
صنعاء / سبأ
األخ  ـــث  ـــع ب
الصماد  صــالــح 
املجلس  رئــيــس 
األعىل  السيايس 
إىل  تهنئة  برقية 
ــا  ــي ــس روس ــي رئ
االتــــحــــاديــــة 
بوتن،  فالديمري 
بـــمـــنـــاســـبـــة 
احتفاالت الشعب 
الصديق  الرويس 

بالعيد الوطني.

ــعودي  ــل طريان العدوان الس واص
ــىل  ع ــة  اإلجرامي ــه  غارات ــي  األمريك
ــالل  خ ــة  الجمهوري ــات  محافظ
ــتهدفاً  مس ــة  املاضي ــاعات  الس

ممتلكات ومقدرات الشعب اليمني .
أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــالث غارات  ــن ث ــادي ش ــريان املع الط
عىل خط النقيل يف الصلو وغارة عىل 
ــاب بمحافظة  ــم يف الضب ــل املنع جب
تعز ، وشن سبع غارات عىل مديريتي 

حرض وميدي بمحافظة حجة .
ــريان العدوان  ــدر أن ط ــر املص وذك
ــي بارق  ــىل منطقة بن ــن غارتني ع ش

بمديرية نهم يف محافظة صنعاء .
كما شن طريان العدوان السعودي 
ــىل مناطق  ــبع غارات ع ــي س األمريك
متفرقة من مديرية رصواح بمحافظة 

مارب.
ــيل أن الغارات  ــح مصدر مح وأوض
ــار ، الربيعة  ــق املط ــتهدفت مناط اس

ــزارع  بم أرضاراً  ــة  مخلف ــالن  هي  ،
املواطنني.

"الثورة " /
ــكرية ميدانية مرصع  أكدت مصادر عس
ــدوان  ــن مرتزقة الع ــري م ــدد كب ــة ع وإصاب
ــعودي اإلماراتي أمس لدى صد ابطال  الس
ــعبية محاولة زحف  ــان الش الجيش واللج
ــة يختل يف  ــة باتجاه منطق ــلة للمرتزق فاش
ــرب محافظة تعز،  ــوب غ ــة املخا جن مديري
ــناد املدفعي  ــاركة قوة االس ــرية إىل مش مش
ــو  ــف نح ــرس الزح ــان يف ك ــش واللج للجي
ــكرية تابعة  ــة عس ــث دمرت آلي ــل حي يخت
ــدم  التق ــاول  تح ــت  كان ــا  عندم ــة  للمرتزق

شمايل املنطقة.
ــة  ــة يف جبه النوعي ــة  العملي ــت  وتزامن
ــوة املدفعية  ــرى نفذتها الق ــع أخ يختل، م
ــس  أم ــتهدفت  اس ــان  واللج ــش  للجي
ــن مواقع املرتزقة  بالقذائف الثقيلة عددا م

يف جبهة الكدحة محققة إصابات مبارشة.

ــيا مرتزقة  ــا اقرت مليش ــاء ذلك فيم وج
ــس   أم ــي  االمارات ــعودي  الس ــدوان  الع
ــا املرتزقة يف  ــية التي تلقاه بالهزيمة القاس
ــز، غداة عملية  ــة الصلو بمحافظة تع جبه
التصدي النوعية ملحاولة مسلحي املرتزقة 
التسلل إىل هذه الجبهة وذلك بعد سلسلة 
ــر ضختها القنوات الدعائية لتحالف  تقاري
ــاعت فيها أكاذيب عن سيطرة  العدوان أش

كتائب املرتزقة عىل هذه املنطقة.
ــهدت  ــادر محلية فقد ش ــب مص وبحس
ــز  تع ــف  ري ــات  ــة يف جبه املرتزق ــوط  خط
ــرب  ــع ح ــن م ــارعة بالتزام ــارات متس انهي
اتهامات بني كتائب املرتزقة بشأن الخسائر 
ــجلت يف الجبهات الرشقية  املروعة التي س
ــاحل  وجبهات  ــز وجبهات الس بمدينة تع

ريف املحافظة خالل األيام األخرية.

الرئيس الصماد يهنئ بالعيد الوطني لروسياالرئيس الصماد يهنئ بالعيد الوطني لروسيا

غارات همجية على تعز وحجة ونهم وصرواحغارات همجية على تعز وحجة ونهم وصرواح

استهدفت القوة الصاروخية واملدفعية 
ــات  تجمع ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي

للجنود السعوديني يف نجران وعسري.
ــوة  ــبأ) أن الق ـــ (س ــدر ل ــح مص وأوض
ــتهدفت بصلية  الصاروخية واملدفعية اس
ــا وعدد من قذائف  ــن صواريخ الكاتيوش م
ــعوديني  ــات للجنود الس ــة تجمع املدفعي

بالسديس يف نجران .

القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات الجيش القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات الجيش 
السعودي في نجران وعسيرالسعودي في نجران وعسير

خسائر فادحة لمرتزقة العدوان السعودي يف جبهات ريف وساحل تعز

حرب االغتياالت تعود إىل عدن .. 

هكذا تناثرت جثث المرتزقة بعد تطهير الجيش واللجان هكذا تناثرت جثث المرتزقة بعد تطهير الجيش واللجان ٣٣  قرى في الصلوقرى في الصلو
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أبطال الجيش واللجان أجهضوا زحفا لمرتزقة العدوان شرقي تعزُأسند بغارات هستيرية
 الهيئة العامة للطيران تؤكد خروج  الهيئة العامة للطيران تؤكد خروج 

طائرتين عن الخدمة من ضمن طائرتين عن الخدمة من ضمن 
اسطول الخطوط الجوية اليمنية اسطول الخطوط الجوية اليمنية 

المكون من أربع طائراتالمكون من أربع طائرات

"الثورة" تنشر اسماء بعض "الثورة" تنشر اسماء بعض 
صرعى المرتزقة في جبهة الصلو صرعى المرتزقة في جبهة الصلو 
واالحياء الشرقية للمدينة وجبهة واالحياء الشرقية للمدينة وجبهة 

الشقب في تعزالشقب في تعز

خسائر ثقيلة في االرواح تكبدها خسائر ثقيلة في االرواح تكبدها 
المرتزقة خالل اليومين المرتزقة خالل اليومين 

الماضيين في جبهات القرن الماضيين في جبهات القرن 
والكحل بمديرية نهموالكحل بمديرية نهم
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ــتريية شنها  ــببت سلسلة غارات هس تس
ــعودي صباح  ــدوان الس ــف الع طريان تحال
ــة تعز يف  ــة ملدين ــاء الرشقي ــس عىل األحي أم
ــوفتيل عند مدخل  تدمري أجزاء من فندق س
ــتهدافه بنحو 15  ــان، بعد اس ــة الحوب منطق
ــدوان قنابل  ــا طريان الع ــتخدم فيه غارة اس
ــناد  ــار يف أكرث عمليات اإلس ــديدة االنفج ش
الجوي لكتائب املرتزقة يف الجبهات الرشقية 

يف مدينة تعز.
ــس عىل وقع  ــكان مدينة تعز أم ــاق س  وأف
ــف  تحال ــريان  ط ــا  ركزه ــتريية  هس ــارات  غ
ــة  تب ــىل  ع ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــدوان  الع
ــعب،  ــن جولة قرص الش ــوفتيل القريبة م س
ــد  ــا اح ــرت كلي ــق ودم ــدة دقائ ــتمرت لع اس
ــناد  ــعى إلس ــوفتيل يف مس ــق فندق س مالح
ــلة للمرتزقة عىل معسكر  محاولة زحف فاش
ــة محمد عيل عثمان غري  الترشيفات ومدرس
أن أبطال الجيش واللجان أجهضوا العملية 
وصدوا زحف املرتزقة الذين الذوا بالفرار بعد 

مرصع أربعة منهم.
وبحسب اعرتافات دونها مرتزقة يف مواقع 
ــاءت الغارات  ــي فقد ج ــل االجتماع التواص
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط ــتريية  الهس
ــا مرتزقة العدوان  اإلماراتي بعد مزاعم رفعه
السعودي إىل غرفة عمليات تحالف العدوان 
ــة  ــان يف تب ــش واللج ــز الجي ــت أن تمرك ادع
ــق  ــلهم يف تحقي ــببا يف فش ــوفتيل كان  س س
ــكر  ــعب ومعس ــرتاق يف جبهتي قرص الش اخ
ــة محمد عيل عثمان، ما  الترشيفات ومدرس
ــن غارات  ــريان تحالف العدوان إىل ش دعا ط
ــريان العدوان  ــارك فيها رسب من ط كثيفة ش
ــعودي يف محاولة إلحراز انتصار يف هذه  الس
الجبهة بعد سلسلة خسائر فادحة تكبدها 
املرتزقة يف أكرث جبهات املحافظة الساحلية 

والريفية.
التفاصيل صفحة 03

تصعيد عمالني للجيش واللجان في جبهات تعز يكبد المرتزقة خسائر ثقيلةتصعيد عمالني للجيش واللجان في جبهات تعز يكبد المرتزقة خسائر ثقيلة

هزيمة الصلو تفتح حرب االتهاماتهزيمة الصلو تفتح حرب االتهامات

صنعاء / سبأ
ــف أمس  ــل عبداللطي ــاء فيص ــان علي ــوق اإلنس ــرة حق ــت وزي قام
ــاب املنازل املترضرة التي  ــاد املهدي وجريانه من أصح بزيارة أرسة رش
ــني  ــة املاضية بمنطقة الخمس ــدوان يوم الجمع ــتهدفها طريان الع اس

بصنعاء.
ــائر جراء قصف  ــت الوزيرة علياء عىل حجم األرضار والخس واطلع
ــاد املهدي وراح ضحيته ثالثة أطفال  طريان العدوان ملنزل املواطن رش

وامرأة من أرسته، وكذا االرضار يف املنازل املجاورة .
ــدوان يف  ــف الع ــان تحال ــان إمع ــوق اإلنس ــرة حق ــتنكرت وزي واس
ــكنية يف انتهاك صارخ لكل املواثيق  ــتهداف املواطنني واألحياء الس اس

واألعراف الدولية واإلنسانية
ــار الوزارة للمنظمات والتقارير الدولية  رافقها خالل الزيارة مستش

الدكتور حسام األكوع .

وزيرة حقوق ا]نسان تطلع على اZضرار وزيرة حقوق ا]نسان تطلع على اZضرار 
بمنزل رشاد المهدي والمنازل المجاورةبمنزل رشاد المهدي والمنازل المجاورة

"الثورة"
ــة لالحتالل حيث  ــف بمدينة عدن الخاضع ــادت حرب االغتيال تعص ع
ــيخ يارسعبدالله العمودي بجروح  أصيب مدير عام مديرية رصد يافع الش
ــس يف مدينة عدن  ــر أم ــتهدفته فج ــلة اس ــة اغتيال فاش ــرية يف محاول خط

الخاضعة لسيطرة قوات االحتالل اإلماراتية واملليشيا العميلة.
ــا من تنظيم "القاعدة"  ــلحني يعتقد أنهم وأفادت مصادر محلية أن مس
اعرتضا الشيخ العمودي، وأطلقا عليه وابال من  الرصاص بالقرب من فندق 
ــه بعدة طلقات  ــدن مما أدى إىل إصابت ــاور لجولة الكثريي يف ع ــة املج طيب

نارية يف أجزاء متفرقة من جسده.
ــني تولوا  ــني متطوع ــرار وان مواطن ــلحني الذا بالف ــهود إن املس ــال ش وق
ــفى الوايل حيث قرر األطباء إدخاله العناية الفائقة بسبب  إسعاف مستش

حالته الحرجة.
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