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صنعاء/  سبأ
بعث األخ صالح 

الصماد رئيس 
املجلس السيايس 

األعىل برقية تهنئة 
إىل رئيس جمهورية 

العراق فؤاد 
معصوم، بمناسبة 
احتفاالت الشعب 

العراقي الشقيق 
بالعيد الوطني.

 صنعاء - سبأ 
ــاد رئيس  ــح الصم ــث األخ صال بع
ــيايس األعىل برقية عزاء  املجلس الس
ومواساة يف وفاة سعيد قائد املخاليف .

جاء فيها:
ــد املحاليف  ــعيد قائ األخ بجاش س
ــزاب  األح ــؤون  ش ــة  لجن ــكرتري  س
ــه  وإخوان ــية  السياس ــات  والتنظيم

ــوم  املرح ــد  الوال وأرسة  أوالد  ــة  وكاف
ــة  منطق يف  ــاليف  املح ــد  قائ ــعيد  س
ــا  ــالم .. تلقين ــب الس ــالف برشع املخ
ــتاذ  بحزن عميق نبأ وفاة والدكم األس
ــذي كان يف  ــاليف ال ــد املخ ــعيد قائ س
ــز  املتمي ــان  لإلنس ــا  نموذج ــه  حيات
بروح البذل والعطاء والعمل من أجل 
ــه حارضة يف  ــتظل حيات اآلخرين وس

ــن  ما تركه فيكم من جميل األثر وحس
ــة  والوطني ــادرة  املب وروح  ــة  الرتبي
ــبيل نهضة  ــة والتفاني يف س الصادق

اليمن وازدهاره .
ــع  ــه الفقيد الراحل بواس تغمد الل
رحمته وألهمكم وكافة األرسة ومحبيه 

الصرب والسلوان .
" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

مصرع جنود سعوديين في قصف مدفعي وعمليات قنص وراء الحدودمصرع جنود سعوديين في قصف مدفعي وعمليات قنص وراء الحدود
/ 

ــعبية أمس  قصفها الكثيف عىل  ــاودت مدفعية الجيش واللجان الش ع
ــعودي وراء الحدود مكبدة مليشيا بن سلمان خسائر يف  مواقع العدو الس

االرواح والعتاد.
ــة للجيش واللجان  ــكرية ميدانية أن القوة املدفعي وأفادت مصادر عس
ــعودي يف جيزان ما أسفر  دكت امس بالقذائف الثقيلة موقع الفريضة الس

عن مرصع واصابة عدد من الجنود  السعوديني.
ــلمان  ــس تجمعات لكتائب بن س ــش واللجان  ام ــت مدفعية الجي ودك

كانت تتمركز يف موقع الضبعة محققة إصابات مبارشة.
ــعودي وقنصت  وتمكنت فرق القناصة من التوغل يف مناطق العمق الس
ــعوديا  ــقطت جنديا س ــعوديني يف موقع العريضة كما أس أمس جنديني س

ثالثا يف موقع الكرس بجيزان.
ــعبية أمس مواقع  ــت مدفعية الجيش واللجان الش ــاء ذلك فيما دك وج
ــمايل صحراء ميدي  ــعودي واملرتزقة ش ــا كتائب العدوان الس ــزت فيه تمرك

محققة اصابات مبارشة.

/ 
ــان  واللج ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  دك
ــعودي  ــا ملرتزقة العدوان الس ــعبية أمس تجمع الش
ــراز " زلزال ـ 2 " رشقي  ــاروخ يمني الصنع من ط بص
ــاحلية بمحافظة  ــل بمديرية املخا الس منطقة يخت

تعز.

/ 
ــا الكتائب  ــة تلقته ــة موجع رضب
ــعودي  الرسية لتحالف العدوان الس
اإلماراتي األمريكي أمس غداة ضبط 
ــناد التي يعتمد تحالف  لخاليا اإلس
ــا مخابراتيا  ــدوان الهمجي عليه الع
ــزة األمن  ــد إلقاء أجه ــن األرض بع م

ــض  القب ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــة للعدو  ــة تابع ــا عنقودي عىل خالي
ــة  بمحافظ ــان  صعف ــة  مديري يف  
ــا لتنفيذ  ــدو جنده ــاء كان  الع صنع
مهمات إسناد ميدانية من  األرض يف 

العاصمة ومحافظة  الحديدة.
ــي  ــالم األمن ــان اإلع ــا لبي وطبق
ــت الخاليا املقبوض عليها  فقد كان

ــات  ــرف عملي ــل غ ــن قب ــة م مكلف
الطريق  ــع  ــدوان بقط الع ــف  تحال
ــاء والحديدة  بني محافظتي صنع
ــوىض  وف ــاك  إرب ــداث  إح ــدف  به
ــام الذي  ــيس اله ــق الرئي يف الطري
ــوي للعاصمة  يعترب الرشيان الحي

صنعاء.. 

/ 
كثف طريان تحالف العدوان السعودي 
ــات اليمنية  ــىل املحافظ ــه ع ــس غارات أم
ــآت  ــكنية واملنش ــتهدفا املناطق الس مس

واملرافق العامة واملزارع والطرق.
وافادت مصادر عسكرية أن طريان تحالف 
ــن امس 13  ــي ش ــعودي االمارات ــدوان الس الع

غارة عىل أنحاء متفرقة بمديرية كتاف..

 / وكاالت
ــواي يف مجلس  ــفري اوروج ــب س طال
األمن الدويل خالل الجلسة التي عقدها 
ــف ارتكاب  ــاء املايض بوق املجلس االربع

ــن، يف  ــني باليم ــق املدني ــاكات بح االنته
ــي يرتكبها  ــم الحرب الت ــارة إىل جرائ إش
ــعودّي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط
ــتهداف  ــي كان اخرها اس ــي والت االمارات

طريان التحالف السعودي سوقاً شعبية 
يف محافظة صعدة يف الجريمة التي ادت 

إىل مقتل 23 مدنيا حد قوله.

عملية أمنية نوعية أفلحت في ضبط أخطر خاليا عملية أمنية نوعية أفلحت في ضبط أخطر خاليا 
ا>سناد للعدو السعودي بضواحي صنعاءا>سناد للعدو السعودي بضواحي صنعاء

اصابة مدني في سلسلة غارات هسيترية لطيران اصابة مدني في سلسلة غارات هسيترية لطيران 
العدوان السعودي ا>ماراتي على المحافظات العدوان السعودي ا>ماراتي على المحافظات 

سفير اوروجواي في مجلس ا"من: على المجتمع الدولي تحمل سفير اوروجواي في مجلس ا"من: على المجتمع الدولي تحمل 
مسؤوليته في التحقيق بشأن الجرائم ضد المدنيين في اليمنمسؤوليته في التحقيق بشأن الجرائم ضد المدنيين في اليمن

صنعاء/  سبأ
ــد العزيز صالح بن  ــوزراء الدكتور عب ــث رئيس مجلس ال بع
ــارص بن ناجي  ــيخ ن ــاة يف وفاة الش حبتور ، برقية عزاء ومواس
صالح القويس الذي وافاه األجل عن عمر ناهز الـ 80 عاما قىض 

معظمه يف خدمة الوطن.
ــارة وعظيم  ــة عن تعازيه الح ــوزراء يف الربقي ــرب رئيس ال   وع
ــر  ــه ووزي ــويس وإخوان ــارص الق ــم ن ــد املنع ــألخ عب ــاته ل مواس
الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القويس وكافة آل القويس 

بهذا املصاب األليم .
ــة والنضالية  ــور إىل األدوار الوطني ــن حبت ــور ب ــت الدكت ولف
واالجتماعية للفقيد يف الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة 

ويف إصالح ذات البني وخدمة املجتمع وصون سكينته  .
ــخصية  ــه وش ــد حكمائ ــه أح ــرس برحيل ــن خ ــد أن الوط وأك
مقدامة  كان لها مواقفها القوية وطنيا واجتماعيا ، سائالً املوىل 
ــع الرحمة واملغفرة وأن  ــبحانه وتعاىل أن يتغمد الفقيد بواس س
ــلوان " إنا لله  ــه بالصرب والس ــوب أهله وذويه ومحبي ــم قل يعص

وإنا إليه راجعون ".

بن حبتور يعزي آل القوسيبن حبتور يعزي آل القوسي

زلزالـ  زلزالـ  ٢٢ " دك تجمعا لمرتزقة العدوان السعودي شرقي يختل  " دك تجمعا لمرتزقة العدوان السعودي شرقي يختل 
بالمخا موقعا قتلى وجرحى بالمخا موقعا قتلى وجرحى 

ــون الدوحة يف  ــي ريكس تيلرس ــر الخارجية األمريك ــادر وزي غ
ــراف األزمة  ــا مباحثات مع أط ــة عقد خالله ــام جولة خليجي خت

الخليجية دون اإلعالن عن احراز تقدم يف احتوائها.
ــيخ تميم بن حمد  ــون مباحثات مع أمري قطر الش وعقد تيلرس
ــوزراء الكويتي  ــؤون مجلس ال ــور وزير الدولة لش ــي بحض آل ثان
ــي محمد بن  ــة الكويت ــر الخارجي ــاح ووزي ــارك الصب ــد املب محم

عبدالرحمن آل ثاني.
ــون بأي ترصيح علني منذ مشاركته يف اجتماع  ولم يدِل تيلرس
ــعودية واإلمارات  ــدايس يف جدة ضم وزراء دول املقاطعة (الس س
والبحرين ومرص) ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، 
ــق أي من األطراف علنا  ــد الله املبارك الصباح. ولم يعل محمد عب
ــي يف الكويت  ــي أجراها الوزير األمريك ــج املحادثات الت عىل نتائ

وقطر والسعودية منذ بداية جولته يوم االثنني املايض.

وزير الخارجية االمريكي يغادر الدوحة صامتا

ال جديد على صعيد حلحلة ا"زمة الخليجيةال جديد على صعيد حلحلة ا"زمة الخليجية
عمليات نوعية للجيش واللجان كبدت المرتزقة عمليات نوعية للجيش واللجان كبدت المرتزقة 

خسائر كبيرة في جبهات تعز ولحج خسائر كبيرة في جبهات تعز ولحج 
/ 

ــز أكدت مصادر  ويف جبهات تع
ــيا  ــة تكبد مليش ــكرية ميداني عس
ــق  مناط يف  ــزة  املتمرك ــة  املرتزق
ــائر فادحة  ــف الجنوبي خس الري
ــش  ــال الجي ــد ابط ــد ص ــس بع ام
ــلحي املرتزقة  ــان زحفا ملس واللج
ــة الخزان  ــس وتب ــة املفالي عىل تب
ــه  ــذي تخلل ــان وال ــة حيف بمديري
ــن القتىل  ــارك أوقعت العديد م مع

والجرحى يف صفوف املرتزقة.

عملية نوعية ألجهزة االمن واللجان وجهت ضربة 
موجعة لخطوط الخاليا السرية للعدوان

القيادي في حزب اإلصالح الموالي للعدوان نايف البكري  يؤكد ان عدد  قتلى 
المرتزقة في مارب والجوف اكثر من ١٢ الفًا قضوا بنيران الجيش واللجان

"ستراتفور" صواريخ الجيش اليمني  عكست الفشل 
األمني واالستخباراتي للحرب السعودية في اليمن 

النص الكامل لخطاب الرئيس الصماد في حفل تخرج 
الدفع العسكرية الجديدة بمحافظة الحديدة

االسناد االسنادلخاليا  لخاليا 
الكبير الكبيرالسقوط  السقوط 

انهيارات متسارعة للمرتزقة في الجوف تفاقم فاتورة الخسائر 
/

ــات محافظة  ــدم بجبه ــعبية يف التق ــش واللجان الش ــوات الجي ــتمرت ق اس
الجوف مسجلة انتصارات نوعية متقدمة يف عملياتها التي تمكنت خالل الفرتة 
ــعودي يف هذه  ــن اوكار ومخابئ مرتزقة العدوان الس ــة من دحر العديد م املاضي

املحافظة.
ــكرية ميدانية أن قوات الجيش واللجان الشعبية شنت  وافادت مصادر عس
ــرية  أمس هجوما مباغتا عىل مواقع املرتزقة يف منطقة مزرية بمديرية املتون مش

إىل مرصع وإصابة العديد من املرتزقة يف هذه العملية.
ــان هجوما  ثانيا  ــن ابطال الجيش واللج ــكرية فقد ش وطبقا للمصادر العس
عىل مواقع مسلحي املرتزقة يف وادي شواق والسالن باملصلوب اسفر عن تكبيد 

فلول املرتزقة  خسائر برشية ومادية.
ــلحي املرتزقة  ــعبية أمس تجمعات ملس ــش واللجان الش ــت مدفعية الجي ودك
جنوب منطقة صفر الحنايا ونوبة صابر بمديرية الغيل محققة إصابات مبارشة.
ــعودي   ــس تجمعات ملرتزقة العدوان الس ــاء ام ودكت القوة الصاروخية مس
ــي يف مبنى الزراعة بالجوف بصلية من الصواريخ اوقعت قتىل وجرحى  االمارات

من املرتزقة فيما شوهدت سيارات اإلسعاف تهرع إىل املكان.
ــلة للمرتزقة  وتزامن ذلك مع صد أبطال الجيش واللجان محاولة زحف فاش
باتجاه جبل عنربة االسرتاتيجي والتباب  املجاورة له بمديرية املتون يف محاولة 
ــتعادته مشرية إىل أن معارك عنيفة اندلعت بني الجانبني اسفرت عن مرصع  الس

واصابة العديد من املرتزقة وبينهم قادة ميدانيون.
التفاصيل صفحة 03


