
"الثورة" /
ــال حصيلة رصعى  ــرث من 40 قتي ــت إىل أك ارتفع
ــيا الفار  ــعودي ومليش مرتزقة تحالف العدوان الس
ــة نفذها  ــالح يف عمليات نوعي ــزب اإلص هادي وح
ــعبية أمس يف جبهة  ــش واللجان الش ــال الجي أبط
ــت مصادر  ــة تعز، وقال ــاحلية بمحافظ ــا  الس املخ
محلية يف محافظة عدن أن نحو 100 قتيل وجريح 
ــدن يف اليومني  ــفيات محافظة ع وصلوا إىل مستش

املاضيني قادمني من جبهة املخا الساحلية.
ــات  وهجم ــة  تكتيكي ــات  عملي يف  ــك  ذل ــاء  وج
ــان  ــش واللج ــال الجي ــس أبط ــا أم ــة نفذه مباغت
ــب العدوان  ــات كتائ ــىل مواقع وتجمع ــعبية ع الش
ــات  الجبه ــن  م ــد  العدي يف  ــة  واملرتزق ــعودي  الس
ــدارة  ــز ويف الص ــة تع ــة ملحافظ ــة والغربي الجنوبي
ــش واللجان  ــتهدف الجي ــث اس ــا حي ــة املخ جبه
ــعودي   الس ــدوان  الع ــب  كتائ ــل  ومعاق ــئ  مخاب
ــفرت عن  ــي واملرتزقة يف عمليات نوعية أس اإلمارات
مرصع وإصابة العرشات وبينهم ضباط وجنود من 

املرتزقة السودانيني.
ــوات  ــة أن ق ــكرية ميداني ــادر عس ــت مص وقال
ــة مباغتة  ــنت عملية هجومي ــش واللجان ش الجي
ــدوان واملرتزقة يف محيط جبل النار  عىل كتائب الع
ــو 25 مجندا  ــن مرصع  نح ــفرت ع رشقي املخا  أس
ــم قادة  ــن بينه ــة آخري ــدو وإصاب ــة الع ــن مرتزق م

ميدانيون.
ــال  ــد أبط ــع ص ــن م ــة بالتزام ــاءت العملي وج
ــلة  ــعبية محاولة زحف فاش ــش واللجان الش الجي
ــن ثالثة  ــدوان واملرتزقة م ــب الع ــنتها أمس كتائ ش
ــي مديرية املخا  ــل النار رشق ــات باتجاه جب اتجاه
ــف  ــريان تحال ــن ط ــوي م ــناد ج بإس ــاحلية  الس
ــارك  ــا مع ــي وتخللته ــعودي اإلمارات ــدوان الس الع
ــري من كتائب  ــرصع وإصابة عدد كب ــفرت عن م أس
ــت تكتيكات الجيش  ــدوان واملرتزقة، فيما أفلح الع
ــد الطريان الحربي للعدوان الذي  واللجان يف تحيي
ــتريية عىل املنطقة فشلت  شن سلسلة غارات هس
ــدوان واملرتزقة نحو هذا  ــناد زحف كتائب الع يف إس

الجبل.
ــتهدفت  ــد اس ــكرية فق ــادر عس ــب مص وبحس
ــعبية أمس رتال آلليات  نريان الجيش واللجان الش

ــار وأحرقت  ــة يف محيط جبل الن ــكرية إماراتي عس
أربعاً منها ورصعت طواقمها.

ــش  ــة للجي ــات نوعي ــع هجم ــك م ــن ذل وتزام
واللجان استهدفت أمس عربات عسكرية متقدمة 
ــدو يف مفرق العمري باألطراف الجنوبية ملدينة  للع
ــاب املندب كما  ــاحلية التابعة ملديرية ب ــاب الس ذب
ــة للعدو  ــكرية مدرع ــات عس ــالث آلي ــتهدفت ث اس
ــي أدت كذلك إىل  ــت طواقمها يف العملية الت ورصع
ــعودي  ــة العدوان الس ــداد  ملرتزق ــع  حركة اإلم قط

اإلماراتي القادم من هذا الطريق.
ــج أكدت مصادر  ــة كرش بمحافظة لح ويف جبه
ــش واللجان  ــة تمكن أبطال الجي ــكرية ميداني عس
الشعبية من التصدي لزحف شنته كتائب املرتزقة 
ــالح أمس  ــزب اإلص ــادي وح ــيا الفار ه ــن مليش م
ــاه التبة الحمراء وتخللته معارك أوقعت قتىل  باتج

وجرحى يف صفوف املرتزقة.
وعاودت قوة اإلسناد املدفعي للجيش واللجان 

يف  ــة  املرتزق ــب  كتائ ــئ  ومخاب ــل  معاق دك  ــس  أم
ــيالن محافظة شبوة  منطقة السابق بمديرية عس
ــيارات  ــوهدت س محققة إصابات مبارشة، حيث ش
ــعاف تهرع إىل مواقع القصف إلسعاف القتىل  اإلس

والجرحى، بالتزامن مع دك القوة املدفعية للجيش 
ــب الفار  ــن التابع لكتائ ــكر الصدري ــان معس واللج
ــالح يف منطقة مريس  ــزب اإلص ــيا ح هادي ومليش
ــة إصابات مبارشة، فضال  بمحافظة الضالع محقق

ــتهدفت معاقل  ــي اس ــف مدفع ــات قص ــن عملي ع
املرتزقة يف منطقة املعهد بمديرية مقبنة بمحافظة 

تعز.
ــش واللجان  ــوة املدفعية للجي ــتهدفت الق واس
ــمال  ــعودي ش أمس تجمعات ملرتزقة الجيش الس
ــة محققة إصابات  ــراء ميدي بقذائف املدفعي صح
ــة من رصع اثنني  ــارشة فيما تمكنت فرق القناص مب

من املرتزقة.
ــكري مرصع  ــة مأرب أكد مصدر عس ويف محافظ
ــعودي برصاص  ــدوان الس ــة الع ــة من مرتزق خمس
ــان يف مديرية رصواح بمأرب،  ــة الجيش واللج قناص
بالتزامن مع عمليات نوعية أخرى للجيش واللجان 

أسفرت عن مرصع 15 مرتزقا وإصابة آخرين.
ــة  ــس آلي ــان  أم ــش واللج ــريان الجي ــرت ن ودم
ــزودة  م ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــكرية  عس
برشاش "عيار 12-7" يف منطقة بيت دبوه بمديرية 

عسيالن ومرصع طاقمها.
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صنعاء / سبأ
رشف  ــام  هش ــدس  املهن األخ  ــة  الخارجي ــر  وزي ــى  التق
ــفارة الجمهورية  ــاء القائم بأعمال س ــه امس بصنع عبدالل

اإلسالمية اإليرانية بصنعاء السيد محمد فرحات.
ــكرية  ــتعراض التهديدات العس ــرى خالل اللقاء اس وج
ــاحل  ــعودي االمريكي عىل الس ــدول تحالف العدوان الس ل
ــق بإعالن  محافظة الحديدة  ــي لبالدنا ومنها ما يتعل الغرب

ــن مضاعفة  ــذا اإلجراء م ــات ه ــكرية ، وتداعي ــة عس منطق
ــدوان والحصار  ــاني املتأزم نتيجة الع تدهور الوضع اإلنس

الشامل.
ــكري يف منطقة  ــىل أن التصعيد العس ــم التأكيد ع كما ت
جنوب البحر األحمر وباب املندب سيؤدي إىل تهديد السلم 
واألمن الدوليني وحركة املالحة الدولية من قبل دول تحالف 

العدوان التي تنتهك كافة القوانني واملعاهدات الدولية.

ــيايس األعىل  وجدد وزير الخارجية موقف املجلس الس
ــالم طاملا سيكون  وحكومة اإلنقاذ الوطني املبدئي نحو الس

سالم عادل ومرشف للشعب اليمني.
من جهته أكد القائم باإلعمال اإليراني أن ال حل للوضع 

يف اليمن إال عرب الحوار السيايس السلمي.
ــام رشف  ــر الخارجية األخ املهندس هش ــا التقى وزي كم
ــة أطباء بال  ــم ملنظم ــال املمثل املقي ــم بأعم ــه القائ عبدالل

حدود السويرسية.
ــات  ــا والصعوب ــة يف بالدن ــل املنظم ــاء عم ــاول اللق وتن

واملعوقات التي تواجها وسبل التغلب عليها.
ــتعداد الوزارة تقديم  ــاء أكد وزير الخارجية اس  ويف اللق
ــتمرار املنظمات  ــهيالت الالزمة لضمان عمل اس ــة التس كاف
ــانية العاملة وبما يمكنها من التعامل مع آثار  الدولية اإلنس

العدوان السعودي االمريكي عىل اليمن.

وزير الخارجية يبحث مع القائم باألعمال االيراني التصعيد العسكري للعدوان في الساحل الغربيوزير الخارجية يبحث مع القائم باألعمال االيراني التصعيد العسكري للعدوان في الساحل الغربي

"الثورة" /
ــعودي أمس  ــدوان الس ــريان تحالف الع ــف ط كث
ــرض وميدي  ــىل مديريتي ح ــتريية ع ــه الهس غارات
ــاحلية  ــة الحدودية واملديريات الس بمحافظة حج
ــارات  الغ ــه  معاودت ــن  ع ــال  فض ــز  تع ــة  بمحافظ

الهستريية عىل العاصمة صنعاء.
ــريان  ــة أن ط ــكرية ميداني ــادر عس ــادت مص وأف
ــس بكثافة  ــي حلق أم ــعودي األمريك ــدوان الس الع
فوق العاصمة صنعاء وضواحيها وشن غارة واحدة 
ــدويل (املطار الجديد) املجاور  عىل مطار صنعاء ال

لقاعدة الديلمي الجوية.
وكثف طريان العدوان السعودي اإلماراتي غاراته 
ــاحلية  ــىل االنحاء الغربية الس ــتريية أمس ع الهس
ملحافظة تعز مستهدفا بــ 12 غارة معسكر خالد يف 
ــاحلية  مديرية موزع وجبل النار بمديرية املخا الس
فضال عن شنه غارات عىل منطقة يختل يف مسعى 
ــوات الجيش  ــم من ق ــد دحره ــه بع ــناد مرتزقت إلس
ــرشات القتىل  ــت ع ــارك أوقع ــس يف مع ــان أم واللج

والجرحى .
وشن طريان تحالف العدوان السعودي اإلماراتي 
ــرض  ــي ح ــة بمديريت ــاء متفرق ــىل انح ــارة ع 13 غ
ــتمر  ــط تحليق مس ــة وس ــة حج ــدي بمحافظ ومي
ــاعات النهار  ــريان العدو فوق املحافظة طوال س لط

والليل.
ــن غاراته عىل  ــس ش ــدوان أم ــريان الع ــاود ط وع
ــة اإلمارة  ــارة منطق ــتهدفا بغ ــة صعدة مس محافظ

بمديرية كتاف.

طيران العدوان يشن غارات كثيفة طيران العدوان يشن غارات كثيفة 
على صنعاء والمخا وميدي على صنعاء والمخا وميدي 

صنعاء / سبأ
يف  ــىل  األع ــاء  القض ــس  مجل ــر  أق
ــس  أم ــد  املنعق ــبوعي  األس ــه  اجتماع
ــايض الدكتور  ــة رئيس املجلس الق برئاس
ــة تنقالت  ــت األغربي حرك ــك ثاب عبداملل
ــتئنافية  ــدد من املحاكم االس جزئية يف ع

واالبتدائية.
أوال:- محاكم االستئناف

ــد برش  ــعيد أحم ــد س ــد محم 1. محم
ــة  بمحكم ــخصية  الش ــعبة  للش ــاً  رئيس

استئناف أمانة العاصمة
ــد عيل عايض العامري عضواً  2. محم
ــخصية بمحكمة استئناف  بالشعبة الش

أمانة العاصمة
ــواً  ــي عض ــر الديلم ــه مطه 3. عبدالل
ــخصية بمحكمة استئناف  بالشعبة الش

أمانة العاصمة
ــد  أحم ــب  عبدالرقي ــن  عبدالرحم  .4
الخرساني رئيساً للشعبة املدنية الثانية 

بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
ــي  املكتم ــى  يحي ــد  أحم ــور  منص  .5
ــة  ــة الثاني ــعبة املدني ــاً بالش ــواً ثالث عض

بمحكمة استئناف أمانة العاصمة
ــزام عضواً  ــعيد عقالن ح 6.محمد س
ــخصية بمحكمة  ــة والش ــعبة املدني بالش

استئناف محافظة الحديدة
ــتكا  ــد املس ــه أحم ــم عبدالل 7. إبراهي
ــة  بمحكم ــة  التجاري ــعبة  بالش ــواً  عض

استئناف محافظة الحديدة
ــة  الرحم ــد  محم ــده  عب ــد  أحم  .8
ــعبة املدنية الثانية بمحكمة  عضواً بالش

استئناف محافظة حجة
ــب  ــو طال ــيل رشف أب ــماعيل ع 9. إس
رئيساً للشعبة املدنية بمحكمة استئناف 

محافظة عمران
ــيل الحبايش عضواً  10. محمد عيل ع
ــتئناف  اس ــة  بمحكم ــة  املدني ــعبة  بالش

محافظة عمران
ــدي  املحم ــيف  س ــد  محم ــني  أم  .11
ــة  محافظ ــتئناف  اس ــة  بمحكم ــواً  عض

البيضاء
ــيل  أبوع ــني  ــد حس ــق محم توفي  .12
ــة  محافظ ــتئناف  اس ــة  بمحكم ــواً  عض

البيضاء
ثانيا:- املحاكم االبتدائية

1.ساري محمد صالح العجييل رئيساً 
ملحكمة غرب أمانة العاصمة االبتدائية

ــه  عبدالل ــد  أحم ــف  عبداللطي  .2
ــب  الرضائ ــة  ملحكم ــاً  رئيس ــدي  العم

االبتدائية بأمانة العاصمة
ــق األمري  ــد عبدالخال ــد محم 3. محم
ــة بأمانة  ــرور االبتدائي ــاً ملحكمة امل رئيس

العاصمة
ــق  الخال ــد  عب ــيل  ع ــار  عبدالجب  .4
ــة الجزائية  ــاً للمحكم ــاء رئيس ــرن عط ق
املتخصصة االبتدائية محافظة الحديدة

ــر املرشع  ــو بك ــن أب ــدر الدي ــيل ب 5. ع
ــاً ملحكمة األموال العامة االبتدائية  رئيس

محافظة الحديدة
ــى يحيى الحداد  ــم يحي 6. عبدالرحي
ــة  االبتدائي ــة  اللحي ــة  ملحكم ــاً  رئيس

محافظة الحديدة
ــج  ــد أبوعري ــد أحم ــه حمي 7. عبدالل
ــة  االبتدائي ــة  الزيدي ــة  ملحكم ــاً  رئيس

محافظة الحديدة
8. عبدالكريم غالب عبدالله الجابري 
ــة محافظة  ــرع اإلبتدائي ــاً ملحكمة ب رئيس

الحديدة
9. أحمد عبدالرحمن سفيان الحراني 
رئيساً ملحكمة النادرة االبتدائية محافظة 

إب
ــاً  10. جابر عيل جابر الحدرمي رئيس

ملحكمة السدة االبتدائية محافظة إب
ــدي  ــي العبي ــح ناج ــار صال 11. مخت
ــة  ــوام االبتدائي ــي الع ــة بن ــاً ملحكم رئيس

محافظة حجة
12. هاشم محمد عيل الفالحي رئيساً 
ــام االبتدائية محافظة  ــة أفلح الش ملحكم

حجة
ــاف  ــد جح ــني أحم ــد حس 13. محم
ــة  االبتدائي ــاهل  الش ــة  ملحكم ــاً  رئيس

محافظة حجة
ــه الظرايف  ــود عبدالل ــم حم 14. ابراهي
ــاً ملحكمة صعدة وسحار االبتدائية  رئيس

محافظة صعدة
ــاري  ــن الغم ــى حس ــد يحي 15. محم
ــة  االبتدائي ــة  جماع ــة  ملحكم ــاً  رئيس

محافظة صعدة
ــاً  ــم عيل العزي رئيس ــن قاس 16.حس

ملحكمة رازح االبتدائية محافظة صعدة
ــاً  ــد رئيس 17.عيل عايض عايض االس
ــني  االبتدائيت ــه  ومنب ــر  قطاب ــي  ملحكمت

محافظة صعدة
18. محمد نارص عيل الظاهري رئيساً 

ملحكمة املرور االبتدائية محافظة ذمار
ــد  محم ــود  حم ــف  عبداللطي  .19
ــوران أنس  ــة ض ــاً ملحكم ــكي رئيس املوش

االبتدائية محافظة ذمار
20. صدام عمر يحيى الحكمي رئيساً 

ملحكمة ريدة االبتدائية محافظة عمران
ــامي  ــد الش ــد أحم ــم محم 21. إبراهي
ــح االبتدائية  ــال رسي ــة عي ــاً ملحكم رئيس

محافظة عمران
ــب رئيساً  ــامة زيد عيل الخاش 22. أس

ملحكمة السود االبتدائية محافظة عمران
ــيل  ــده محمد مثنى عيل الوش 23. عب
ــة رداع االبتدائية محافظة  ــاً ملحكم رئيس

البيضاء
ــعيد  س ــفيان  س ــز  العزي ــد  عب  .24
ــة  ــي الصومع ــاً ملحكمت ــي رئيس الذبحان

ومكرياس االبتدائيتني محافظة البيضاء
25. عبدالوهاب محمد سعد عطروس 
ــبام االبتدائية محافظة  رئيسا ملحكمة ش

املحويت
ــا  ــارب رئيس 26. عيل عبد الله عيل ش

ملحكمة مأرب االبتدائية
ــارع  ف ــد  ــد عبداملجي ــادل احم 27. ع
الحزمي رئيسا ملحكمة الجوف االبتدائية
ــاً  ــد قاضي ــد املجاه ــوان أحم 28. نش
ــارث االبتدائية بأمانة  ــي الح بمحكمة بن

العاصمة
ــارش قاضياً  ــيل صالح مخ 29. عيل ع
ــارث االبتدائية بأمانة  ــي الح بمحكمة بن

العاصمة
ــف صالح املخاليف  ــوي نائ 30. عبدالق
ــة  االبتدائي ــادر  املخ ــة  بمحكم ــاً  قاضي

محافظة إب
ــعيد  س ــيف  س ــط  عبدالباس  .31
ــفال  ــة ذي الس ــاً بمحكم ــي قاضي الديلم

االبتدائية محافظة إب
ــي  الجبوب ــيل  ع ــني  حس ــدام  ص  .32
ــة  ــة االبتدائي ــة الجزائي باملحكم ــاً  قاضي

محافظة عمران
ــتئناف  اس ــة  محكم ــص  يخ ــا  م ويف 

محافظة صعدة قرر اآلتي:
أ ) تشكل بمحكمة استئناف محافظة 
ــن القضاة  ــة م ــم مؤلف ــة حك ــدة هيئ صع

التالية أسماؤهم:
ــيل الغريس -  ــك محمد ع ــد املل -1 عب

رئيس املحكمة رئيساً
ــاف  جح ــارص  ن ــن  محس ــد  محم  2-

عضواً
ــامي  ــز يحيى عيل الش ــد العزي -3 عب

عضواً
ــد  ــددة يف البن ــة املح ــوىل الهيئ ب ) تت
ــتقبال ونظر الطعون املرفوعة  السابق اس
إليها ابتداًء من جميع املحاكم االبتدائية 
ــي  ــا املكان ــاق اختصاصه ــة يف نط الواقع
ــراءات  إج يف  ــري  والس ــا  نوعه كان  ــاَ  أي
ــق  مايتعل ــة  وخاص ــا  منه ــزم  مايل ــر  نظ
ــائل  وباملس ــة  العاجل ــات  باملحاكم

املستعجلة املنصوص عليها يف القانون.
ــتئناف املحافظة  ج) تعود محكمة اس
ملمارسة مهامها املعتادة عند زوال الخطر 

وبمجرد صدور قرار بإعادة تشكيلها.

 حركة تنقالت جزئية لـ  حركة تنقالت جزئية لـ ٤٧٤٧ قاضيًا في  قاضيًا في 
المحاكم االستئنافية واالبتدائيةالمحاكم االستئنافية واالبتدائية

أقرها مجلس القضاء األعلى:أقرها مجلس القضاء األعلى:  كمائن العبوات الناسفة تحديات كبيرة تجاوزتها وحدة الهندسة كمائن العبوات الناسفة تحديات كبيرة تجاوزتها وحدة الهندسة

تقرير/يحيى الشامي 
ــهر  ــة الش ــام - تتم ــة أي ــالل أربع خ
ــخ  تاري يف  ــث  الثال ــام  الع ــن  م األول 
ــرت القوات  ــن - دّم ــدوان عىل اليم الع
ــعبية  ــة ( الجيش واللجان الش اليمني
ــعودية  ــكرية س ) أربع عرشة آلية عس
ــاور القتال املوزعة عىل جبهات  يف مح
ــع  ــل املواق ــا داخ ــا وراءه ــدود وم الح
العسكرية يف جيزان فضًال عن إعطاب 
جرّافة كانت تستحدث موقعاً عىل تبة 

املنتزه يف الخوبة.
ــاد العدو  ــرية من عت ــة الكب الحصيل
ــعودي توزّعت عىل النحو التايل :  الس
أربع يف ميدي ،  وثالث يف موقع الكرس 
ــس  حب ــع  موق يف  ــان  وآليت ــة  بالخوب
ــل ملحمة  ــع يف موقع جب ــيل وأرب الجب
ــرة وأخرى يف  ــة يف منطقة الخوج وآلي

من منطقة العطايا الوسطى.
ــرش  ــد ع ــرصع أح ــرب م ــداً لخ وتأكي
ــه وحدة  ــعوديا بكمني نفذت ــا س جندي
ــي  الحرب ــالم  اإلع وزّع  ــة  الهندس
ــوع الكمني  ــاهد تظهر تفاصيل وق مش
ــة بالجنود  ــعودية محمل ــة س يف دوري
ــل  املوص ــق  الطري يف  ــعوديني  الس
ــزان ،  ــوب جي ــيل جن ــع الجب إىل املوق
ــاهد لحظة انفجار عبوة  وأظهرت املش
ــيارة الجنود السعوديني  ــفة يف س ناس
ــت قريبة  ــيارة كان ــول س ــا وص أعقبه
ــني والقتىل ويف  ــن املوقع بنقل املصاب م
ــر بينما كان  ــاء انفجر اللغم اآلخ األثن
الجنود السعوديون يحاولون إسعاف 
ــم  ــظايا اللغ ــرت ش ــى ، وتطاي الجرح
املزروع عىل مساحات واسعة من سفح 
ــم أظهرت  ــري عادته ــىل غ ــل ، وع الجب
املشاهد املعروضة للكمني تواجد عدد 
ــعوديني عىل منت  كبري من الجنود الس
ــا ُيعرف عن  ــكرية ، بينم ــة العس اآللي
ــل أكرث  ــه ال ُيق ــعودي أن ــش الس الجي
ــل اآللية  ــعوديني داخ ــن جنديني س م
ــي  ــالم الحرب ــاهد اإلع ــادت مش ، وأع
ــار  ــع نه ــذي وق ــني ال ــة بالكم الخاص
األحد أعادت إىل األذهان مشاهد كمني 

ــهري حني استهدفت  جبل ملحمة الش
ــة آلية سعودية محملة  وحدة الهندس
ــع  ملواق ــا  طريقه يف  ــت  كان ــود  بالجن
ــم  ــر اللغ ــل أن ينفج ــل قب ــىل الجب أع
الثاني يف دورية حاولت إنقاذ مصابي 
الكمني األول ، وكان اإلعالم السعودي 
ــرتف بمرصع  ــعودي اع ــمي الس الرس
ــن الجنود  ــدد م ــعودي وع ــط س ضاب
ــوة مزروعة  ــعوديني يف انفجار عب الس
داخل موقع عسكري يف جيزان ، و وفق 
ــة ُيعرف هذا  ــدر يف وحدة الهندس مص
النوع من العمليات بـ ( الكمني املزدوج 
ــرب قدر من  ــاء عىل أك ــدف للقض ) ويه
ــه ،  ــري آليات ــدو وتدم ــش الع ــراد جي أف
ــه  لـ(الثورة)  ــول املصدر يف حديث ويق
ــات ُيعتمد يف  ــذا النوع من العملي إن ه
ــة التنكيل بالعدو  ــياق مرحلة معرك س
ــرق كبري بني كمائن  ــرياً إىل وجود ف مش
تعتمد عىل العبوات الناسفة املزروعة 
وبني كمائن أخرى تتم بواسطة أدوات 
ــتلزم  ــطة يس ــلحة خفيفة ومتوس أس
ــرب نقطة التحام  ــا الوصول اىل أق فيه
ــه ، املصدر أكد أن  ــدو داخل موقع بالع
نجاح كمائن العبوات الناسفة ينطوي 
ــرية تتجاوزها وحدة  ــات كب عىل تحدي
ــة زرع العبوة  ــا مرحل ــة أهمه الهندس
ــل موقع العدو أو عىل طرق آلياته  داخ
ــن تجمع جنوده ، ووضع املصدر  وأماك
ــم الصعوبات التي  (الثورة) أمام حج

ــة وهي  ــا أفراد وحدة الهندس يواجهه
ــود كم كبري  ــة عن وج ــات ناجم صعوب
ــب الحديثة  ــزة الرصد والتعّق من أجه
املنصوبة عىل كامل املواقع السعودية 
ــد الحراري  ــريات الرص ــا كام من بينه
ــه برغم هذه  ــد املصدر أن ــيل ، وأك واللي
ــات التي يختبئ  التعقيدات واإلمكاني
ــح  ــعودي ينج ــدي الس ــا الجن خلفه
ــول إىل حيث  ــل اليمني يف الوص املقات
يشاء من مواقع الجيش السعودي يف 

عمق أراضيه.
ــص بلغ  ــات القن ــد عملي عىل صعي
عدد قتىل الجيش السعودي املقتولني 
قنصاً سبعة جنود خالل الثالثة األيام 
ــران و 3 يف جيزان و  ــة (3 يف نج املاضي
ــذ) ، فيما  ــة املنف ــري قبال واحد يف عس
بلغ عدد املنافقني املقتولني يف جبهتي 
ــة 5 يف  ــرشة مرتزق ــدي ع ــران ومي نج
ــة الزحف و5 رشقي  ــدي أثناء عملي مي
ــذ الخرضاء ,  ــالطح قبالة منف موقع س

نجران.
ــع حبس  ــني موق ــع كم ــن م وبالتزام
ــدر تدمري أربع  ــعودي ، أعلن مص الس
ــل  ــعودية يف جب ــكرية س ــات عس آلي
يف  ــاء  ج ــات  اآللي ــري  تدم  ، ــة  ملحم
ــىل املوقع بمختلف  ــيط ع عملية تمش
ــات مبارشة  ــلحة نتج عنها إصاب األس
ــعوديني يف  ــوف الجند الس داخل صف
ــع إىل الرشق من  ــيل الواق ــع الجب املوق

ــتعال  مدينة الخوبة ، وأّكد املصدر اش
ــلحة املوقع  ــل مخزن أس ــريان داخ الن
ــارشة بنريان القّوات  نتيجة إصابته مب

اليمنية.
ــف املدفعي للجيش  وتواصل القص
ــرشات  ع ــىل  ع ــعبية  الش ــان  واللج
ــكرية السعودّية,  محققا  املواقع العس
ــا رضبات  ــن بينه ــارشة م ــات مب إصاب
ــعوديون يف  ــا جنود س ــددة تلقاه مس
ــت كامريا اإلعالم  موقع الفريضة ووثق
دك  ــة  لحظ ــا  منه ــا  جانب ــي  الحرب
ــكل مبارش فيما  تحصينات املواقع بش
ــل ثكنات يحتمي  ــع عدد منها داخ وق

فيها جنود سعوديون.
ــتهدفت  اس ــابق  س ــت  وق ويف 
ــع  ــة موق ــة حماي ــة اليمني الصاروخي
ــعودي يف  قزع وتجمعات للجيش الس
ــة و الغريبة,   ــي أم القطب الرشقي قريت
ــي أن  ــالم الحرب ــدر يف اإلع ــر مص وذك
ــف  ــقوط قذائ ــن س ــا ع ــا ناجم حريق
مدفعية نشب داخل معسكر أبو املض 
مرجحا أن يكون داخل مخزن أسلحة 

يف املعسكر.
ــف املدفعية عىل    ــاقطت القذائ وتس
ــق  املصف ــبكة  وش ــرس  والك ــة  الدوح
ــة  ــرس الصباب ــالن وج ــكري وع ومعس
ــه  ــرن واملقطاب ــمال الق ــة وش والدفيني
ــي  ــن       وموقع ــد واملعط ــم زبي وقائ
ــة , باإلضافة إلطالق  ــة وعوجب الطنان
صاروخ صمود عىل معسكر للمنافقني 

جنوب املوسم.
ــع  موق ــف  قص ــا  معاودته ــاء  وأثن
الغاوية أكدت املدفعية اليمنية مرصع 
ــعوديني وإصابة  ــدد من الجنود الس ع
ــف و وقعت  ــكرية يف القص ــات عس آلي
ــف  قص ــة  عملي يف  ــة  مماثل ــات  إصاب
ــعوديني  طاولت تجمعات الجنود الس
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــالح وس يف ج
ــتهداف تجمعات  ــا اس ــم تاله صفوفه
ــة  والدوح ــرة  الخوج يف  ــكرية  عس
وشبكة املصفق وقرية أبو املض وموقع 

جحفان.

تدمير تدمير ١٥١٥ آلية عسكرية  ومقتل  آلية عسكرية  ومقتل ١٠١٠ وقنص  وقنص ٧٧  وكمائن   وكمائن 
نوعية ترعب الجيش السعودي داخل مواقعهنوعية ترعب الجيش السعودي داخل مواقعه
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"الثورة" /
أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع واصابة العرشات 
من كتائب العدو  السعودي ومرتزقته أمس لدى صد ابطال 
ــب العدو يف  ــلة لكتائ ــان محاولة زحف فاش ــش واللج الجي

جبهة عسري مسنودة بغطاء جوي كثيف .
وأوضحت املصادر  أن كتائب الجيش العائيل السعودي 
ــن الجانب  ــب م ــذ عل ــاه منف ــف باتج ــس الزح ــت ام حاول
ــال الجيش  ــدى لها أبط ــل أن يتص ــدود قب ــعودي للح الس

واللجان مكبدين اياها خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ــكري ميداني أن عددا كبريا من كتائب  وأفاد مصدر عس
ــعودية  واملرتزقة قتلوا وأصيب آخرون  القوات الخاصة الس
أمس لدى صد الجيش واللجان  محاولتهم الزحف باتجاه 
ــعري يف علب، مشرية إىل أن قوات العدو ولت هاربة  جبل الش
ــان تاركة خلفها جثث قتالها  عىل وقع نريان الجيش واللج
وجرحاها فيما تمكنت قوات الجيش واللجان من ارس عدد 

منهم.

ــن طريان تحالف العدوان السعودي سلسلة غارات  وش
ــال الجيش  ــز فيها ابط ــي يتمرك ــىل املواقع الت ــنادية ع إس
ــعبية بمنطقة علب يف محاولة السناد زحوفه  واللجان الش
ــلت يف تحقيق أهدافها، فيما شن طريان  غري أن الغارات فش
العدو غارات اخرى عىل موقع الدحرة السعودي يف جيزان.

ــان  ــش واللج ــوات الجي ــت ق ــران تمكن ــة نج ويف جبه
ــن تفجري آلية  ــدو م ــق ارايض الع ــة يف عم ــعبية املتقدم الش
ــب قبالة منفذ  ــال العلي ــفة خلف جب ــعودية بعبوة ناس س
الخرضاء فيما شن طريان العدو غارتني عىل موقعي الشبكة 

والرشفة يف محاولة لعرقلة تقدم الجيش واللجان.
ــش واللجان  ــة التابعة للجي ــدات القناص ــت وح وتمكن
ــة بجيزان  ــع الفريض ــعودي يف موق ــقاط جندي س ــن اس م
ــعودياً ثانيا يف موقع رقابة العارض  ــقطت جندياً س كما أس
ــري فيما قصفت مدفعية الجيش  رشقي رشقي الربوعة بعس
واللجان تجمعات الجنود السعوديني بموقع التبة الحمراء 

بالقذائف الثقيلة محققة اصابات مبارشة.


