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ــهد ثمانية مدنيني وأصيب آخرون  استش
ــس  ــنها أم ــتريية ش ــارات هس ــروح يف غ بج
ــىل  ع ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط

محافظتي الجوف وتعز.
ــة  ومحلي ــكرية  عس ــادر  مص ــادت  وأف
ــىل األقل  ــني ع ــة مدني ــأن خمس ــة ب متطابق
ــهدوا وأصيب  ــال استش ــاء وأطف ــم نس بينه
ــريان  ط ــنها  ش ــارات  غ يف  ــروح  بج ــرون  آخ
ــىل  ــس ع ــس الخمي ــعودي أم ــدوان الس الع
ــة املتون بمحافظة  ــازل مواطنني يف مديري من

ــتهدفت  ــرية إىل أن الغارات  اس ــوف، مش الج
ــيحان  يف  ــن ش ــزل محس ــارش من ــكل مب بش
ــون محافظة  ــة املت ــض بمديري ــة الفي منطق
ــفر عن استشهاد ثالثة مدنيني  الجوف ما أس
بينهم صاحب املنزل وزوجته، وإصابة وعدد 

من أوالده وتعرض املنزل ألرضار كبرية.
ــارات  الغ :إن  ــة  محلي ــادر  مص ــت  وقال
الهستريية لطريان العدوان السعودي جاءت 
ــنها طريان العدوان  ــلة غارات ش ضمن سلس
ــعودية بصورة عشوائية إلسناد جحافل  الس
ــاه  ــف باتج ــم  الزح ــدى محاولته ــة ل مرتزق

األطراف الرشقية ملديرية املتون.

ــة  خمس ــهد  استش ــز  تع ــة  محافظ ويف 
ــني عىل األقل وأصيب 17 آخرون أكرثهم  مدني
ــنهما  ــن األوالد بجروح متفرقة يف غارتني ش م
ــعودي اإلماراتي  ــدوان الس ــريان الع ــس ط أم
ودمر جرس الربح يف مديرية مقبنة بمحافظة 
ــية الرابطة بني  ــق الرئيس ــا الطري ــز قاطع تع

محافظتي تعز والحديدة.
ــن  م ــد  العدي :إن  ــيل  مح ــدر  مص ــال  وق
ــة حرجة  ــال صحي ــعفوا يف ح ــى أس الجرح
ــا الغارة  ــدد ضحاي ــا ارتفاع ع ــة مرجح للغاي
جراء اإلصابات الخطرية لدى بعض ضحايا 
ــريا إىل أن غارات العدوان تسببت  الغارة، مش

كذلك يف تدمري عدد من السيارات املدنية.
ــعودي كذلك  ــدوان الس ــريان الع ــن ط وش
ــن  ــىل مديرية موزع كما ش ــارات ع ــي غ ثمان
غارات أخرى عىل مفرق الوازعية أسفرت عن 
ــآت وممتلكات  ــني وتدمري منش ــا مدني ضحاي

خاصة.
وكان طريان العدوان السعودي كثف أمس 
ــة صنعاء  ــىل العاصم ــتريية ع ــه الهس غارات
ــاعات نهار وليل  ــة املحافظات خالل س وبقي

أمس.
وقالت مصادر عسكرية أن طريان تحالف 
ــعودي اإلماراتي شن نهار أمس  العدوان الس
ــدة الديلمي الجوية القريبة  غارتني عىل قاع
ــط تحليق كثيف  من مطار صنعاء الدويل وس
ــاعات  ــريان العدو فوق العاصمة خالل س لط

النهار.

ـــــــا  ـــــــح ـــــــري ج
١٠٢٩

حصيلة ثقيلة في الجبهات الساحلية تحشر تحالف العدوان بمناورات حفظ ماء الوجه
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ــر  التقاري ــرت  توات ــا  فيم
ــف  ــرار تحال اق ــن  ــة ع الدولي
ــعودي االماراتي  العدوان الس
ــكرية  عس ــزات  له ــه  بتعرض
ــالل عملياته االخرية  كبرية خ
ــاحلية  الس ــات  الجبه يف 
ــبه  ش ــار  االنهي ــد  ح ــت  بلغ
ــت  أفصح ــوده  ــل لحش الكام
ــي  الت ــائر  الخس ــة  حصيل
كشف عنها النقاب أمس عن 
ــجل دام يف  حصيلة ثقيلة وس
ــة  ــة واملادي البرشي ــائر  الخس
ــاحلية  ــدو يف الجبهة الس للع
ــدوان  الع ــف  تحال كان  ــي  الت
ــكرية  ــد لها امكانيات عس جن
ولوجيستية هائلة آمال احراز 
ــجع  يش ــي  ميدان ــار  انتص
االدارة االمريكية الجديدة عىل 
ــل" للعدوان  تقديم "دعم كام

الهمجي عىل اليمن.
ــة  الجبه ــآت  مفاج ــن  لك
ــات  جبه ــا  ومعه ــاحلية  الس
وراء  ــا  م ــات  وجبه ــط  الوس
الحدود حرشت تحالف العدوان 
ــي يف خندق  ــعودي االمارات الس
ــه  ــة عن ــد نازع ــن جدي ــة م االزم
ــة  جول يف  ــال  املارش ــني  نياش
ــع  م ــا  اداره ــي  الت ــات  املباحث
واشنطن "لدعم امريكي كامل"..

استشهاد استشهاد ١٣١٣ مدنيا  مدنيا 
بغارات هستيرية بغارات هستيرية 

للعدوان السعودي للعدوان السعودي 
على المحافظات على المحافظات 

صواريخ زلزال ادت صواريخ زلزال ادت 
مهمات بنجاح في مهمات بنجاح في 

الجوف وتعز الجوف وتعز 

"مسيرة الخبز " "مسيرة الخبز " 
تطوي ضواحي تطوي ضواحي 

العاصمة بمهرجان العاصمة بمهرجان 
وفعالية مشاعلوفعالية مشاعل

مفاجآت الساحلمفاجآت الساحل
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ــة  الصاروخي ــوة  الق ــاودت   ع
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــدك  ب ــس  أم ــة  النوعي ــا  عملياته
معاقل مرتزقة العدوان السعودي 
ــورة  املط ــخ  بالصواري ــي  األمريك

محليا محققة إصابات مبارشة .
ــكرية  عس ــادر  مص ــادت  وأف
ــة  الصاروخي ــوة  الق أن  ــة  ميداني
ــس  أم ــت  دك ــان  والج ــش  للجي
ـ  ــزال  زل  " ــراز  ط ــن  م ــاروخ  بص
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــا  تجمع  "  2
ــة  ــي يف مديري ــعودي األمريك الس
ــاحلية بمحافظة تعز  الس ــوزع  م
ــارشة كبدت  ــات مب ــة إصاب محقق
ــائر يف األرواح  كتائب املرتزقة خس

والعتاد.

صواريخ "زلزال " دكت معاقل العدوان والمرتزقة صواريخ "زلزال " دكت معاقل العدوان والمرتزقة 
في الجوف وتعز موقعة خسائر ثقيلةفي الجوف وتعز موقعة خسائر ثقيلة

التفاصيل صفحة 03

ــعبية أمس  ــزة األمنية واللجان الش فككت األجه
عبوة ناسفة يف منطقة جنب بمحافظة الضالع.

وأوضح مصدر أمني لـ(سبأ) أن األجهزة األمنية 
ــفة  ــعبية تمكنت من تفكيك عبوة ناس واللجان الش

زرعت بجوار إحدى النقاط األمنية بمنطقة جنب.
ــاون مع األجهزة  ــدر املواطنني إىل التع ودعا املص
األمنية واإلبالغ عن أي أجسام أو تحركات مشبوهة 
ــعبية تقف  .. مؤكدا أن األجهزة األمنية واللجان الش
ــاس باألمن  ــه املس ــول له نفس باملرصاد لكل من تس

واالستقرار.

تفكيك عبوة ناسفة في ُجبن بالضالعتفكيك عبوة ناسفة في ُجبن بالضالع
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ــة  واملدفعي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــتمرت  اس
ــس يف عمليات  ــعبية أم ــش واللجان الش للجي
ــش  الجي ــب  كتائ ــات  وتحصين ــع  مواق دك 
ــا وراء الحدود مكبدة  ــعودي  يف جبهات م الس
األرواح  يف  ــرية  كب ــائر  خس ــعودي  الس ــدو  الع

والعتاد.
ــة  ميداني ــكرية  عس ــادر  مص ــادت  وأف
باستهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان  
ــات للجيش العائيل  ــع قوة نجران وتجمع مواق
ــديس بصليات  ــتحدث الس ــعودي يف مس الس

من قذائف الكاتيوشا فيما دكت
ــن صواريخ  ــات م ــار بصلي ــكر الحض معس

الكاتيوشا.

ــهد فيه العالقات بني كوريا  يف وقت تش
ــبب  ــرات كبرية بس ــريكا توت ــمالية وأم الش
ــا  تجريه ــي  الت ــة،  الصاروخي ــارب  التج
ــريكا خرقًا  ــي تعتربها أم ــج يانج، والت بيون
ــا  تجاربه إىل  ــة  إضاف ــدويل  ال ــون  للقان
ــمالية بإطالق  ــت كوريا الش ــة، قام النووي
ــة التي تُغطى  ــن الطائرات الحربي رسب م
ــتقات لألنسجة، من  ــبية ومش بمواد خش

ــرادارات األمريكية يف حالة  أجل تضليل ال
الحرب.

ــتار"  س ــيل  "دي ــة  لصحيف ــا  ووفقً
الربيطانية أن الزعيم الكوري الشمايل كيم 
جونج أون يريد أن تكون طائراته الحربية 
ــات  ــن عىل شاش ــي م ــىل التخف ــادرة ع ق
ــة أثناء  ــة عالية التقني ــرادارات األمريكي ال

الحرب.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات التي 
ــمالية بتصنيعها ال  ــا الش ــر زعيم كوري أم
ــف  ــا 21 أل ــدة منه ــة الواح ــى تكلف تتخط
ــتكون  ــا س ــرية إىل أنه ــي، مش دوالر أمريك
ــرتاق األجواء  ــتطيع اخ طائرات قاذفة تس
ــرادارات األمريكية أثناء الحرب  وتضليل ال

للوصول إىل أهدافها.

استشهاد استشهاد ١٣١٣ مدنيًا وتدمير مرافق ومنازل في سلسلة  مدنيًا وتدمير مرافق ومنازل في سلسلة 
غارات هستيرية للعدوان السعودي على المحافظاتغارات هستيرية للعدوان السعودي على المحافظات

القوة الصاروخية والمدفعية تدك التحصينات السعودية في نجران وجيزان وعسيرالقوة الصاروخية والمدفعية تدك التحصينات السعودية في نجران وجيزان وعسير

كوريا الشمالية تطلق طائرات تضلل الرادارات اRميركيةكوريا الشمالية تطلق طائرات تضلل الرادارات اRميركية
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ــكرية  عس ــادر  مص ــدت  أك
ــة  وإصاب ــرصع  م ــة  ميداني
العدوان  ــة  ــن مرتزق العرشات م
ــعودي األمريكي أمس لدى  الس
ــان  ــش واللج ــوات الجي ــد ق ص
ــلة  ــف فاش ــة زح ــس محاول أم
ــة يف  ــدوان واملرتزق ــب الع لكتائ
ــندت  أس ــوف  الج ــة  محافظ
بغطاء جوي من طريان  تحالف 

العدوان.
ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــش  الجي ــوات  ق أن  ــي  ميدان
ــا  ــس زحف ــدت أم ــان ص واللج
شنه مرتزقة العدوان السعودي 
من ثالثة محاور باتجاه منطقة 
ــة  الرشقي ــراف  واألط ــة  مزوي
ــون وتخللته معارك  ملديرية املت
أوقعت خسائر كبرية يف األرواح 
ــن  م أن  إىل  ــريا  مش ــاد  والعت
ــة الذوا بالفرار  تبقى من املرتزق
مخلفني وراءهم جثث عدد من 
ــن تركهم كمية  ــم فضال ع قتاله

من األسلحة والذخائر.

 / 
أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع 
ــدوان  ــب الع ــن كتائ ــو 80 م ــة نح واصاب
ــة تكتيكية  ــة يف عملي ــعودي واملرتزق الس
ــتهدفت  ــعبية اس الش ــان  ــش واللج للج
مساء امس مواقع تمركزهم شمايل مدينة 

املخا الساحلية بمحافظة تعز.
واوضحت املصادر لـ "الثورة" أن وحدة 
خاصة من الجيش واللجان نفذت مساء 
أمس عملية تكتيكية هجومية استهدفت 
ــف  لتحال ــة  تابع ــكرية  عس ــات  تجمع
ــعودي واملرتزقة، بينهم قادة  العدوان الس
ــودانية  ــيات س ميدانيون يحملون جنس

واماراتية.

مقتل عشرات المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحوف المرتزقة في الجوف وتعزمقتل عشرات المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحوف المرتزقة في الجوف وتعز
.. وعملية اقتحام ليلية شمالي المخا توقع .. وعملية اقتحام ليلية شمالي المخا توقع 

٨٠٨٠ قتيًال وجريحًا بينهم إماراتيون  قتيًال وجريحًا بينهم إماراتيون 
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قــــــــتــــــــيــــــــال 

من  عسكريا  ــدا  ــائ ق
الرفيعة  الرتب  حملة 

٣٨٤ 

٥١

): جهودنا أثمرت عن ايقاف  الحاتمي لـ(
صفقة سالح ألمانية كانت ستذهب إلى السعودية

البنتاجون بصدد تكثيف المجزرة
 

اليوم قرعة تصفيات آسيا 
للناشئين

تعز وسالم الواتس 
آب !!

 رياضة  - صـ  11   اصداء العدوان - صـ  08 رأي- صـ  07 لقاء - صـ  05 

ــعبية  الش ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه ــت  ألق  
ــة إجرامية  ــىل خلي ــدة القبض ع ــة الحدي بمحافظ

تابعة لحزب اإلصالح وقوى العدوان.
ــبأ  وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية س
ــعبية بمحافظة  ــان الش ــة واللج ــزة األمني ان األجه
ــة وتحريات  ــد ومتابع ــد عمليات رص ــدة وبع الحدي
ــة لحزب  ــارص إجرامية تابع ــط عن ــت من ضب تمكن

اإلصالح وقوى العدوان.
ــفت قيام  ــات كش ــدر إىل أن التحقيق ــار املص وأش
عنارص هذه الخلية برفع إحداثيات مقرات حكومية 
ــاحل  ــات الس ــة يف مديري ــكرية وأمني ــع عس ومواق
ــم  ــل وجرائ ــم قت ــكاب جرائ ــدة وارت ــوب الحدي وجن
تخابر مع العدو ونقلوا له معلومات عسكرية وأمنية 

مهمة .

ضبط خلية إجرامية تابعة لحزب ا\صالح ضبط خلية إجرامية تابعة لحزب ا\صالح 
وقوى العدوان بمحافظة الحديدةوقوى العدوان بمحافظة الحديدة


