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سگرتريو التحرير

التقى رئيسة بعثة االتحاد االوروبي لدى اليمن التقى رئيسة بعثة االتحاد االوروبي لدى اليمن 

ــد مواطن وأصيب خمسة آخرون معظمهم   استشه
ــودي  ــدوان السع ــة الع ــف مرتزق ــس بقص ــال أم أطف

األمريكي عىل مناطق سكنية بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ(سبأ) أن مرتزقة 
ــق سكنية  ــف مدفعي مناط ــوا بقص ــدوان استهدف الع
ــا أدى إىل  ــون بتعز، م ــن والصاب ــع السم ــوار مصن ج

استشهاد مواطن وإصابة أربعة أطفال ورجل.
ــودي األمريكي أربع  ــريان العدوان السع كما شن ط

غارات عىل مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

ــارات  الغ أن  ــة  باملحافظ ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــت أرضاراً  ــة باملديرية، خلف ــت مناطق متفرق استهدف

بممتلكات املواطنني ومزارعهم.
ــودي األمريكي أمس  ــدوان السع ــريان الع ــن ط وش

غارتني عىل محافظة الحديدة.
ــيل باملحافظة أن طريان العدوان  وأوضح مصدر مح

شن غارتني عىل مديرية باجل.
ــا  شن طريان العدوان امس 3 غارات عيل مناطق  كم

متفرقة رشق رصواح.

صنعاء / سبأ
ــرثوة السمكية  ــر ال ــش وزي  ناق
ــع ممثل  ــريي أمس م ــد الزب محم
ــة األغذية والزراعة " الفاو"  منظم
ــب  ــاج جوان ــالح الح ــور ص الدكت
ــوزارة واملنظمة يف  ــني ال ــاون ب التع

املجال السمكي.
ــد الوزير الزبريي  ــاء أك ويف اللق
ــه الفاو  ــم الذي تقدم أهمية الدع
للقطاع السمكي .. الفتا إىل أهمية 
ــط  ــوزارة وتنشي ــة ال ــادة هيكل إع
ــة  كاف ــل  وتذلي ــة  السمكي اإلدارة 
أداء  ــرتض  تع ــي  الت ــات  الصعوب

القطاع السمكي.
ــم  دع رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
الصيادين وتفعيل دور الجمعيات 
ــه خدمة  ــن شأن ــا م ــة بم السمكي
ــة  أهمي ــدا  مؤك  .. ــن  الصيادي
ــة  ــوزارة ومنظم ــني ال ــق ب التنسي
ــي تنفذها  ــع الت ــاو يف املشاري الف

املنظمة يف القطاع السمكي.
ــاو استعداد  فيما أكد ممثل الف
ــاع  ــم للقط ــم الدع ــة تقدي املنظم
ــاره من القطاعات  السمكي باعتب
االقتصادية الواعدة واملساهمة يف 

األمن الغذائي .

ــوزارة  ال ــل  وكي ــاء  اللق ــرض  ح
ــوث  والبح ــار  االستثم ــاع  لقط
ــل  ووكي ــم  معج ــل  نبي ــة  السمكي
ــاج وخدمات  ــوزارة لقطاع اإلنت ال
ــى الوادعي ووكيل  التسويق يحي
ــد التقليدي  ــوزارة لقطاع الصي ال
ــي ومساعد املمثل  ــري الخيوان بش
ــة بصنعاء الدكتور  املقيم للمنظم
ــال  بأعم ــم  والقائ ــالم  س ــد  محم
رئيس اإلتحاد التعاوني السمكي 

عامر املطري .

مدفعية المرتزقة تستهدف منازل المواطنين في تعزمدفعية المرتزقة تستهدف منازل المواطنين في تعز

وزير الثروة السمكية يناقش تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الفاووزير الثروة السمكية يناقش تعزيز التعاون مع ممثل منظمة الفاو

أدت الى استشهاد واصابة أدت الى استشهاد واصابة ٦٦ مدنيين  مدنيين 

الثورة/
نددت األمم املتحدة بجريمة العدوان األمريكي 
السعودي التي ارتكبها طريان العدوان بحق كامل 
أفراد أرسة يمنية يف محضة بمحافظة صعدة يوم 

الجمعة املايض.
ــدوان منزل إحدى األرس  واستهدف طريان الع
موقعاً 9 شهداء من النساء واألطفال و3 جرحى.

ــال منسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة  وق
ــان نرشه  ــك“ يف بي ــي ماكغولدري ــن ”جيم يف اليم
ــارات التي استهدفت  ــم املتحدة إن الغ موقع األم
منزًال يف صعدة تثري القلق باإلضافة للغارات التي 
استهدفت سيارة تقل مدنيني يف املحافظة ذاتها.

وكشف ماكغولدريك أن مفوضية األمم املتحدة 
ــة لحقوق اإلنسان تقوم بالتحقيق يف هذه  السامي
ــىل الوحشية“ داعياً  ــي تعد ”مثاًال ع الجرائم الت

إىل ضمان سالمة املدنيني.

ــب األحمر  ــة الدولية للصلي ــربت اللجن ــا ع كم
ــط الهجمات الجوية ،  ــن قلقها الشديد إزاء نم ع
ــرشات من املدنيني  ــي أدت إىل مقتل وجرح الع الت

بمحافظتي صعدة وتعز حسب بيان املنظمة.
ــان صادر عنها أن آخر  وأوضحت اللجنة يف بي
ــراد من أرسة  ــا تسعة أف ــوادث ُقتل فيه ــك الح تل
ــراح خطرية  ــرون بج ــة آخ ــب ثالث ــدة وأصي واح

ترتاوح أعمار املصابني ما بني 3 أعوام و80 عاماً.
ــة للصليب  ــة الدولي ــة اللجن ــال رئيس بعث وق
ــت " كان زمالؤنا يف  ــر يف اليمن ألكسندر في األحم
ــىل أطراف  ــة الواقعة ع ــة محض ــم إىل قري طريقه
ــّوى تماماً  ــزًال مس ــدوا من ــدة، فشاه ــة صع مدين
ــرت حفرة  ــار، يف حني أظه ــاألرض بفعل االنفج ب

املوضع الذي وقعت فيه الرضبة".
ــان، فقد  ــدا عي ــا أورده شاه ــاً مل ــاف "وفق وأض
ــدة هذا املنزل يف وقت مبكر  استهدفت رضبة واح

من صباح يوم 4 أغسطس".
ــس بعثة اللجنة الدولية للصليب  واستنكر رئي
يف  ــل  املتمث ــاه  االتج ــدة  بش ــن  اليم يف  ــر  األحم
ــواق، فضًال  ــن العامة، مثل األس ــداف األماك استه

عن املنازل الخاصة.
ــض مع املبادئ األساسية  وقال " إن هذا يتناق
لقانون النزاعات املسلحة، ويجب وضع حد له".. 
ــا باهظا للغاية يف  ــدا أن املدنيني يدفعون ثمن مؤك

هذا النزاع.
ــدوان تركي  ــق الع ــات ناط ــم تخف ترصيح ول
ــة البشعة ،  ــذه الجريم ــا ه ــني حديث ــي املع املالك
ومطالبته األمم املتحدة والصليب األحمر باألدلة 

ــث العهد بمهمته  ــة مبتذلة من ناطق حدي محاول
ــار ال يخفيها  ــح النه ــدوان يف وض ــة الع ،  فجريم
ــن فضيحة النظام  ــج الذي ضاعف م ــذا التهري ه
السعودي وكل جرائمه موثقة ويد العدالة طويلة.

األمم المتحدة والصليب األحمر أكدتا أن الطيران السعودي ارتكب الجريمة في وضح النهاراألمم المتحدة والصليب األحمر أكدتا أن الطيران السعودي ارتكب الجريمة في وضح النهار
تنديد أممي ودولي بجريمة العدوان بحق أسرة الظرافي في صعدةتنديد أممي ودولي بجريمة العدوان بحق أسرة الظرافي في صعدة

الثورة/
ــاوب اليمن مع أي جهود تصب يف تحقيق عملية  ــد الرئيس صالح الصماد تج * أك
ــي وفاعل تسهم يف  ــق مسار حقيق ــون الجهود وف ــريا إىل رضورة  أن تك ــالم  ، مش الس
ــون وسحباً  ــان ذراً للرماد عىل العي ــد الشيخ ك ــالم, الفتا إىل أن مسار ول ــق الس تحقي

لعملية السالم نحو تفاصيل جانبية بعيدة ما فاقم الوضع اإلنساني لليمنيني.
ــالل استقباله يف القرص  ــىل صالح الصماد خ ــت رئيس املجلس السيايس األع ولف
ــم لبوزة رئيس بعثة  ــور نائب رئيس املجلس الدكتور قاس ــوري بصنعاء بحض الجمه
ــة كازا رامون ،  ــا كالفو، ونائب رئيس البعث ــي لدى اليمن ماريا أنتوني ــاد األوروب االتح
ــع األمم املتحدة ألن تقوم  ــام دول االتحاد األوروبي بدور إيجابي يدف ــة إسه إىل أهمي

بدورها بشكل إيجابي وبناء ومتحرر من الضغوط.
ورحب رئيس املجلس السيايس األعىل برئيسة بعثة االتحاد األوروبي لدى بالدنا 
ــرشة لهذه الزيارة وزيارة مدراء املنظمات   ــب رئيس البعثة .. مشريا إىل النتائج املب ونائ
ــدة ورئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر مؤخرا إىل بالدنا  اإلنسانية يف األمم املتح
ــق عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية ألعمالها بشكل  واآلثار السلبية جراء تعلي

مؤقت منذ أكرث عامني ألغراض سياسية.
ــح الصماد إىل وصول العدوان والحصار زمنيا إىل ثالثني شهرا وما  وأشار األخ صال
ــق املدنيني والتي  ــن جرائم ضد اإلنسانية بح ــدوان السعودي األمريكي م ــه الع ارتكب
ــدارس واملستشفيات كما حصل مع  ــاالت العزاء للرجال والنساء وامل طالت حتى ص
 f16  و،f15J أطباء بال حدود وقصف األعيان املدنية بالقنابل املوجهة وعرب طائرات الـ
واستخدام األسلحة املحرمة وتجاوز كل الخطوط الحمراء يف تاريخ الحروب وإعالن 

محافظات بأكملها مناطق عمليات عسكرية كما حصل لصعدة وحجه .
ــري ومعاناة عرشات اآلالف  ــة للحصار الجوي والربي والبح ــاول اآلثار الكارثي وتن
من اليمنيني جراء توقف خدمات الطريان وتقطع السبل بهم يف مطارات ودول العالم 

يف ظروف غري إنسانية وعىل مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وعرب رئيس املجلس السيايس األعىل عن أمله يف أن ُيسمع االتحاد األوروبي العالم 
صوت اليمن وما تعاني منه واستعدادها الدائم للسالم وما قدمته من تجاوبات دائمة 
يف الجوالت املاراثونية للحوارات منذ انطالقها يف سويرسا وصوال إىل الكويت وغريها .. 
الفتا إىل من املعول عىل االتحاد األوروبي العمل عىل تخفيف معاناة الشعب اليمني 
وما يعانيه خاصة أبناء املحافظات الجنوبية جراء انتشار القاعدة وداعش املدعومة 

من دول تحالف العدوان عىل اليمن والفار هادي.
ــىل القاعدة  ــارات نوعية ع ــان الشعبية من انتص ــش واللج ــا حققه الجي ــوه بم ون
ــان وصله الجيش واللجان  ــني وتصفري وجود القاعدة وداعش يف أي مك وداعش وتأم
الشعبية .. مشيدا بالدور اإلنساني للمنظمات الدولية ودعم االتحاد األوربي لها وما 

يعول عىل ذلك من أدوار أكرث تأثريا يف املستقبل القريب لها .
ــم بشكل كبري وأعمال  ــىل أن التعاون معها قائ ــد رئيس املجلس السيايس األع وأك
ــل املنظمات الدولية  ــة اإلنقاذ الوطني تتقدم بشكل كبري وأن عم ــق مع حكوم التنسي

ــان الشعبية ويف العاصمة  ــة التي يسيطر عليها الجيش واللج ــل املناطق اليمني يف ك
صنعاء تسري بسالسة ويرس ولم تتعرض ألي صعوبات تذكر أو أي مخاطر أو إعاقات 
ــا وأن الجهود تبذل لتطوير أعمالها وتكاملها مع املنظمات املحلية واملؤسسات  عمله

الرسمية والسلطات املحلية واملستفيدين املبارشين .
ــا ويحرص عىل أن  ــني اهتماما بالغ ــويل ملف األرسى واملوقوف ــد أن اليمن ي ــا أك كم
ــون واألرسى وأن يتم  ــة للصليب األحمر عىل كافة أوضاع السج ــع اللجنة الدولي تطل
ــوا يف قبضة التحالف  ــات التي تعرض لها أرسى يمنيون كان ــق دويل يف االنتهاك تحقي
ــل والذبح التي تعرض لها األرسى  ــم تسليمهم إىل القاعدة وداعش ويف أعمال القت وت

يف مناطق تواجد السعودية واإلمارات.
ــدى اليمن عىل  ــاد األوربي ل ــة بعثة االتح ــاد الشكر لرئيس ــس الصم ــدد الرئي وج

ــالم ودعم العملية  ــاد األوروبي يف سبيل إحالل الس ــا وكذا جهود دول االتح جهوده
اإلنسانية والسياسية يف اليمن .

ــوزة عن أمله  ــور قاسم لب ــايس األعىل الدكت ــس املجلس السي ــرب نائب رئي ــا ع فيم
ــت ولديها التقديرات  ــي للعمل بصنعاء يف أرسع وق ــة االتحاد األوروب ــود بعث يف أن تع
ــن واالستقرار يف  ــدى تحقق األم ــح لها م ــة التي توض ــة االحرتافي ــة واألمني السياسي
ــع السياسية لتعليق  ــد الجيش واللجان الشعبية وأن الذرائ ــة ومناطق تواج العاصم

عمل البعثات الدبلوماسية لم تتحقق.
ــالم والقبول باآلخر وما يمتلكه  ــار إىل الروح اليمنية القائمة عىل السلم والس وأش
ــخ، كما هي دول االتحاد األوربي وأثر هذه  ــن من حضارة وما قامت عليه من تاري اليم
ــه السيايس والروحي وصعوبة  ــص التاريخية واملعرفية يف بناء السالم وتراث الخصائ

ــو السالم  ــا دائما نح ــة بجعله موجه ــة الكفيل ــارب املرتاكم ــه نتيجة التج ــاس ب املس
واالستقرار.

ــدوان ورفع الحصار  ــد أن يتزامن مع إيقاف الع ــوزة أن أي حل سيايس الب ــد لب وأك
ــوب والتي ترفع فيها  ــارات العربية املتحدة ألراٍض يمنية يف الجن ــاء احتالل اإلم وإنه
أعالم اإلمارات مع أعالم داعش والقاعدة وال ترفع فيها أعالم اليمن التي يدعون أنهم 

أتوا ملساعدة أبنائها.
ــة العمل من اجل تخفيف  ــدور اإلنساني لدول االتحاد األوروبي وأهمي وأشاد بال
ــة تكفل تحقيق  ــول ومرجعيات واقعي ــب اليمني والبحث عن حل ــاة أبناء الشع معان
السالم والحفاظ عىل املصالح املشرتكة للدول الشقيقة والصديقة وعالقات الشعوب 

بالشعب اليمني املحب للسالم.
ــاد تؤمن بالحل  ــاد األوروبي أن دول االتح ــدت رئيسية بعثة االتح ــن جانبها أك م
ــة قد وصلت  ــن وأن األوضاع اإلنساني ــري يف اليم ــود حل عسك ــدم وج ــايس وع السي
ــي إىل تبني برنامج ثالثي  ــة دفعت دول االتحاد األوروب ــة عالية من املأساوي إىل درج
املحاور يسهم يف الحد من تدهور األوضاع اإلنسانية وإطالق برامج ومبادرات تنموية 
ــام يف تنمية اقتصاد األرسة  ــا طاله التدمري منها واإلسه ــاظ عىل اآلثار وترميم م للحف
ــل والفاعل، وتطوير  ــق الحوار الكام ــرية والعمل عىل تحقي ــة واملشاريع الصغ اليمني

القدرات األمنية.
ــت كالفو عن التقدير العايل لدول االتحاد للتجاوب الدائم للمؤتمر الشعبي  وأعرب
ــاوب األطراف األخرى  ــادرات الحوار، وأهمية أن تتج ــة أنصار الله مع مب ــام وحرك الع
ــالم للشعب اليمني وينال اليمن ما  ــع مبادرات الحوار البناء والفاعل ليتحقق الس م

يستحقه .
ــرار إغالقه  ــدويل الذي يرض استم ــح مطار صنعاء ال ــة إعادة فت ــارت إىل أهمي وأش
ــا يف الجانب  ــات الدولية وأعماله ــج املنظم ــي وأعمال وبرام ــب اليمن ــح الشع بمصال
ــم املعاناة  ــب إىل العاملني يزيد من حج ــول الروات ــة وص ــدة أن إعاق ــي .. مؤك اإلنسان
ــادة عدد الوفيات من  ــة واألمراض ويتسبب يف زي ــة ويزيد من انتشار األوبئ اإلنساني

األطفال والنساء .
ــاء الحديدة وإداك  ــي خطورة استهداف مين ــدت رئيسة بعثة االتحاد األوروب وأك
ــة توجه دول  ــدم استهدافه .. موضح ــا عىل ع ــك وحرصه ــي لذل ــاد األورب دول االتح
االتحاد وعملها عىل زيادة دعم الربامج اإلنسانية ومساعدة الشعب اليمني ومتابعة 
ــع دخولها إىل  ــدم التعرض للمساعدات ومن ــات حقوق اإلنسان وع ــاع وانتهاك األوض
ــة السالم وإحالله يف  ــا وبما يخدم تقدم عملي ــن وضمان وصولها إىل مستحقيه اليم

اليمن .
ــود جليدان وأمني  ــات جليدان حم ــاالت وتقنية املعلوم ــاء وزير االتص ــرض اللق ح
ــة بمكتب رئاسة  ــس الدائرة السياسي ــادل املسعودي ورئي ــام رئاسة الجمهورية ع ع

الجمهورية سقاف السقاف.
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أكدت أحزاب اللقاء املشرتك رفضها وإدانتها واستنكارها الشديد للتدخل 
األمريكي يف محافظة شبوة الذي يأتي تحت غطاء مكافحة اإلرهاب ومالحقة 

القاعدة وداعش.
ــدت أحزاب اللقاء املشرتك أن التدخل األمريكي األخري يف شبوة كشف  وأك
ــذي تقوده  ــدوان عىل اليمن ال ــزو واالحتالل والع ــط الحقيقي للغ ــن املخط ع
ــا أمريكا ذات  ــوذ العاملي التي تتزعمه ــارات خدمة لقوى النف ــة واإلم السعودي
ــرة عىل حقول  ــوذ والسيط ــة لبسط النف ــن واملنطق ــة يف اليم ــاع الواسع األطم

النفط والغاز وكل الرثوات الوطنية.
ــه، بصمود  ــأ) نسخة من ــت وكالة (سب ــادر عنها تلق ــان ص ــادت يف بي وأش

ــب اليمني األسطوري يف مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر عىل  الشع
ــة التي ارتمت  ــة ما يسمى بالرشعي ــادة السعودية واإلمارات بمطي ــن بقي اليم
بحضن العمالة والخيانة واستباحت األرض اليمنية لقوى االحتالل والهيمنة.

ــت أحزاب اللقاء املشرتك املنتهية واليته هادي وما تسمى بالرشعية  وحمل
ــة بالصمت مسؤولية  ــاض واملتواطئ ــزاب املرتمية يف أحضان الري ــا األح ومعه
ــة إىل مسؤولية  ــوات املحتلة باإلضاف ــل الق ــة من قب ــة األرايض اليمني استباح
ــة واإلماراتية ضد  ــالل األمريكي ــوات االحت ــذي ارتكبته ق ــر ال ــداء الساف االعت
ــت سيطرة االحتالل  ــوة واملحافظات األخرى التي تقع تح ــاء محافظة شب أبن

وانتهاكها الصارخ للسيادة الوطنية.

ــة تخدم  ــا ألي أنشطة سياسي ــرتك رفضه ــزاب اللقاء املش ــدت أح ــا أك كم
ــة ترتبط به  ــغ أو تكتالت سياسي ــا واستهجانها ألي صي ــدوان وكذا رفضه الع
ــورة أي حراك أو نشاط أو فعل  ــا كان مصدرها وأينما كانت.. منبهة من خط أي
ــاء سيايس من شأنه رشعنة االحتالل يف شبوة أو الحديدة أو أي شرب من  بغط

أرض الوطن.
وفيما أدانت أحزاب اللقاء املشرتك املجازر املروعة التي ارتكبها العدوان يف 
ــرى، دعت أبناء الشعب اليمني ملواجهة العدوان  صعدة وغريها من املدن والق

ومقاومة االحتالل.

شبوة ــي  ف األمــريــكــي  للتدخل  ــا  ــه ــت وإدان رفضها  تــؤكــد  المشترك  الــلــقــاء  شبوةأحـــزاب  ــي  ف األمــريــكــي  للتدخل  ــا  ــه ــت وإدان رفضها  تــؤكــد  المشترك  الــلــقــاء  أحـــزاب 
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 لبوزة: أي سالم البد أن يتزامن مع إيقاف العدوان 
ورفع الحصار وانهاء االحتالل للمحافظات

أنتونيا كالفو : دول االتحاد تؤمن بالحل السياسي واألوضاع 
اإلنسانية وصلت إىل درجة عالية من املأساوية

ــيخ ــل ولد الش ــا فع ــون كم ــى العي ــاد عل ــار ذر الرم ــذ مس ــالم ال تتخ ــود للس ــأي جه ــب ب ــيخنرح ــل ولد الش ــا فع ــون كم ــى العي ــاد عل ــار ذر الرم ــذ مس ــالم ال تتخ ــود للس ــأي جه ــب ب نرح

ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م  14 ــي  لق
مرصعهم خالل تصدي أبطال الجيش 
ــة  محاول ــس،  أم ــة  الشعبي ــان  واللج
ــر خالد  ــرب من معسك ــم بالق ــدم له تق

بمحافظة تعز.
ــري لـ(سبأ)  ــح مصدر عسك وأوض
ــردا من  ــرتف بمرصع 14 ف ــدو اع أن الع
ــالل  ــي خ ــد اليافع ــزق رائ ــة املرت كتيب
ــرتال بالقرب من  الهجوم عىل تبة السن

معسكر خالد دون تحقيق أي تقدم.
ــدر إىل أنه تم استهداف  وأشار املص
ــزق حمدي شكري  ــة القيادي املرت عرب
ــوم املرتزقة عىل  ــدي لهج ــالل التص خ
ــه  إصابت إىل  أدى  ــا  م ــرتال،  السن ــة  تب

ومرصع ثالثة من مرافقيه.
ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــي  لق ــك  ذل إىل 
ــس  ــم أم ــودي مرصعه ــدوان السع الع
ــان  واللج ــش  للجي ــم  محك ــني  بكم
ــم العسكرية  ــة أستهدف آليته الشعبي
ــب  خ ــة  بمديري ــني  الخليف ــة  بمنطق

والشعف بالجوف.
ــأ)  لـ(سب ــري  عسك ــدر  مص ــد  وأك
ــة العدوان  ــة عسكرية ملرتزق ــري آلي تدم
ــش  للجي ــني  بكم ــا  طاقمه ــرصع  وم
واللجان أستهدفهم بمنطقة الخليفني.
وتكبد مرتزقة العدوان خسائر كبرية 
ــان  ــش واللج ــة للجي ــات متفرق بعملي

بمناطق متفرقة بالجوف.

ــري من  ــدد كب ــب ع ــل وأصي ــا قت كم
ــودي األمريكي  السع ــدوان  الع مرتزقة 
ــن الجيش واللجان  باقتحام وحدات م
ــي املتون  ــم بمديريت ــة مواقعه الشعبي

واملصلوب بالجوف.
ــري لـ(سبأ)  ــح مصدر عسك وأوض
ــش واللجان هاجمت  ــدات الجي أن وح
ــدوان يف تبة الوروري  مواقع مرتزقة الع
ــة شمال حام باملتون وكبدتهم  والطويل

عددا من القتىل والجرحى.
ــة  وإصاب ــرصع  م ــدر  املص ــد  وأك
ــوم استهدف  ــة يف هج ــن املرتزق عدد م
ــة  بمديري ــد  العبي ــروق  بع ــم  مواقعه

املتون.
وذكر املصدر أن وحدات من الجيش 
واللجان الشعبية نفذت عملية اقتحام  
ــة يف منطقة  ــع املرتزق ــة عىل مواق نوعي

ــل وأوقعت قتىل  ــة وبيوت السنتي الغرف
وجرحى يف صفوفهم.

ويف لحج  أطلقت القوة الصاروخية 
ــة صلية من  ــش واللجان الشعبي للجي
ــع ملرتزقة العدوان  الصواريخ عىل مواق

السعودي األمريكي يف كرش.
ــري لـ (سبأ)  ــح مصدر عسك وأوض
أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا 
ــخ الكاتيوشا مواقع  ــة من صواري بصلي
ــات  ــة إصاب ــرش، محقق ــة يف ك للمرتزق

مبارشة يف صفوفهم.
ــوة املدفعية  ــك استهدفت الق إىل ذل
ــس  أم ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  للجي
ــدوان السعودي  ــة الع ــات ملرتزق تجمع

األمريكي بالبيضاء.
ـــ  ل ــري  عسك ــدر  مص ــح  وأوض
ــان الشعبية  ــأ) أن الجيش واللج (سب

ــي تجمعات  ــف مدفع ــوا بقص استهدف
ــر، وحققوا  ــة الزاه ــة يف مديري للمرتزق

إصابات مبارشة يف صفوفهم .
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــي  لق
السعودي األمريكي مرصعهم وأصيب 
ــش واللجان  ــرون يف عمليات للجي آخ

الشعبية بتعز.
ــري لـ (سبأ)  ــح مصدر عسك وأوض
ــان الشعبية تصدوا  ــش واللج أن الجي
ــاب،  ــدوان يف الضب ــة الع ــف مرتزق لزح
ــىل  ــن القت ــدد م ــوط ع ــن سق ــر ع أسف

والجرحى يف صفوفهم.
ــدر إىل أن قصفاً مدفعياً  وأشار املص
ــة استهدف  ــش واللجان الشعبي للجي
ــو وكانت  ــة يف الصل ــات للمرتزق تجمع

رضبات مسددة.
ــرصع املرتزق محمد  وأكد املصدر م
ــي وإصابة  ــي الصبيح ــد الصمات احم
ــزق محمد صالح الصماتي  كل من املرت
ــي  الصمات ــواش  ه ــوىس  م ــزق  واملرت
ــي  ــيل الصمات ــد ع ــيل احم ــزق ع واملرت
ــان الشعبية يف  ــش واللج ــريان الجي بن

جبهة املخا بتعز.
ــش  ــة الجي ــت مدفعي ــا استهدف كم
ــات  تجمع ــس  أم ــة  الشعبي ــان  واللج
ــودي األمريكي  السع ــدوان  الع مرتزقة 
بمعسكر كوفل بمديرية رصواح بمارب.

ـــ (سبأ)  ــري ل ــدر عسك ــد مص وأك

ــات من  ــت بدفع ــة دك ــوة املدفعي أن الق
ــدوان  ــة الع ــات مرتزق ــف تجمع القذائ
ــة قتىل وجرحى  ــر كوفل، موقع بمعسك

يف صفوفهم.
ــدوان  ــن مرتزقة الع ــة م ــي ثالث ولق
ــم أمس  ــي مرصعه ــودي األمريك السع
ــان  واللج ــش  للجي ــص  قن ــات  بعملي

الشعبية بنهم.
ــري لـ (سبأ)  ــح مصدر عسك وأوض
ــت من قنص  ــة تمكن ــدة القناص أن وح

ثالثة مرتزقة بمنطقة املنارة بنهم.
ــة  مدفعي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة استهدفت  ــش واللجان الشعبي الجي
ــدوان  ــة الع ــع مرتزق ــات ومواق تحصين
ــح محققة  ــول ووادي مل ــة الح بمنطق

إصابات مبارشة يف صفوفهم.
ــش واللجان  الجي وتمكنت وحدات 
الشعبية أمس من تدمري آلية عسكرية 
ــودي األمريكي  ــدوان السع ــة الع ملرتزق

بمديرية رصواح بمأرب.
ــري لـ (سبأ)  ــح مصدر عسك وأوض
ــداف آلية عسكرية ملرتزقة  أنه تم استه
ــة رصواح ما أسفر عن  العدوان بمديري
إحراقها ومرصع وإصابة من كانوا عىل 

متنها.
ــن  م ــني  اثن أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــا  مرصعهم ــا  لقي ــدوان  الع ــة  مرتزق

بعمليات قنص متفرقة يف رصواح.

ــدت الــمــرتــزقــة  ــب ــان يــنــفــذون عــمــلــيــات نــوعــيــة ك ــج ــل ــدت الــمــرتــزقــة الــجــيــش وال ــب ــان يــنــفــذون عــمــلــيــات نــوعــيــة ك ــج ــل الــجــيــش وال
ــاء ــض ــي ــب ــاءخــســائــر فـــادحـــة فـــي الـــجـــوف ومــــــارب ونـــهـــم  وال ــض ــي ــب خــســائــر فـــادحـــة فـــي الـــجـــوف ومــــــارب ونـــهـــم  وال

تصدى لزحوفات المرتزقة في موزع وقرب معسكر خالدتصدى لزحوفات المرتزقة في موزع وقرب معسكر خالد


