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سگرتريو التحرير

"الثورة"/
شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس أكرث 
من 71 غارة عىل املحافظات اليمنية مستهدفا انحاء 
ــة، صعدة،  ــز، الحديدة، حج ــة بمحافظات تع متفرق
ــىل مواقعه  ــه ع ــه غارت ــع معاودت ــن م ــبوة، بالتزام ش

ومناطقه يف عمق اراضيه  بنجران.
ــة عىل  ــارات كثيف ــس غ ــدوان أم ــريان الع ــن ط وش
ــز يف محاولة  ــاحلية بمحافظة تع ــا الس ــة املخ مديري

ــائر فادحة  ــه الذين تكبدوا أمس خس ــناد مرتزقت إلس
ــن دحرهم من  ــفرت ع ــات نوعية للجيش اس يف عملي

محيط جبل النار رشقي املدينة.
ــدوان  الع ــريان  ط إن  ــكرية  عس ــادر  مص ــت  وقال
ــل النار  ــىل جب ــن 45 غارة ع ــرث م ــن أك ــعودي ش الس
ومحيطه رشقي مديرية املخا خالل ساعات نهار وليل 
ــكر خالد  ــارات  عىل معس ــنه 9 غ ــس، فضال عن ش أم
ــل العمري يف مدينة  ــوزع وغارتني عىل جب بمديرية م

ــرى ملروحيات  ــارات اخ ــن غ ــن مع ش ــاب ، بالتزام ُذب
األباتيش عىل مناطق متفرقة يف منطقة يختل.

ــعودي 16 غارة عىل  ــدوان الس ــن طريان الع كما ش
مناطق متفرقة يف مديريتي حرض وميدي بحجة.

ويف محافظة صعدة أكد املصدر أن طريان العدوان 
ــبع غارات عىل وادي خلف ومنطقة املالحيط   ــن س ش
ــان  ــة الثعب ــىل منطق ــني ع ــر وغارت ــة الظاه يف مديري
ــة األمارة  ــىل منطق ــن غارة ع ــا ش ــم، كم ــة باق بمديري

ــدا وغارة  بمديرية كتاف وغارة أخرى عىل مديرية ش
أخرى عىل منطقة آل الزماح بمديرية باقم الحدودية 

بصعدة.
ــن غارتني عىل  ــدر أن طريان العدوان ش ــر املص وذك
ــوب مديرية الخوخة يف  ــرة كمران وغارة عىل جن جزي
محافظة الحديدة وغارة عىل ديمة املعاريف بمديرية 
عسيالن محافظة شبوة، كما شن غارتني عىل موقعي 

الشبكة  والرشفة يف نجران.

٩٠٩٠ غارة شنها طيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية أكثرها في المخا غارة شنها طيران العدوان السعودي على المحافظات اليمنية أكثرها في المخا

"الثورة" /
ــيع  ــم ملف توس ــرية تحركاتها لحس ــنطن وت ــت واش * رفع
ــعودي  ــذي تقدمه لتحالف العدوان الس ــكري ال الدعم العس
ــه يف احتالل ميناء الحديدة  ــيما يف مخطط عىل اليمن، وال س
ــر الدفاع األمريكي  ــي بدأها أمس وزي ــمية الت يف الزيارة الرس
ــعوديني  ــؤولني الس ــه املس ــاض ولقائ ــس للري ــس ماتي جيم
ــت الفار املحكوم باإلعدام  ــلة لقاءات جمع بالتزامن مع سلس
ــؤولني أمريكيني  بتهم الخيانة العظمى عبد ربه هادي مع مس
وصلوا الرياض ضمن الوفد االمريكي املرافق للوزير ما تيس.

ــعى  ــول املصادر االمريكية إن وزير الدفاع االمريكي يس وتق
ــر واالرايض العربية  ــمل مرص وقط ــن خالل زيارته التي تش م
ــس االمريكي دونالد ترامب يف  ــة لرشح وجهة نظر الرئي املحتل
ــعودي  ــيع الدور االمريكي  يف معادلة العدوان الس ــأن توس ش
ــو أكرب  ــىل نح ــاعدات ع ــم مس ــث يف تقدي ــن والبح ــىل اليم ع
ــده ادارة ترامب  ــني يف اطار ما تع ــنطن الخليجي ــاء واش لحلف
ــا من افقها  ــاه ايران بنقله ــية االمريكية تج ــريا يف السياس تغي

املحدود إىل مجاالت أوسع.
ــاء ردا عىل "عروض مغرية"  ــارت إىل أن هذا التغيري ج واش
كان قدمها ويل ويل العهد السعودي محمد بن سلمان لرتامب 
ــا دعما امريكيا  ــنطن وطلب فيه خالل زيارته االخرية إىل واش
ــا يف العدوان  ــدول الخليجية املتحالفة معه ــال لبالده  وال كام
ــرث وضوحا إليران" التي  ــالة اك عىل اليمن، ليكون بمثابة "رس

تتهمها السعودية بالتدخل يف اليمن.
ــف ادارة ترامب طبيعة الدعم الذي تنوي  ويف حني لم تكش
ــعودي  ــدوان الس ــة للع ــات امليداني ــيعه، إال أن التداعي توس
ــعودي  ــف العدوان الس ــذي يقوده تحال ــت املخطط ال وضع
ــيما  ــاحلية الغربية لليمن وال س عىل اليمن يف الجبهات الس
ــعودية  الس ــب  املطال ــة  مقدم يف  ــدة  الحدي ــاء  مين ــالل  احت
االماراتية للدعم االمريكي املنتظر وخصوصا يف جانب الدعم 
ــا يف ذلك حصول  ــي، بم ــتي والعمالن ــي واللوجيس املخابرات
ــلحة  ــىل صفقة اس ــرس ع ــة الكونج ــىل موافق ــب ع ادارة ترام
امريكية تشمل ذخائر موجهة بدقة عالية للنظام السعودي، 
ــد  االدارة  ــذه الصفقة منذ عه ــاوز االصوات املعارضة له وتج

االمريكية السابقة.
ــدت االدارة االمريكية وزير دفاعها جيمس ما تيس إىل  واوف
الرياض لبحث مستقبل الدعم االمريكي لحلفاء واشنطن يف 
ــي ملخطط تحالف  ــيما ترتيبات الدعم االمريك ــة وال س املنطق
العدوان السعودي احتالل ميناء الحديدة، تواصال ملشاورات 
ــة االمريكية  ــات القيادي ــع الهيئ ــا البنتاغون م ــة اجراه كثيف
ــانية  ــاركة ممثيل من منظمات االغاثة واملنظمات االنس بمش

األمريكية التي تقود حملة معارضة لهذه العملية.
ــات بني مجلس  ــتمرت االجتماع ــالل األيام املاضية اس وخ
ــانية  االنس ــة  االغاث ــات  ومنظم ــي  األمريك ــي  القوم ــن  األم
ــة والبنتاغون خالل االيام املاضية بوترية  والخارجية االمريكي
ــة الدعم االمريكي املنتظر للمخطط الذي  عالية لدرس لدراس

يقوده تحالف العدوان يف احتالل ميناء الحديدة .
وبحسب "واشنطن بوست " فقد شملت النقاشات مذكرة 
ــت األبيض جاء  ــي اىل البي ــر الدفاع  االمريك ــلها وزي كان أرس
ــي يخطط لها التحالف  ــا أن الدعم االمريكي للعملية الت فيه
ــعودي يف احتالل الحديدة سيساعد يف كبح أي "تهديد  الس

مشرتك".

ــول   حص ــدم  ع أن  ــادت  اف ــة  االمريكي ــر  التقاري أن  ــري  غ
ــط  املخط ــم  دع ــض  األبي ــت  البي ــة  موافق ــىل  ع ــون  البنتاغ
ــعودي جاء بسبب معارضة من الوكالة االمريكية للتنمية  الس
ــانية والحقوقية فضال عن حصول  الدولية واملنظمات االنس
ــة   ــل وزارة الخارجي ــأت داخ ــي نش ــامات الت ــض االنقس بع
االمريكية وخصوصا من مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
ــرة وهو ما عرب عنه  ــكان والالجئني والهج والعمل ومكتب الس
ــر الخارجية  ــول إن موقف وزي ــون بالق ــيون امريكي ديبلوماس
االمريكي ريكس تيلرسون غري واضح وان رشوع واشنطن بهذا 

الدعم ينتظر اشارته.
وبحسب التقارير االمريكية فقد رفض البيت االبيض العام 
املايض طلبا اماراتيا لتقديم واشنطن الدعم العسكري لقوات 
ــعودي يف احتالل ميناء الحديدة وتشري  تحالف العدوان الس
ــتند عىل توقعات  ــابقة لذك اس ــض  ادارة اوباما الس إىل أن رف
ــداد الجيد للقوات  ــذه العملية بالنظر االع ــة نجاح ه بصعوب
ــة يف التصدي لهذه العملية أيا كان الثمن واملخاوف أن  اليمني
ــات الردع الصاروخي  ــود  مثل هذه العملية لتصعيد عملي تق
ــتية،  ــعودي بما يف ذلك الصواريخ الباليس باتجاه العمق الس
ــم الوضع  ــة إىل تفاق ــود العملي ــن ان تق ــن القلق م ــك ع ناهي

االنساني.
ماتيس يف الرياض

ــؤولني  وإذ انطوت زيارة ما تيس للرياض امس ولقائه املس
ــالة بتغيري كبري يف سياسة ترامب حيال  ــعوديني عىل رس الس
ــتوى الذي  ــا باملس ــعودية قياس ــي املقدم للس ــم االمريك الدع
ــتعداد لتنفيذ  ــاراك اوباما، باس ــلفه ب ــه يف عهد س ــت علي كان
ــكرية ميدانية مبارشة، جاءت  ــوات االمريكية عمليات عس الق
ــة يف  ــالت دراماتيكي ــىل االرض بتفاع ــة ع ــورات امليداني التط
ــابات االمريكية السعودية  ــاحلية اربكت الحس الجبهات الس
ــس بدحر قوات الجيش واللجان  وخصوصا بعدما تكللت ام
ــي  االمارات ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــب  كتائ ــعبية  الش

ــة املخا   ــل النار بمدين ــارهم يف محيط جب ــق انتش ــن مناط م
ــن العملية  ــال ع ــرية، فض ــائر كب ــم خس ــاحلية وتكبيده الس
ــان يف محافظة  ــش واللج ــة للجي ــوة الصاروخي ــة للق النوعي
ــقاط طائرة نقل تابعة لتحالف العدوان بالقرب من  مارب بإس

معسكر تداوين.
ــة يف الترصيحات التي اطلقها  ــح االرباك بدت واضح مالم
ــن الرياض  ــس  امس م ــي جيمس ماتي ــاع االمريك ــر الدف وزي
ــة باتجاه  ــالق الصواريخ اليمني ــب فيها بوقف اط ــي طال والت

االرايض السعودية فورا.
ــي  ــس الت ــا تي ــات م ــية أن ترصيح ــر سياس ــت دوائ وقال
ــي اليمني عىل املناطق  ــب فيها بوقف القصف الصاروخ طال
ــعودي من  ــي والس ــم القلق االمريك ــفت حج ــعودي كش الس
ــعودي وما  ــق الس ــة العم ــخ اليمني ــوغ الصواري ــتمرار بل اس
ــاحل الغربي  ــتعداد اليمني يف معركة الس ينطوي عليه االس

من خسائر قد تهدد استقرار الداخل السعودي.
ــي عقدها  ــي يف لقاءاته الت ــاع االمريك ــر الدف ــل وزي وتجاه
امس يف الرياض الفار املطلوب للعدالة عبد ربه هادي وفريق 
ــاض دون أن ينظم أي لقاء معهم، حارصا  حكومة عمالء الري

لقاءاته مع املسؤولني السعوديني. 
ــاعد وزير  ــف نائب مس ــؤول االمريكي بتكلي ــى املس واكتف
ــى  ــرشق االدن ــيا وال ــئون رشق آس ــي لش ــة االمريك الخارجي
ــفري االمريكي لدى  تيموثي ليندر للقاء الفار هادي رفقة الس

اليمن ماثيو تولري.
ــارع الفار هادي للتعبري عن "رسوره بسياسة  ويف اللقاء س
وتوجه االدارة االمريكية الجديدة التي قال أنها " تنسجم مع 
ــاب ووضع حد للتدخل  ــات اليمنية يف مكافحة االره التوجه
ــالة موافقة من  ــي يف املنطقة" فيما اعتربه مراقبون رس االيران
ــف العدوان  ــي يقودها تحال ــات الت ــىل الرتتيب ــار هادي ع الف

السعودي االماراتي الحتالل ميناء الحديدة.
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بشأن كارثية دعم مخطط العدوان احتالل الميناء الغربي  بشأن كارثية دعم مخطط العدوان احتالل الميناء الغربي  

"البنتاغون" يبحث مع العدو السعودي دعم مخطط احتالل ميناء الحديدة ومفاجآت الجبهة الساحلية تربك الحسابات "البنتاغون" يبحث مع العدو السعودي دعم مخطط احتالل ميناء الحديدة ومفاجآت الجبهة الساحلية تربك الحسابات 

"الثورة" /
ــني طريف العدوان عىل اليمن  تصاعدت نذر الخالف ب
ــات متبادلة  ــارات) عىل خلفية اتهام ــعودية واالم (الس
ــأن حادثة اسقاط الطائرة  غري معلنة بني الجانبني يف ش
ــعودية من طراز "بالك هوك" يوم أمس يف  العمودية الس
ــعودي  محافظة مأرب ، يف الحادث الذي أقر النظام الس
أنه أدى إىل مرصع 12 ضابطاً سعودياً مخلفاً واحدة من 
ــات التي يواجهها العدو السعودي خالل  أكرب االنتكاس

عدوانه املستمر عىل اليمن منذ أكرث من عامني.
ــكري ميداني مرصع 13من الضباط  وأكد مصدر عس
ــكرية تابعة  ــرة عس ــقوط طائ ــة س ــعوديني يف حادث الس
ــعودي أمس عندما كان يستقلها  لتحالف العدوان الس

ضباط وجنود سعوديون فوق منطقة تداوين بمحافظة 
مأرب.

ــالك هوك"  ــرة من طراز " ب ــدر أن الطائ ــح املص وأوض
ــقطت بمنطقة التداوين شمال رشق مدينة  سعودية، س
مارب عندما كانت تحلق عرص امس بالقرب من معسكر 
ــعوديا لقوا  ــريا إىل أن 13 ضابطا وجنديا س ــن مش تداوي
مرصعهم يف الحادث وبينهم طاقم الطائرة، فيما نسبت 
قناة "امليادين" اللبنانية إىل مصادر أخرى تأكيدات بأن 
ــقطت بصاروخ اماراتي من طراز "باتريوت"  الطائرة اس
أصاب الطائرة مبارشة ما ادى إىل اسقاطها حيث شوهد 

حطامها يتهاوى بالقرب من معسكر تداوين.
ــه الحربية يف  ــعودي بتحطم طائرت ــر النظام الس واق

ــوده يف هذا الحادث،  ــارب ومرصع 12 من ضباطه وجن م
ــعودي االماراتي امس  ــدر تحالف العدوان الس فيما اص
ــكرية العمودية  ــقوط الطائرة العس ــا اكد فيه  أن س بيان
ــوك" امريكية الصنع جاء اثناء ادائها  من طراز " بالك ه
مهماتها ونتج عن الحادث مرصع أربعة ضباط، وثمانية 
ــلحة السعودية، مشريا إىل  ضباط صف من القوات املس

أن  التحقيق يجري حاليا ملعرفة أسباب الحادث.
وحلقت مروحيات تابعة لتحالف العدوان السعودي 
ــل التابعة  ــا طائرة النق ــقطت فيه ــوق املنطقة التي س ف
للعدوان  السعودي، وقالت مصادر محلية ان مروحيتني 
ــأرب  ــرة بم ــقوط الطائ ــكان س ــق يف م ــان بالتحلي تقوم
ــقطت،  ــدا من االقرتاب من الطائرة التي اس وتمنعان أح

ــن  ــرتاب م ــن االق ــعودي م ــدوان الس ــب الع ــة كتائ مانع
املنطقة.

ــدوان  الع ــف  لتحال ــي  الحرب ــريان  الط ــق  حل ــا  كم
ــاعات كما  ــعودي فوق العاصمة ومحيطها لعدة س الس
ــقوط الطائرة  ــة فوق محافظة مارب بعيد س حلق بكثاف
العسكرية السعودية فيما اعتربه مراقبون محاوالت من 
طريف األزمة الستعراض القوة يف إطار الخالف املتصاعد 

بني النظامني السعودي واإلماراتي.
ــى  رصع ــعوديني  الس ــاط  الضب ــماء  سقوط الطائرة العسكرية يف تداوين:أس
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صنعاء/ سبأ
التقى وزير الخارجية املهندس 
ــام رشف عبدالله أمس رئيس  هش
ــب  ــة للصلي ــة الدولي ــة اللجن بعث

األحمر بصنعاء الكسندر فت.
ــة  اللقاء مناقش ــالل  ــرى خ ج
ــعودي  الس ــدوان  الع ــدات  تهدي
ــه  مع ــف  تحال ــن  وم ــي  اإلمارات  -
ــد  ــا ق ــدة، وم ــاء الحدي ــاه مين تج
ــة الكارثة  ــك إىل مضاعف يؤدي ذل
ــانية التي أوجدها العدوان  اإلنس
ــامل وإمكانية قيام  والحصار الش
ــدويل بدور يف  ــب األحمر ال الصلي

هذا الجانب.
ــالل  ــة خ ــر الخارجي ــد وزي وأك
ــة  ــتمرار اللجن ــة اس ــاء أهمي اللق
ــب األحمر يف بذل  ــة للصلي الدولي
ــالب  ــن الط ــراج ع ــاعيها لإلف مس
ــن قامت  ــة الذي ــني الخمس اليمني
يف  ــم  باختطافه ــرصة  الن ــة  جبه

سوريا عام 2011م.
ــاد بجهود اللجنة الدولية  وأش
ــعب اليمني  لتخفيف معاناة الش
ــت أن وزارة  ــدا يف ذات الوق .. مؤك
ــذل قصارى جهدها  الخارجية تب
لتذليل كافة الصعوبات واملعوقات 
ــات  املنظم ــل  عم ــه  تواج ــي  الت

الدولية العاملة يف بالدنا.

ــة اللجنة  ــا وعد رئيس بعث فيم
الدولية للصليب األحمر بأن تبذل 
اللجنة الدولية قصارى جهدها يف 

هذا الشأن اإلنساني.
ــض  بع ــندر  إلكس ــتعرض  واس
ــل  ــه عم ــي تواج الت ــات  الصعوب
ــة للصليب األحمر  الدولي اللجنة 

وُتعيق عملها ومهامها.

عمران – سبأ
ــة ظليمة بمحافظة  ــة حجور بمديري ــن أبناء عزل  أعل
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــم يف مواجه ــري العال ــران النف عم

األمريكي ورفد جبهات الساحل بالرجال والعتاد.
وجدد أبناء حجور يف وقفة قبلية تدشينا للعام الثالث 
ــا واحدا إىل جانب  ــود، التأكيد عىل قوفهم صف من الصم

أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان.
ــل رفد جبهات  ــتعداد أبناء القبائ ــاركون اس وأكد املش
ــة وجميع جبهات  ــواحل الغربي ــرشف والكرامة يف الس ال

املواجهة بالرجال والعتاد حتى تحقيق النرص.
واعترب املشاركون صمت املجتمع الدويل إزاء ما يرتكبه 
ــن مجازر بحق  ــعودي األمريكي م ــدوان الس تحالف الع

الشعب اليمني وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
ــي يرتكبها تحالف العدوان بحق  وأكدوا أن املجازر الت

اليمن جرائم حرب ضد اإلنسانية لن تسقط بالتقادم.
ــر بمحافظة  ــل مديرية مزه ــاء قبائ ــك أعلن أبن إىل ذل
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــام  الع ــري  النف ــة  ريم

األمريكي الغاشم .
ــس بحضور  ــر يف لقاء قبيل أم ــل مزه ــد أبناء قبائ وأك
ــتعداد يف رفد جبهات  ــائخ والوجهاء واألعيان، االس املش
ــف  ــة تحال ــاد ملواجه ــال والعت ــة بالرج ــرشف والبطول ال
العدوان ومخططاته اإلجرامية يف السيطرة عىل الحديدة 

ومؤامراته عىل السواحل الغربية للبالد.
ــه  ــا يرتكب ــب إزاء م ــدويل املعي ــت ال ــتنكروا الصم واس
ــعب اليمني  ــن جرائم بحق أبناء الش ــف العدوان م تحال

والتي تتنايف مع كل القيم واملبادئ اإلنسانية.
ــب  جان إىل  ــدا  واح ــا  صف ــم  وقوفه ــاركون  املش ــد  وأك
ــيدين  ــعبية ملواجهة العدوان .. مش الجيش واللجان الش
ــان  ــش واللج ــال الجي ــطرها أبط ــي يس ــازات الت باإلنج
ــعبية يف مختلف جبهات الرشف والبطولة دفاعا عن  الش

الوطن وأمنه واستقراره.
وشددوا عىل رضورة استمرار الصمود والثبات يف وجه 
ــورة عامة إىل  ــة واليمن بص ــاء ريم ــني أبن ــدوان .. داع الع
ــرد عىل جرائمه  ــة العدوان وال ــز االصطفاف ملواجه تعزي

بحق الشعب اليمني.
ــات ومعلمو  ــالب وطالب ــم ط ــل نظ ــد متص ــىل صعي ع
ــة ربوع بني  ــية الثانوية بمنطق ــة التعاون األساس مدرس
خويل بمديرية بالد الطعام بريمة أمس وقفة احتجاجية 
ــعودي األمريكي  ــتمرار جرائم العدوان الس ــد باس للتندي

عىل الشعب اليمني.
ــاركون يف الوقفة أهمية االصطفاف والتالحم  وأكد املش
ــاد يف مواجهة العدوان  ــات بالرجال والعت ــز الجبه وتعزي

ودحر الغزاة واملعتدين.
ــؤولياته والعمل  ــع الدويل بتحمل مس وطالبوا املجتم
ــع الحصار والتحقيق يف الجرائم  عىل إيقاف العدوان ورف
ــدوان منذ 26 مارس 2015م عىل  التي ارتكبها تحالف الع

اليمن حتى الفرتة الراهنة.
ــي تضحيات أبطال  ــالب والطالبات واملعلم وحيا الط
ــعبية واالنتصارات التي يحققونها  الجيش واللجان الش

يف مختلف جبهات العزة والرشف.

وزير الخارجية يطالب اللجنة الدولية بمضاعفة جهودها وزير الخارجية يطالب اللجنة الدولية بمضاعفة جهودها 
لإلفراج عن الطلبة اليمنيين المختطفين بسوريالإلفراج عن الطلبة اليمنيين المختطفين بسوريا

قبائل حجور بعمران ومزهر  بريمة تعلن النفير قبائل حجور بعمران ومزهر  بريمة تعلن النفير 
العام ورفد جبهات الساحل بالرجال والعتاد  العام ورفد جبهات الساحل بالرجال والعتاد  

التقى رئيس بعثة الصليب األحمر في اليمنالتقى رئيس بعثة الصليب األحمر في اليمن

الثورة/
يف حصيلة ناهزت الــ 120 قتيال وعرشات الجرحى أنهت قوات الجيش 
ــق املحيطة بـ" جبل   ــس عملياتها النوعية يف املناط ــعبية أم واللجان الش
النار " رشقي مديرية املخا بمحافظة تعز، بانتصارات قلبت املعادلة، غداة 
ــي ومرتزقة الفار  ــعودي االمريك ــرث كتائب العدوان الس ــا من دحر اك تمكنه
ــن مواقع عدة يف  ــودانية م ــزب االصالح وكتائب الجنجويد الس هادي وح

محيط جبل ا لنار كانوا انترشوا فيها خالل الفرتة.
وبحسب املصادر العسكرية فقد أدى ابطال الجيش واللجان مهماتهم 
ــه بعملية  ــه وكتائب ــدو واربكت خطوط ــأت الع ــكرية فاج ــق خطة عس وف
ــس  الثالثاء  ــى فجر ام ــل االثنني وحت ــن منتصف لي ــتمرت م ــة اس مباغت
ــفرت عن مرصع وجرح أعداد كبرية من الغزاة واملرتزقة وفرار من تبقى  واس

منهم غربا باتجاه السواحل عىل وقع نريان الجيش واللجان الشعبية.
ــعبية يف هذه  ــان الش ــات الجيش واللج ــاح عملي ــادر نج ــدت املص واك
الجبهة رغم كثافة الغارات الهستريية التي نفذها طريان العدوان الحربي 
ــدم الجيش واللجان صوب مخابئ  ــي والتي حاول فيها عرقلة تق واملروح

كتائب العدوان واملرتزقة يف محيط جبل النار.
ــذه الجبهة  ــان يف ه ــش واللج ــات الجي ــادر إىل أن عملي ــارت املص وأش
ــام املاضية  ــالل األي ــلة  للعدو خ ــدة فاش ــاوالت زحف ع ــد مح ــاءت بع ج
ــلحي  ــن املرتزقة والغزاة من الجنجويد ومس ــع خاللها بأعداد كبرية  م دف
"القاعدة وداعش" للسيطرة عىل سلسلة جبل النار بغطاء جوي  لطريان 
ــن مئات الغارات عىل املنطقة والقصف الكثيف لبوارجه  العدوان  الذي ش

الحربية  الراسية يف جنوبي البحر االحمر وخليج عدن فضال عن عمليات 
ــدوان عىل مدار  ــتطالعي التابع للع ــريان االس ــي نفذها الط ــيط الت التمش

الساعة.
ــف  ــاوالت الزح ــدوا يف مح ــه تكب ــدو ومرتزقت ــل الع ــح أن  جحاف واوض
الفاشلة عىل جبل النار خسائر فادحة فيما دمرت نريان الجيش واللجان 

عرشات اآلليات التابعة لهم .
ــعبية  ــات أبطال الجيش واللجان الش ــاد املصدر بصمود وتضحي وأش
ــيادة الوطن وعزة  ــذود عن س ــس للدفاع وال ــايل والنفي ــن يبذلون الغ الذي

وكرامة الشعب اليمني.
ــريان العدوان  ــكرية ميدانية أن ط ــك أكدت مصادر عس ــون ذل ويف غض

ــتريية عىل منطقة جبل النار  ــعودي االماراتي كثف أمس غاراته الهس الس
ــط  ــرث من 33 غارة وس ــن أك ــة املخا، حيث ش ــة ملديري ــي الرشقي بالضواح
ــيس للعدوان فوق املنطقة، فيما  ــتطالع التجس تحليق كثيف لطريان  االس
ــاعات النهار فوق  ــوال س ــق بكثافة ط ــات االباتيش تحل ــوهدت مروحي ش

مدينة ُذباب الساحلية التابعة ملديرية باب املندب.

الجيش واللجان  يدحرون كتائب العدوان والمرتزقة في محيط جبل النار بخسائر فادحةالجيش واللجان  يدحرون كتائب العدوان والمرتزقة في محيط جبل النار بخسائر فادحة

ــة مـــارب ــظ ــاف ــح ــم ب ــة  ــري ــك ــس ــع بـــإســـقـــاط طــائــرتــهــم ال ــة مـــارب ضــابــطــا ســـعـــوديـــا  ــظ ــاف ــح ــم ب ــة  ــري ــك ــس ــع بـــإســـقـــاط طــائــرتــهــم ال مـــصـــرع مـــصـــرع ١٣١٣ ضــابــطــا ســـعـــوديـــا 

تدمير آلية وجرافة عسكرية تدمير آلية وجرافة عسكرية 
سعودية بجيزان وعسيرسعودية بجيزان وعسير

دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــتهدفت عدداً  ــعودية، واس ــكرية وجرافة س آلية عس
من مواقع العدو العسكرية بجيزان ونجران وعسري .
ــة األنباء  ــري لوكال ــكري بعس ــح مصدر عس وأوض
ــش واللجان  ــن الجي ــبأ) أن وحدات م ــة (س اليمني
ــاروخ موجه  ــعودية بص ــعبية أعطبت جرافة س الش
ــكري  ــيال العس ــاً إىل موقع املس ــقها طريق ــاء ش أثن
ــكرية يف  ــت املدفعية تجمعات عس ــري، فيما دك بعس

املوقع وتجمعات أخرى يف الربوعة .
ــرى يف الجيش  ــدر إىل ان وحدات أخ ــار املص وأش
ــعودية يف موقع  ــة س ــرت آلي ــعبية دم ــان الش واللج
ــرس جوبح بجيزان ، باإلضافة إىل قصف تجمعات  ك
ــان والغاوية  ــي الدخ ــعوديني يف موقع ــود الس للجن

محققة إصابات مبارشة .
ــش واللجان  ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــت املص ولف
ــتهدفت تجمعات لجنود العدو بموقع  ــعبية اس الش
العش بنجران محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم .


