
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــذ أبط  نف
ــع ملرتزقة  ــىل مواق ــة ع ــات نوعي ــس عملي أم
ــعودي بمحافظة تعز، وكبدوهم  العدوان الس

خسائر يف األرواح والعتاد.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية 
ــع املرتزقة يف الهاميل  ــذوا هجوما عىل مواق نف

بمديرية موزع.
ــكرية وتكبيد  وأكد املصدر إحراق آلية عس
ــالل  ــاد خ ــائر يف األرواح والعت ــة خس املرتزق

الهجوم.
ــان  ــش واللج ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
ــىل مواقع املرتزقة يف  ــذوا عملية هجومية ع نف
التبة السوداء بعصيفرة  أدت إىل سقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم.
ويف  البيضاء كرس أبطال الجيش واللجان 
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــا  زحف ــس  أم ــعبية  الش

السعودي بمديرية ذي ناعم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية 
(سبأ) مرصع وإصابة عدد من املرتزقة خالل 
ــف لهم باتجاه  ــدي الجيش واللجان لزح تص
جبهة صباح وتبة رشقان بمديرية ذي ناعم .

ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــرون بينهم  ــعودي مرصعهم وأصيب آخ الس
قيادات يف هجوم أمس عىل مواقعهم يف جبهة 

يعيس بمحافظة الضالع.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية 

ــىل مواقع املرتزقة يف  ــذوا عملية هجومية ع نف
جبهة يعيس.

ــدد من  ــة ع ــرصع وإصاب ــدر م ــد املص وأك
ــة  العملي ــالل  خ ــادات  قي ــم  بينه ــة  املرتزق

العسكرية.
ــان  واللج ــش  الجي ــط  أحب ــوف  الج ويف 
الشعبية أمس محاولة تسلل ملرتزقة العدوان 
يف  ــل  الغي ــة  بمديري ــي  األمريك ــعودي  الس

محافظة الجوف .
ــاء  األنب ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــدد من  ــة ع ــرصع وإصاب ــبأ) م ــة (س اليمني
ــالل  ــان خ ــش واللج ــني للجي ــة يف كم املرتزق
ــكرية  ــلل باتجاه مواقع عس ــم التس محاولته

بوادي شواق بمديرية الغيل .
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ــني  ب ــس  ام ــة  عنيف ــتباكات  اش ــددت  تج
ــة  ــة يف محافظ ــل املرتزق ــن فصائ ــني م فصيل
ــن القتىل  ــقوط عدد م ــط ارتفاع وس ــز وس تع

والجرحى من الطرفني .
ــتباكات  ــة، إن االش ــادر محلي ــت مص وقال
ــبت املايض بني  العنيفة التي اندلعت يوم الس
ــة واملدعومة من  ــو العباس التكفريي كتائب أب
ــر يتبع حزب  ــكري آخ ــارات وفصيل عس اإلم

ــددت صباح  ــعودية، تج ــالح املوايل للس اإلص
أمس يف شارعي جمال والعوايض يف املدينة.

ــارت مصادر تابعة ملرتزقة الرياض إىل  وأش
ــع عدد من  ــام بقط ــو العباس ق ــل أب أن فصي
شوارع املدنية مستخدما سواتر ترابية كبرية.
ــتباكات جرت قبل أيام بني قوات  وكانت اش
ــواء "الصعاليك" وجمعيها  ــو العباس" ول "أب
ــة قيام  ــىل خلفي ــدوان ع ــف الع ــة لتحال تابع

كتائب األول بإخراج مطلوبني أمنيا، بحسب 
رواية مصادر أمنية تابعة ملرتزقة العدوان.

ــكيل حزام  ــعى القوات اإلماراتية لتش وتس
ــز عىل غرار  ــا يف مدينة تع ــي من مرتزقته أمن

املحافظات الجنوبية.
وتبادل الفصيالن االتهامات بشأن تفجري 
ــاء لتنظيم  ــز واالنتم ــكريا يف تع ــع عس الوض

داعش التكفريي.

ــــي تــعــز ـــن ف ـــي ـــزق ـــرت ــن م ــي ــل ــي ــص ـــن ف ـــي ــة ب ــف ــي ــن ـــات ع ـــاك ـــب ـــت ــــي تــعــزاش ـــن ف ـــي ـــزق ـــرت ــن م ــي ــل ــي ــص ـــن ف ـــي ــة ب ــف ــي ــن ـــات ع ـــاك ـــب ـــت اش
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 شهد الرئيس صالح الصماد القائد 
األعىل للقوات املسلحة حفال عسكريا 
ــة  ــكرية السادس أقامته املنطقة العس
ــفيان لتخرج دفعة الرسول  ومحور س

األعظم العسكرية.
ــس  ــرضه رئي ــذي ح ال ــل  الحف ويف 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور 
ووزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص 
ــور  ــران الدكت ــظ عم ــي ومحاف العاطف
ــد األعىل  ــان ،ألقى القائ ــل جعم فيص
ــدات املتخرجة  ــارك فيها للوح كلمة ب
ــد رداً واضحاً  ــذي ُيع ــرج ال ــذا التخ ه
وجلياً عىل قمة وزراء خارجية العرب .
ــىل  ع ــث  يبع يشء  ــه  إن  " ــاف  وأض
ــذه الدفع  ــزاز أن نرى ه ــر واالعت الفخ
يف  ــني  الخريج ــن  م ــال  الرج ــؤالء  وه
ــة يف هذه  ــكرية السادس املنطقة العس
الباسلة الشامخة الصامدة  املحافظة 
ــي كانت وال تزال  ــة الجوف الت محافظ
ــل حصناً منيعاً للدفاع عن الوطن  تمث

والجمهورية".
وتابع " هذا يشء عظيم ويبعث عىل 
ــذه الدفع  ــزاز بتخرج ه ــر واالعت الفخ
ــكر والتقدير لكل من  ".. معربا عن الش
ــاهم وأرشف عىل هذه الدورات التي  س

ستغري املوازين يف امليدان واملعركة.
ــا  ــون أيه ــا تعلم ــال " كم وأردف قائ
الرجال األشاوس أن وطنكم و شعبكم، 
ــون تحت  ــعب يعيش ــذا الش ــاء ه وأبن
ــن  صابري ــدوان  والع ــار  الحص ــأة  وط
ــرج  ــن الف ــآلالم منتظري ــني ل ومتحمل
آالم  ــون  يعان ــم،  أيديك ــىل  ع ــرص  والن

الحصار الذي فرضه العدوان".
ومىض بالقول " ونحن نرى التكالب 
ــظ اجتماعات،  ــر العاملي، نالح والتآم
ــوم يف القاهرة، ويوم يف الرياض، ويوم  ي
ــرتون العالم  يف دبي، وأمراء النفط يش
بأموالهم، يصيحون ويئنون، ويدينون 
ــنا  ــعبنا وجيش ــام به ش ــيطاً ق رداً بس
ــم النفاق،  ــتهداف عواص ولجاننا باس
ــن  ومنددي ــد  يقع وال  ــم  العال ــوم  فيق
وشاجبني متجاهلني أن هناك عرشات 
ــن الجرائم التي ارتكبت بحق  اآلالف م

أبناء الشعب".
ــات  ــك البيان ــىل تل ــرد ع ــد أن ال وأك
واإلدانات الحمقاء سيأتي من امليدان 
ــم يف بقية  ــدي زمالئك ــىل أيديكم وأي ع
ــوة الصاروخية  ــكرات وأيدي الق املعس
ــا من قوات الجيش ..  والبحرية وغريه
وقال " يجب أن يكون ردا صاعقا بإذن 
ــار  ــه تعاىل ويجب أن نتحكم يف مس الل
ــم حيث  ــرك لنقاتله ــة وأن نتح املعرك
ــذي ينبغي  ــو اليشء ال ــد، وهذا ه نري

ونأمله منكم ومن زمالئكم ".
ــرج هذه الدفع رافداً قوياً  واعترب تخ
ــق  ــة لتذي ــام القادم ــات يف األي للجبه
ــديد .. وأَضاف  ــه البأس الش أعداء الل
ــن معنوياتكم  ــأت لرنفع م ــن لم ن " نح
ــن معنوياتنا جميعا  ــا لرنفع م بل أتين
ــديد  الش ــكم  بصمودكم وثباتكم وبأس
وزارة  ــادة  لقي ــر  والتقدي ــكر  الش وكل 
ــكرية  العس ــة  املنطق ــادة  وقي ــاع  الدف

السادسة وقيادة محور الجوف".
ــور  أن ــد  العقي ــى  ألق ــل  الحف ويف 
ــض مهفل كلمة رحب فيها برئيس  عاي

املجلس السيايس األعىل والحارضين 
ــارات  وامله ــربات  الخ ــتعرضا  مس  ..
ــكرية  القتالية واملعارف العلمية العس
ــني واملواكبة  ــبها الخريج ــي اكتس الت
ــوض معركة  ــات ومقتضيات خ ملتطلب
ــتقالل  ــيادة ووحدة واس الدفاع عن س
ــعودي  الس ــدوان  الع ــد  ض ــن  اليم

األمريكي عىل اليمن.
ــىل مواجهة  ــد العزم واإلرصار ع وأك
ــداء  ــة والف ــتمرار التضحي ــدو واس الع
انتصاراً للوطن والحق املرشوع للشعب 

اليمني وخياراته االسرتاتيجية.
ــن الخريجني عربت  وألقيت كلمة ع
ــزاز بحضور القيادة  عن الفخر واالعت
ــذه الدورات  ــية حفل تخرج ه السياس

العسكرية املتأهلة واملتدربة.
ــنكون عند حسن ظنكم  وقالت " س
ــاة واملعتدين، ونعاهد  يف مواجهة الطغ
ــهداء  ــية والش السياس ــه والقيادة  الل
ــذي  ال ــي  اليمن ــعب  ــى والش والجرح
يعاني من رضبات العدوان الغاشم أننا 
ــنكون رافداً قوياً للجبهات ملواجهة  س
ــخروا  س ــن  الذي ــاة  الطغ ــن  املعتدي
ــكا  أمري ــح  مصال ــة  لخدم ــهم  أنفس
وإرسائيل يف املنطقة وستجدوننا بقوة 

وشجاعة حارضين ألي خيارات".
ــس هيئة  ــرج رئي ــرض حفل التخ ح
ــد  ــن محم ــواء الرك ــة الل األركان العام
ــس  ــب رئي ــاري ونائ ــم الغم عبدالكري
ــواء الركن عيل  ــة األركان العامة الل هيئ
ــفيان  ــكي وقائد محور س حمود املوش
ــد جميل يحيى  ــواء 29 العمي قائد الل

زرعة.

Tuesday: 10  Rabi  AL-awwal 1439 - 28 November 2017  -  Issue No. 19367
ــدد 19367 ــرب 2017م - الع ــع األول 1439ه - 28 نوفم ــاء: 10 ربي الثالث

ٹ/
أعده  تقريراً  األمريكي  أي"  إيست  "ميدل  موقع  نرش 
ديفيد  الربيطاني  الصحفي  الكاتب  املوقع  تحرير  رئيس 
قدمك)  عىل  النار  أطلق   : (عملية  عنوان:  تحت  هريست 
تطرق فيه إىل نتائج الحرب عىل اليمن بعد أكرث من عامني 
جمعها  التي  الربية  التحالف  قوات  أن  إىل  مشرياً  ونصف, 
السعوديون بدأت بإظهار عدد من عالمات التعرث واالنهيار.
الربية  القوات  بني  تظهر  االنقسامات  بــدأت  حيث 
اليمنية واألجنبية التي تقاتل الحوثيني يف مختلف مناطق 
تقوده  الذي  التحالف  مستقبل  يهدد  قد  ما  وهو  البالد 

السعودية.
القوات  فــإن  هريست  الصحفي  الكاتب  وبحسب 
عرشة  من  أكرث  من  األكرب  الجزء  تشكل  التي  السودانية، 
الذي  التحالف  لواء  تحت  ينشطون  أجنبي  مقاتل  آالف 
تقوده السعودية تعاني من ارتفاع معدالت الخسائر، حيث 
"ميدل  لـ  الخرطوم  يف  الرئاسة  من  مقرب  كبري  مصدر  قال 
ايست أي" إن أكرث من 500 جندي سوداني قتلوا يف اليمن.
وكان قائد قوة الدعم الرسيع التابعة للجيش السوداني 
شهرين  قبل  أعلن  قد  حميدتي"  حمدان  "محمد  الفريق 
لقوا  قد  ضابطاً   14 بينهم  سودانياً  جندياً   412 بأن  فقط 

مرصعهم يف لقاء مع صحيفة األخبار السودانية.
كبرية  ضغوطا  "هناك  ان  السوداني  املصدر  وقــال 

لالنسحاب من هذه املعركة املستمرة".
جندي   8000 من  يتكون  قوامها  قوة  هناك  وحالياً، 
سوداني يقودها جزئياً ضباط إماراتيون، وهي منترشة يف 
جنوب اليمن وكذلك يف عدد املناطق التي تقع إىل الجنوب 

الغربي من محافظة تعز وتحديداً يف املخا.
قد  البشري"  "عمر  السوداني  فالرئيس  الداخل،  يف  أما 
بدأ يف إعادة النظر فيما يحصل. فهو لم ينىس بعد رشيان 

مليار  الرياض  أودعت  عندما  عليه  حصل  الذي  الحياة 
دوالر يف البنك املركزي السوداني قبل عامني من األن، تليها 

قطر التي أودعت 1.22 مليار دوالر.
إال أنه ليس مرتاحاً بصفة "رئيس املرتزقة" الذي يطلق 
أخرى  عالقات  أيضاً  اآلن  لديه  بات  أنه  كما  حالياً،  عليه 

إلعادة النظر فيها.
رئيس  البشري  أصبح  ــايض،  امل الخميس  يــوم  ففي 
أحدث وأخر املواكب العربية التي وجدت طريقها اىل باب 
بحاجة  إنه  الرويس  للرئيس  قال  حيث  بوتني"،  "فالديمري 
مع  املواجهة  ضد  وأنه  املتحدة،  الواليات  من  الحماية  اىل 
الرئيس  عىل  اإلبقاء  لسياسة  دعمة  اىل  اضافة  ــران،  اي

السوري "بشار األسد" عىل رأس هرم الُسلطة هناك.
ويأتي ذلك عقب الحادثة التي وقعت يف البيت الداخيل 
ومحاولة  تجسس  عملية  بأنها  وصفت  والتي  السوداني، 
من  الحسني"  أحمد  عثمان  "طه  فصل  تم  وقد  انقالب، 
اكتشاف  بعد  السوداني  الرئيس  ملكتب  كمدير  منصبه 
اإلمارات  لدولة  إقامة  وأوراق  سعودي  سفر  جواز  حملة 
القبض عليه وهو يقوم  تم  أن  املتحدة، وذلك بعد  العربية 

بعمل اتصاالت رسية مع كل الدولتني املذكورتني سلفاً.
التجمع اليمني لإلصالح

للتحالف  املحلية  السياسية  املكونات  وضع  عن  أما 
فيقول هريست: يبدو بأن التمرد قد بدأ يف شق طريقه أيضاً 
بني صفوف اليمنيني الذين هتفوا وأيدوا قبل عامني ونصف 
العام تدخل السعودية ضد الحوثيني الذين كانوا يحاولون 

االستيالء عىل البالد.
فقد كانت العالقة بني اململكة السعودية وحزب اإلصالح 
الذين  اليمنيني  املقاتلني  من  مجموعة  أكرب  يضم  –الذي 
تحت  املنضوية  الربية  القوات  يف  التحالف  يستخدمهم 
لوائه – يف أفضل األحوال متناقضة ومتضاربة، كما يعادي 

ويل عهد أبوظبي الذي يعترب من أكرث الرشكاء املقربني لويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان، حزب اإلصالح املرتبط 

باإلخوان املسلمني معاداة علنية.
اإلماراتيون  فرض  السودانية،  القوات  وباستخدام 
اإلصالح  حزب  معقل  تعترب  التي  تعز،  عىل  مطبقاً  حصاراً 
اىل  اضافة  اليمنيني،  والغرب  الجنوب  من  كل  إىل  ومدخله 
استخدامهم لتلك القوات يف محاربة "القوات التي تواجه 

التحالف" يف الشمال.
أنفسهم يستضيفون حالياً  السعوديني  ومع ذلك، فإن 

قيادات حزب اإلصالح يف الرياض.
فندق  يف  اإلقامة  بني  الفاصل  الخط  بأن  يبدو  لكن 
الرياض،  يف  األيــام  هذه  واضح  غري  السجن  يف  واإلقامة 

وهذا ينطبق عىل الضيوف اليمنيني شأنهم شأن نظرائهم 
اللبنانيني.

الظروف  هادي  من  مقرب  مصدر  عن  هريست  وينقل 
ال  لكنها  والئقة  "مريحة  بأنها  محتجزاً  فيها  كان  التي 
كان  "هادي"  إن  أيضاً  قال  كما  صلة"،  بأي  للحرية  تمت 
زيارة  عىل  قادر  وغري  ذهبي"  "قفص  يف  فعلياً  محتجزاً 
اليمن أو اإلدالء بأي بيانات أو ترصيحات، عىل الرغم من 

أنه سيسمح له بالعالج يف الواليات املتحدة.
اإلصالح  حزب  قيادة  فإن  نفسه  الوقت  ويف  ذلك،  ومع 
أنهم  كما  والعمل  التحرك  يف  الحرية  من  نوعاً  تمتلك 
ببعض  القيام  من  تمكنهم  اىل  تشري  عالمات  يظهرون 

أمورهم الخاصة.

لكنهم وبأية حال يشعرون بأن السعر السيايس الذي 
دفعوه لدعم الحملة السعودية قد تحول يف عيون اليمنيني 

من التحرير إىل االحتالل.
كما أنهم أيضاً يدفعون ثمناً مادياً باهظاً، فقد قتل عدد 
من الشيوخ والعلماء اإلصالحيني، وكذلك السلفيني الذين 
رفضوا توجيهات القيادة اإلماراتية كما استهدفوا أيضاً يف 

محاوالت االغتيال.
عداءهم  يخفون  ال  اإلماراتيني  "إن  أيضاً  املصدر  وقال 
والعلماء،  الشيوخ  اغتيال  يتم  حيث  ــالح،  اإلص تجاه 
إىل  وباإلضافة  لإلمارات،  املوالية  املليشيات  مع  بالتنسيق 
وبوضوح  تدعم  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فإن  ذلك، 
اىل  ــدادات  اإلم وصول  بعرقلة  وتقوم  تعز،  عىل  الحصار 

مقاتلينا يف املدينة".
القاعدة  وأفراد  أعضاء  من  الكثري  فإن  لذلك،  "ونتيجة 
بدأوا  الحزب  قادة  اىل  اضافة  اإلصــالح  لحزب  الشعبية 
يدفع،  أن  من  أغىل  سعر  له  التحالف  هذا  بأن  يشعرون 
أوســاط  بني  السعودي  التحالف  شعبية  وأن  خاصة 
اليمنيني الذين دعموا التدخل قبل عامني بات اآلن يف أدنى 

مستوياته".
وقال املصدر  الذي نقل عنه هريست إن "حزب اإلصالح 
التحالف  من  جزءاً  يكون  أن  أجل  من  بالكثري  ضحى  قد 
لكننا لم نحصل عىل أي عوائد، بل وعىل العكس فإحدى 

الدول من أعضاء التحالف تتآمر ضدنا - أي اإلمارات".
قراراتهم  باتخاذ  ــالح  اإلص حــزب  ــادة  ق بــدأ  ولذلك 
بشكل  والجوف،  مارب  يف  وجودهم  وتعزيز  بأنفسهم، 

مستقل عن قرارات التحالف".
إيالء  السعوديون  حاول  التمرد  الحتواء  محاولة  ويف 
املزيد من االهتمام لقيادة اإلصالح يف الرياض، حيث التقى 
برئيس حزب  العهد االمري "محمد بن سلمان" مؤخراً  ويل 

اإلصالح "محمد اليدومي".
عىل  الساخرة  التعليقات  من  عاصفة  ذلك  خلق  وقد 
جماعة  األمري  يعترب  حيث  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
اإلخوان املسلمني "إرهابيني"ودفعوا بالجرنال عيل محسن 

األحمر مجدداً إىل الخطوط األمامية للمعركة.
هذه  إىل  ينظرون  اإلصــالح  حزب  يف  القادة  كبار  لكن 
جداً،  قليلة  أنها  عىل  الجديدة  والرتتيبات  التحركات 

ومتأخرة جداً.
وكما لو كان توازن القوى الخارجية املتنافسة يف اليمن 

ليس معقداً بما فيه الكفاية أصًال، تدخل سلطنة ُعمان.
فُعمان التي تعترب أيضاً جنوب اليمن كفناء خلفي لها، 
ويساورها القلق بشكل خاص إزاء استيالء اإلماراتيني عىل 
سلسلة املوانئ والجزر االسرتاتيجية قبالة سواحل اليمن، 
حيث وصف مصدر دبلومايس قطري هذه التحركات بأنها 
والدة "المرباطورية بحرية إماراتية"، إال أن العمانيني أيضاً 

متضايقون جداً إزاء ذلك.
ومن املفهوم أيضاً ملاذا ال يزال الُعمانيون عىل اتصاالت 
يف  املحليني  اليمنيني  القبائل  زعماء  مع  ومستمرة  هادئة 
جنوب اليمن، الذي يعترب بعضهم من القوات االنفصالية، 
مع  ُمنسقة"  وتفاهمات  "استجابات  لتنظيم  ــك  وذل

امليليشيات التي تدفعها وتسيطر عليها أبوظبي.
األمري  يطلقه  عسكري  مرشوع  أول  فإن  عامة،  وبصفة 
ليس  للدفاع  كوزير  عاما   32 العمر  من  البالغ  السعودي 

سوى فوىض تكتيكية واسرتاتيجية.
كالشاب  الغربية  األوساط  يف  به  أُشيد  الذي  فاألمري 
يف  نجح  إيران،  ضد  العودة  حملة  سيقود  الذي  املخلص 
متعدد  عالم  يف  نادر  إنجاز  وهو  ضده،  اليمنيني  توحيد 
األقطاب، لقد أطلق النار عىل نفسه، مراراً وتكراراً يف القدم. 
ترجمة/ أحمدعبدالرحمن قحطان

ديفيد هيرست يكتب عن "عاصفة الحزم" التي تحولت إلى عملية: أطلق النار على قدمك!ديفيد هيرست يكتب عن "عاصفة الحزم" التي تحولت إلى عملية: أطلق النار على قدمك!

هادي محتجز في "قفص ذهبي" وغير مسموح له بزيارة اليمن أو اإلدالء بأي تصريحهادي محتجز في "قفص ذهبي" وغير مسموح له بزيارة اليمن أو اإلدالء بأي تصريح

ــير غير مرتاح بلقبه "رئيس المرتزقة" ــير غير مرتاح بلقبه "رئيس المرتزقة"قوات التحالف تعاني التعثر واالنهيار.. والبش قوات التحالف تعاني التعثر واالنهيار.. والبش

خسائر متصاعدة  يتجرعها مرتزقة العدوان في مختلف الجبهاتخسائر متصاعدة  يتجرعها مرتزقة العدوان في مختلف الجبهات

عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في تعز وكسر زحوفات ومحاوالت تسلل في البيضاء والجوفعمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في تعز وكسر زحوفات ومحاوالت تسلل في البيضاء والجوف
ــــي الــضــالــع ــم قـــــيـــــادات ف ــه ــن ــي ـــــدوان ب ـــــع ـــة ال ـــزق ـــرت ـــم ــــن ال ـــــدد م ــــي الــضــالــعمـــصـــرع وإصـــــابـــــة ع ــم قـــــيـــــادات ف ــه ــن ــي ـــــدوان ب ـــــع ـــة ال ـــزق ـــرت ـــم ــــن ال ـــــدد م مـــصـــرع وإصـــــابـــــة ع

استهدف مديرية صرواح بأربع غاراتاستهدف مديرية صرواح بأربع غارات

طيران العدوان يشن سلسلة غارات طيران العدوان يشن سلسلة غارات 
على محافظات الجمهوريةعلى محافظات الجمهورية

ــات  ــىل محافظ ــارات ع ــلة غ ــي سلس ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط  ش
ــق حدودية لقصف صاروخي  ــاعات املاضية ،وتعرضت مناط الجمهورية خالل الس

ومدفعي سعودي .
ــن  ــعودي األمريكي ش ــبأ ) أن طريان العدوان الس ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــة صعدة ،وغارة عىل  ــة املالحيط بمديرية الظاهر يف محافظ ــالث غارات عىل منطق ث

منطقة آل الحماقي بمديرية باقم .
وشن الطريان غارة عىل منطقة البقع بمديرية كتاف ، وغارة عىل مديرية شدا مع 
ــعودي استهدف مناطق باملديرية ،كما تعرضت مناطق  قصف صاروخي ومدفعي س

متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
ــيل بمديرية موزع  ــتهدف بغارتني منطقة الهام ــريان العدو اس ــر املصدر أن ط وذك
ــها ،وأربع غارات عىل مديريتي حرض  ــت غارات عىل املديرية نفس ــن س يف تعز ،وش

وميدي يف حجة .
وحسب املصدر شن طريان العدوان السعودي غارة عىل مدينة الربوعة يف عسري .
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس أربع غارات عىل مناطق متفرقة 

بمديرية رصواح بمأرب.
ــارات مناطق هيالن  ــتهدف بأربع غ ــدوان اس ــي أن طريان الع ــح مصدر أمن وأوض

واملخدرة شمال رشق مديرية رصواح.
ــىل مناطق  ــاً مكثفاً ع ــنوا قصفاً مدفعي ــدوان ش ــة الع ــدر إىل أن مرتزق ــت املص ولف

متفرقة بمديرية رصواح مخلفا أرضارا بمنازل ومزارع املواطنني.


