش

عىل منطقة الربح بمديرية مقبنة محافظة تعز.
ــوة الصاروخية  ــكري أن الق ــدر عس ــح مص وأوض
ــتي متوسط املدى رشكة  ــتهدفت بصاروخ باليس اس
ــدا أن الصاروخ أصاب هدفه  ارامكو يف جيزان  .. مؤك

بدقة.
ــعبية أمس  كما تمكن أبطال الجيش واللجان الش

من تطهري مناطق واسعن بسلسلة جبال يام بنهم.
ــبأ) أن وحدات  ـــ (س ــكري ل ــح مصدر عس وأوض
ــل املواقيع  ــان تمكنت من تطهري جب ــش واللج الجي
ــا بهجوم  ــاب املجاورة لهم ــل والتب ــل رأس حثي وجب

واسع.
ــرية من  ــداد كب ــة أع ــرصع وإصاب ــدر م ــد املص وأك
ــة وتدمري جرافة  ــدوان يف العملية النوعي ــة الع مرتزق

للمرتزقة.
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــة م ــي خمس ولق
ــا  باش ــري  ب ــة  ــم يف منطق ــس مرصعه أم ــي  األمريك

بمحافظة تعز.
ــن مرتزقة  ــة م ــكري أن خمس ــح مصدر عس وأوض
ــدي الجيش واللجان  ــدوان لقوا مرصعهم عىل أي الع

الشعبية يف منطقة بري باشا.
ــعودي  ــريان العدوان الس ــار املصدر إىل أن ط وأش
ــدارس العمري  ــىل م ــارات ع ــن أربع غ ــي ش األمريك
ــة العمري  ــار عىل منطق ــرة بدون طي ــني بطائ وغارت

بمديرية ذباب.
ــن غارتني عىل  وذكر املصدر أن الطريان املعادي ش

منطقة الرشيجة بمحافظة لحج.

الحديدة / سبأ
ــة وزير  ــدة أمس برئاس ــة الحدي ــد بمحافظ ــش لقاء عق ناق
ــدة  ــظ الحدي ــق ومحاف ــب مطل ــرق غال ــة والط ــغال العام األش
ــبل الكفيلة بالحفاظ عىل املتنفسات  ــن أحمد الهيج، الس حس

السياحية .
ــة يف مرشوع  ــطيبات النهائي ــاء إىل أعمال التش ــرق اللق وتط
ــدود باملحافظة ودور وزارة  ــكني لذوي الدخل املح الصالح الس
األشغال يف استكمال البنية التحتية للمرشوع من طرق داخلية 

ومجار وشبكة التلفون.
ــىل املواقع  ــغال أهمية الحفاظ ع ــر األش ــاء أكد وزي ويف اللق
أي  ــع  ومن ــة  باملحافظ ــة  الطبيعي ــات  واملتنفس ــياحية  الس

استحداثات لهذه املواقع.
أي  ــع  بمن ــة  الكفيل ــط  الضواب ــع  وض رضورة  ــىل  ع ــدد  وش

اعتداءات تطال املواقع السياحية باعتبارها ملكا للجميع.
ــات  ــاظ عىل املتنفس ــق إىل رضورة الحف ــر مطل ــار الوزي وأش
الطبيعية والسياحية التي تمتاز بها الحديدة وشواطئها والتي 

جعلتها ذات خصوصية متفردة عن بقية املحافظات.
ــذ  ــتبدأ يف تنفي ــرق س ــة والط ــغال العام ــد أن وزارة األش وأك
أعمال الصيانة والرتميمات للشوارع الداخلية باملدينة .. ووجه 
ــور  ــة العامة للطرق والجس ــرق واملؤسس ــة الط ــدوق صيان صن
ــبوع والعمل عىل إنجاز ذلك يف  بالبدء يف العمل خالل هذا األس

أرسع وقت.
ــق رضورة توفري كل اإلمكانيات ملحافظة  كما أكد الوزير مطل

الحديدة باعتبارها سلة اليمن الغذائية ومتنفسها.
ــرق  الط ــاع  لقط ــوزارة  ال ــل  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ويف 
ــتعداد قيادة  ــظ الحديدة اس ــم .. أكد محاف ــاب الحاك عبدالوه
ــاريع  ــس املحيل تذليل الصعوبات لتنفيذ مش املحافظة واملجل
ــكني لذوي الدخل املحدود  البنية التحتية ملرشوع الصالح الس
ــة  التحتي ــة  البني ــاريع  مش ــذ  تنفي يف  ــاون  التع إىل  ــة  باإلضاف

للمحافظة بشكل عام .
ــغال املهندس  ــكان بوزارة األش ــاء مدير عام اإلس حرض اللق
قاسم عاطف ومدير مكتب األشغال باملحافظة املهندس صالح 
ــور فرع  ــة العامة للطرق والجس حميد رشف ومدير عام املؤسس

الحديدة املهندس عبدالكريم العباهي.
ــة والطرق  ــغال العام ــر االش ــل تفقد وزي ــد متص ــىل صعي ع
ــس ادارة صيانة الطرق  ــب عبدالله مطلق ومعه رئيس مجل غال
املهندس انيس السماوي ووكيل الوزارة لقطاع الطرق املهندس 
ــة العامة للطرق  عبدالوهاب الحاكم واملدير التنفيذي للمؤسس
ــق والتنفيذ  ــال الش ــز الدين اعم ــب ع ــدس لبي ــور املهن والجس
ملشاريع طرق برع البالغ طولها 34 كيلو مرتاً والذي تنفذه وزارة 
ــغال العامة والطرق بتمويل من وحدة الصكوك االسالمية  االش

بالبنك املركزي اليمني.
ــكل عام   ــد الوزير ان الطرق بش ــارة التفقدية اك ــالل الزي وخ
والطرق الريفية بشكل خاص باتت تمثل رشيان الحياة خاصة 
ــهيل حركة التنقالت بني املحافظات واملديريات  يف االرياف لتس
ــرس العزلة بني الريف  ــويق املنتجات الزراعية وك املختلفة لتس

واملدينة.
ــا الرشكة املنفذة  ــود التي بذلته ــاد الوزير مطلق بالجه واش
ــورة تؤكد مدى االحرتافية  ــرشوع وتميزها بتنفيذ العمل بص للم
ــب العمل فيها  ــاريع الكبرية التي يتطل ــذ مثل هذه املش يف تنفي

بذل املزيد من املتابعة النجاحها.
ــغال من عضو مجلس  ــتمع وزير االش ويف موقع املرشوع اس
ــي ومدير عام االرشاف  ــن املديرية محمد صالح الربع النواب ع

ــي إىل رشح عن االهمية  ــدس عبدالوهاب الهمدان ــوزارة املهن بال
االقتصادية املرجوة من انشاء هذا املرشوع الحيوي الكبري الذي 

سيكون له االثر الواضح يف تغيري الحياة العامة يف املديرية.

ــارا اىل الدور الكبري الذي ستلعبه هذه الطرق يف تحسني  واش
ــة الفرصة امام  ــادي يف املديرية من خالل اتاح ــع االقتص الوض
ــكل يرس  ــة للتنقل ب ــاء املديري ــن ابن ــمة م ــن 8 آالف نس ــرث م اك

وسهولة داخل املديرية واىل بقية املديريات واملحافظات.
ــة املنفذة  ــن مهندس الرشك ــر ومرافقوه م ــتمع الوزي ــا اس كم
ــي رافقت  ــل اىل املراحل الت ــه البص ــدس عبدالل ــرشوع املهن للم
تنفيذ املرشوع الذي تبلغ تكلفتة االجمالية اربعة مليارات ريال.

ــار البصل اىل ان مرشوع طرق برع توزع يف مناطق عنرتة  واش
ــائية ويف منطقة  ــق واعمال انش ــدن التي تم فيها اعمال ش - ع
ــافة 12 كيلو مرتاً فيما  ــفلتة ملس الخرضاء وتم تنفيذ اعمال الس

يتم اعمال انشائية يف منطقة الغيليني ملسافة 23 كيلو مرتاً.
رافقهم يف الزيارة مدير عام مكتب االشغال بالحديدة صالح 
ــور  ــة للطرق والجس ــة العام ــرع املؤسس ــر ف ــد رشف ومدي حمي
ــة  ــدة االرشافي ــس الوح ــي ورئي ــم العباه ــدة عبدالكري بالحدي
بمؤسسة الطرق بالحديدة املهندس خالد حسن طاهر ورئيس 

لجنة الطوارئ بصندوق صيانة الطرق املهندس نبيل املؤيد.
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سگرتريو التحرير

.. ويطلع على األضرار في عدد من الجسور .. ويطلع على األضرار في عدد من الجسور 
والمباني السكنيةوالمباني السكنية

يوم أسود آخر للعدوان ومرتزقتهيوم أسود آخر للعدوان ومرتزقته

خسائر فادحة لقوات الغزو والمرتزقة في عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في مارب وتعزخسائر فادحة لقوات الغزو والمرتزقة في عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في مارب وتعز
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ــزان ــي جي ــو ف ــركة أرامك ــدك ش ــتي ي ــل وباليس ــات الداخ ــي جبه ــه ف ــدو وأدوات ــكل بالع ــة تن ــوة الصاروخي ــزانالق ــي جي ــو ف ــركة أرامك ــدك ش ــتي ي ــل وباليس ــات الداخ ــي جبه ــه ف ــدو وأدوات ــكل بالع ــة تن ــوة الصاروخي الق
عشرات الصرعى والجرحى من الغزاة والمرتزقة في هجوم نوعي واستهداف صاروخي محكم في مارب والمخاعشرات الصرعى والجرحى من الغزاة والمرتزقة في هجوم نوعي واستهداف صاروخي محكم في مارب والمخا

العدوان يترنح ويسارع إلى االنتقام جواً باستهداف الصيادين والالجئين في الساحل الغربي

وزير األشغال يشدد على ضرورة الحفاظ على المتنفسات السياحية بالحديدةوزير األشغال يشدد على ضرورة الحفاظ على المتنفسات السياحية بالحديدة
وزير الداخلية يشيد بمستوى جاهزية وانضباط وزير الداخلية يشيد بمستوى جاهزية وانضباط تفقد مشاريع الطرقات قيد التنفيذ بمديرية برع تفقد مشاريع الطرقات قيد التنفيذ بمديرية برع 

منتسبي األجهزة األمنية بالحديدةمنتسبي األجهزة األمنية بالحديدة
 الحديدة - سبأ

ــة  ــر الداخلي ــاد وزي أش
ــد  محم ــن  الرك ــواء  الل
عبدالله القويس بمستوى 
ــروح  وال ــة  الجاهزي
ــة  واملعنوي ــة  االنضباطي
ــي يتحىل بها  ــة الت العالي
ــبو األجهزة األمنية  منتس

بمحافظة الحديدة .
ــة  ــر الداخلي ــن وزي وثم
ــادات  قي ــه  لقائ ــالل  خ
ــاط  ضب ــف  وص ــاط  وضب
ــن  األم ــوات  ق ــود  وجن
النجدة  ــة  ورشط ــزي  املرك

ــرور  وامل ــام  الع ــن  واألم
ــواحل  الس ــر  خف ــوات  وق
املبذولة  جهودهم  بالحديدة، 
ــة  مواجه يف  ــم  وتضحياته
ــاظ  ــم والحف ــدوان الغاش الع

عىل األمن واالستقرار.
ــة  توجيهي ــة  كلم يف  ــد  وأك
األمنية  ــدات  الوح ــبي  ملنتس
ــة رضورة بذل مزيد  باملحافظ
من الجهود يف سبيل الحفاظ 
ــتقرار  واالس ــن  األم ــىل  ع

ومواجهة العدوان ومرتزقته.
ــويس  الق ــر  الوزي ــدد  وش
ــىل رضورة التحيل باليقظة  ع
ــع  تتب يف  ــة  العالي ــة  األمني
العنارص اإلرهابية واإلجرامية 
ــزاق  واالرت ــة  العمال وأوكار 

ــن  ــعارنا يف األم ــال " ش .. وق
ــة  املرحل ــذه  ه يف  ــش  والجي
االستثنائية هو "الله، الوطن، 

الثورة" .
ــتمرار  اس ــىل  ع ــث  وح
ــود يف مواجهة العدوان  الصم
ــتهدف  يس ــذي  ال ــادر  الغ
ــاء  النس ــن  م ــني  املواطن

واألطفال.
ــة  الداخلي ــر  وزي وكان 
ــاء عرضاً  ــهد يف ختام اللق ش
ــبي  ملنتس ــاً  رمزي ــكرياً  عس
الوحدات األمنية يف محافظة 
ــن  حس ــد  جس ــدة،  الحدي
االستعداد والتدريب، والروح 
ــاط  لضب ــة  العالي ــة  الوطني
ــة  الرشط ــود  وجن ــف  وص

باملحافظة.

اطلع وزير األشغال العامة املهندس 
غالب مطلق ووكيل أول محافظة حجة 
ــىل األرضار التي  ــالل الصويف أمس ع ه
ــور واملباني  تعرضت لها عدد من الجس
ــن قبل طريان  ــكنية جراء قصفها م الس
ــالل  ــي خ ــعودي األمريك ــدوان الس الع

الشهرين املاضيني.
وتفقد الوزير مطلق والوكيل الصويف 
ومعهما الوكيل صادق األدبعي ورئيس 

صندوق صيانة الطرق والجسور أنيس 
ــا  ــرض له ــي تع ــماوى، األرضار الت الس
ــم  ــان وجرس الخش ــرس خايفة باألم ج

وجرس القناوص وطبيعة تلك األرضار.
ــغال العامة مع  ــر األش ــش وزي وناق
ــراءات العاجلة  ــة، اإلج ــادة املحافظ قي
ــني  املواطن ــرور  م ــهيل  لتس ــة  واملؤقت
ــار القادم  ــم األمط ــة خالل موس وخاص

والذي قد يعيق حركة مرور املركبات .

وأكد الوزير مطلق أن وزارة األشغال 
ــة واملتاحة  ــات الالزم ــتتخذ املعالج س
ــل  وعم ــات  الصعوب ــىل  ع ــب  للتغل
ــة  ــرشوع يف صيان ــة لل ــات الفني الدراس

تلك الجسور.
ــر  املدي ــارة  الزي ــالل  خ ــم  رافقه
ــرق  ــة للط ــة العام ــذي للمؤسس التنفي
ــدد من  ــز الدين وع ــب ع ــور لبي والجس

املسؤولني.


