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 /متابعات/متابعات
ــبت  ــاء اليوم الس ــرة القدم عند الرابعة مس ــباب لك ــا الوطني للش ــدأ منتخبن ــبت يب ــاء اليوم الس ــرة القدم عند الرابعة مس ــباب لك ــا الوطني للش ــدأ منتخبن يب
ــباب تحت 1919 عاماً  عاماً  ــيا للش ــواره يف تصفيات كأس آس ــباب تحت بتوقيت العاصمة صنعاء مش ــيا للش ــواره يف تصفيات كأس آس بتوقيت العاصمة صنعاء مش
ــتان  ــب منتخبنا كالَّ من الهند وتركمانس ــة التي تضم بجان ــن املجموعة الرابع ــتان ضم ــب منتخبنا كالَّ من الهند وتركمانس ــة التي تضم بجان ــن املجموعة الرابع ضم
ــالل الفرتة 44 –  – 88 نوفمرب  نوفمرب  ــعودية خ ــعودية وتقام مبارياتها يف مدينة الدمام الس ــالل الفرتة والس ــعودية خ ــعودية وتقام مبارياتها يف مدينة الدمام الس والس

الجاري.الجاري.
ــعى  ــتان والتي يس ــث يخوض منتخبنا مباراته األوىل أمام منتخب تركمانس ــعى حي ــتان والتي يس ــث يخوض منتخبنا مباراته األوىل أمام منتخب تركمانس حي
ــة تكون دافعاً  ــب وتحقيق نتيجة إيجابي ــتوى طي ــن خاللها منتخبنا لتقديم مس ــة تكون دافعاً م ــب وتحقيق نتيجة إيجابي ــتوى طي ــن خاللها منتخبنا لتقديم مس م
ــة التأهل إىل النهائيات  ــة عىل بطاق ــه يف املباراتني املقبلتني وبما يمكنه من املنافس ــة التأهل إىل النهائيات ل ــة عىل بطاق ــه يف املباراتني املقبلتني وبما يمكنه من املنافس ل
ــات العرش التي تم توزيع  ــيوية، حيث يتأهل صاحب املركز األول من املجموع ــات العرش التي تم توزيع اآلس ــيوية، حيث يتأهل صاحب املركز األول من املجموع اآلس
ــة منتخبات تحتل  ــات عليها مبارشة إىل النهائيات كما تتأهل أفضل خمس ــة منتخبات تحتل املنتخب ــات عليها مبارشة إىل النهائيات كما تتأهل أفضل خمس املنتخب

املركز الثاني يف كافة املجموعات العرش.املركز الثاني يف كافة املجموعات العرش.

اليوم المنتخب الوطني لشباب القدم اليوم المنتخب الوطني لشباب القدم 
يواجه تركمانستان في مباراته ا�ولىيواجه تركمانستان في مباراته ا�ولى

مدفعية الجيش واللجان دكت معاقل المرتزقة في مدفعية الجيش واللجان دكت معاقل المرتزقة في 
المخا وميدي ونهم وعسيالن بخسائر كبيرةالمخا وميدي ونهم وعسيالن بخسائر كبيرة

/ 
ــش  للجي ــة  املدفعي ــوة  الق ــذت  نف
ــات  عملي ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
اوكار  ــتهدفت  اس ــة  نوعي ــف  قص
ــئ املرتزقة يف جبهات  ــل ومخاب ومعاق
ــز وصحراء ميدي  املخا بمحافظة تع
ــم  نه ــة  ومديري ــة  حج ــة  بمحافظ
ــاء محققة  ــي العاصمة صنع بضواح

اصابات مبارشة.

ــكرية ميدانية  وأفادت مصادر عس
ــت  ــان دك ــش واللج ــة الجي أن مدفعي
ــدو  الع ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــس  ام
ــة  بمديري ــل  يخت ــمايل  ش ــي  االمارات
ــفر عن مرصع  ــاحلية ما اس املخا الس
ــلحي  املرتزقة  واصابة العديد من مس

هناك.
ــكرية  العس ــادر  املص ــب  وبحس
ــش واللجان  ــريان الجي لقد اعطبت ن

ــمايل  ــكرية للمرتزقة ش أمس آلية عس
معسكر خالد.

كما دكت مدفعية الجيش واللجان 
ــعودي  امس معاقل ملرتزقة العدو الس
ــدي بالتزامن مع  ــراء مي ــمايل صح ش
دكها مخابئ ملرتزقة العدو السعودي 
ــران والفرضة يف مديرية  يف منطقتي ب

نهم  محققة اصابات مبارشة.

ــي واألرصاد أن صمت املجتمع  ــدت الهيئة العامة للطريان املدن أك
ــتمرار إغالق مطار  ــرىض اليمنيني جراء اس ــدويل عن موت آالف امل ال

صنعاء الدويل، وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
ــم لوكالة األنباء  ــور مازن غان ــم الهيئة الدكت ــال املتحدث باس وق
ــدويل من قبل  ــتمرار إغالق مطار صنعاء ال ــبأ) " إن اس ــة (س اليمني
تحالف العدوان بقيادة السعودية يتسبب يف وفاة العديد من املرىض 
املحتاجني للسفر إىل الخارج للعالج بشكل يومي، فضالً عن معاناة 

آالف العالقني خارج الوطن يف ظل صمت دويل مخز " .

ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا

هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغالق مطار هيئة الطيران: موت المرضى جراء إغالق مطار 
صنعاء وصمة عار في جبين ا@نسانيةصنعاء وصمة عار في جبين ا@نسانية

عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات مارب والجوف تصرع عددًا من المرتزقة عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات مارب والجوف تصرع عددًا من المرتزقة 
دحر مليشيا العدو اإلماراتي من مواقع عدة جنوب كهبوب وأسر مجندين واغتنام أسلحة

/ 
ــعودي مرصعهم  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــي عدد م ــعودي مرصعهم لق ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــي عدد م لق
ــن يف عمليات  ــم أرس آخري ــروح كما ت ــب آخرون بج ــن يف عمليات وأصي ــم أرس آخري ــروح كما ت ــب آخرون بج وأصي
ــش واللجان  ــال الجي ــس أبط ــا أم ــة نفذه ــكرية نوعي ــش واللجان عس ــال الجي ــس أبط ــا أم ــة نفذه ــكرية نوعي عس

الشعبية يف جبهات مأرب والجوف ولحج.الشعبية يف جبهات مأرب والجوف ولحج.
ــوات الجيش  ــكرية ميدانية أن ق ــادر عس ــادت مص ــوات الجيش وأف ــكرية ميدانية أن ق ــادر عس ــادت مص وأف
ــنت أمس هجمات مباغتة عىل مخابئ ومعاقل  ــنت أمس هجمات مباغتة عىل مخابئ ومعاقل واللجان ش واللجان ش
ــة كهبوب بمحافظة  ــدو اإلماراتي جنوب منطق ــة كهبوب بمحافظة ملرتزقة الع ــدو اإلماراتي جنوب منطق ملرتزقة الع
ــة هناك بعد معارك  ــفرت عن دحر جيوب للمرتزق ــة هناك بعد معارك لحج أس ــفرت عن دحر جيوب للمرتزق لحج أس

أوقعت قتىل وجرحى يف صفوفهم.أوقعت قتىل وجرحى يف صفوفهم.
التفاصيل صفحة 03

استشهاد استشهاد ٧٧ مدنيين من أسرة واحدة بغارة لطيران العدو دمرت منزًال في مديرية باقم مدنيين من أسرة واحدة بغارة لطيران العدو دمرت منزًال في مديرية باقم
مجزرة جديدة للعدوان السعودي يف صعدة

/ 
استشهد سبعة مدنيني بينهم نساء 
ــلة غارات شنها أمس  وأطفال يف سلس
ــدوان  الع ــف  لتحال ــي  الحرب ــريان  الط
ــرى محافظة صعدة  ــعودي عىل ق الس
رؤوس  ــوق  ف ــزال  من ــا  إحداه ــرت  ودم

ــهادهم  استش إىل  أدى  ــا  م ــاكنيه  س
ــا  الضحاي ــة  حصيل ــع  لرتتف ــا،  جميع
املدنيني يف هذه املحافظة خالل الـــ 48 
ساعة إىل أكرث من 69 شهيدا وجريحا.

وأفاد مسؤولون وسكان محليون أن 
ــتهدف نهار الجمعة  طريان العدوان اس

ــني سالم عسالن يف  منزل املواطن حس
ــم ما  ــة باق ــالن بمديري ــة آل عس منطق
ــرضر  ــل وت ــكل كام ــريه بش أدى إىل تدم
ــريين إىل  ــن املنازل املجاورة مش عدد م

أن جريمة العدوان السعودي..
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

مصرع جنود سعوديين ومرتزقة في هجوم للجيش واللجان على أحد معاقلهم في نجرانمصرع جنود سعوديين ومرتزقة في هجوم للجيش واللجان على أحد معاقلهم في نجران
القوة الصاروخية والمدفعية دكت مواقع وتحصينات العدو السعودي وراء الحدود

/ 
ــعودي أمس  ــدوان الس ــالم الع ــر إع ــعودي أمس أق ــدوان الس ــالم الع ــر إع أق
بمرصع اثنني من ضباطه وجنوده وإصابة بمرصع اثنني من ضباطه وجنوده وإصابة 
ــدود بنريان  ــات ما وراء الح ــث يف جبه ــدود بنريان ثال ــات ما وراء الح ــث يف جبه ثال
ــعبية ، فيما أكدت  ــان الش ــش واللج ــعبية ، فيما أكدت الجي ــان الش ــش واللج الجي
مصادر عسكرية ميدانية مرصع وإصابة مصادر عسكرية ميدانية مرصع وإصابة 
ــعودي امس  ــعودي امس العديد من مرتزقة العدو الس العديد من مرتزقة العدو الس
ــال الجيش  ــنه أبط ــت ش ــوم مباغ ــال الجيش يف هج ــنه أبط ــت ش ــوم مباغ يف هج
ــد معاقل  ــتهدف أح ــة اس ــان العبي ــد معاقل واللج ــتهدف أح ــة اس ــان العبي واللج
ــعودي يف تبة الشبكة بالجانب  ــعودي يف تبة الشبكة بالجانب العدو الس العدو الس
ــدود القريب من منفذ  ــعودي من الح ــدود القريب من منفذ الس ــعودي من الح الس

الخرضاء بنجران.الخرضاء بنجران.
ــة  العملي أن  ــادر  املص ــت  ــة وأوضح العملي أن  ــادر  املص ــت  وأوضح
ــة  الصاروخي ــوة  الق دك  ــع  م ــت  ــة تزامن الصاروخي ــوة  الق دك  ــع  م ــت  تزامن
ــعبية أمس بصلية  ــعبية أمس بصلية للجيش واللجان الش للجيش واللجان الش
ــات  تجمع ــا"  "الكاتيوش ــخ  صواري ــن  ــات م تجمع ــا"  "الكاتيوش ــخ  صواري ــن  م
ــل  جب يف  ــعودي  الس ــدو  الع ــود  ــل لجن جب يف  ــعودي  الس ــدو  الع ــود  لجن
ــري فضال عن دك  ــل واملخروق الكب ــري فضال عن دك الطوي ــل واملخروق الكب الطوي

ــف الحماد  بنجران   ــف الحماد  بنجران  تجمعاتهم موقع خل تجمعاتهم موقع خل
محققًة إصابات مبارشة .محققًة إصابات مبارشة .

وجاء ذلك فيما دكت مدفعية الجيش وجاء ذلك فيما دكت مدفعية الجيش 
ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش ــان  ــات واللج تجمع ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــعودي يف موقع مجازة  ــود العدو الس ــعودي يف موقع مجازة لجن ــود العدو الس لجن
ــا تجمعاتهم  ــن دكه ــال ع ــكري فض ــا تجمعاتهم العس ــن دكه ــال ع ــكري فض العس

خلف موقع املسيال يف عسري.خلف موقع املسيال يف عسري.
ــعودي امس  ــريان العدو الس ــعودي امس وعاود ط ــريان العدو الس وعاود ط
ــه الحدودية  ــىل مناطقه ومواقع ــه الحدودية غاراته ع ــىل مناطقه ومواقع غاراته ع
ــبكة بنجران  ــارة موقع الش ــتهدفا بغ ــبكة بنجران مس ــارة موقع الش ــتهدفا بغ مس
ــري،  ــازة يف عس ــع مج ــىل موق ــني ع ــري، وغارت ــازة يف عس ــع مج ــىل موق ــني ع وغارت
وذلك يف محاولة يائسة من العدو لعرقلة وذلك يف محاولة يائسة من العدو لعرقلة 
ــان يف العمق  ــش واللج ــدم قوات الجي ــان يف العمق تق ــش واللج ــدم قوات الجي تق

السعودي.السعودي.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  قناص ــقط  ــان وأس واللج ــش  الجي ــة  قناص ــقط  وأس
أمس مجندا من مرتزقة العدو السعودي أمس مجندا من مرتزقة العدو السعودي 
ــن منفذ علب  ــل بالقرب م ــة توغ ــن منفذ علب يف عملي ــل بالقرب م ــة توغ يف عملي

الحدودي.الحدودي.

التفاصيل صفحة 13

هكذا دحر 
أبطال الجيش واللجان 

مخابئ مرتزقة العدو 
االماراتي جنوب 

كهبوب يف لحج

 مصرع وإصابة 
مرتزقة يف هجمات 

مباغتة للجيش واللجان 
استهدفت مخابئهم يف 

الجوف ومأرب

مصرع وإصابة العشرات  بينهم  قادة ميدانيون بنيران 
اجليش واللجان على اطراف جبال يام

لطريان العدوان السعودي يف 
باقم بمحافظة صعدة 

اوقعت ٧ شهداء مدنيني من اسرة واحدة 

جرمية حرب جديدةجرمية حرب جديدة

مصيدة نهممصيدة نهم

الجيش واللجان
 دحروا فلول املرتزقة 

من سوق الربوع يف 
املقاطرة واشتباكات 

بني فصائل العدوان 
وسط مدينة تعز 

■  هيئة االرصاد دعت قاطني احملافظات 
اجلبلية إلى توخي احلذر من موجة صقيع 

اثناء الليل والصباح الباكر

■  املنتخب الوطني للشباب يستهل تصفيات 
كأس آسيا للمنتخبات حتت 19 عاما مبواجهة 

منتخب تركمانستان

■  تظاهرات شعبية في عدن طالبت برحيل 
حكومة عمالء الرياض وهددت باقتحام 

قصر معاشيق

/
عسكرية  مصادر  اكدت 

واصابة  مرصع  ميدانية 
العرشات من مسلحي مرتزقة 

االماراتي  السعودي  العدوان 
الجيش  ابطال  صد  لدى 

أمس  الشعبية  واللجان 
الزحف  الفاشلة   محاولتهم 

بمديرية  يام  جبل  باتجاه 
الشمالية  الضواحي  يف  نهم 

صنعاء  للعاصمة  الرشقية 
باسناد جوي من طريان العدو 

غارات  سلسلة  شن  الذي 
هستريية عىل مناطق متفرقة 

ضحايا  اوقعت  باملديرية 
مدنيني.

العسكرية  املصادر  وكشفت  
ثقيلة  أولية  حصيلة  عن 

تكبدتها مليشيا املرتزقة أمس 
ناهزت الــ 140 قتيال وجريحا 

جرحوا  أو  قضوا  وجميعهم 
واللجان  الجيش  بنريان 

جبل  مشارف  عىل  الشعبية 
يام

التفاصيل صـ ٣


