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محمد عبدالسالم ينفي وجود أي وساطة عمانية محمد عبدالسالم ينفي وجود أي وساطة عمانية 
بعد انهيار مليشيات صالحبعد انهيار مليشيات صالح

ــار الله  ــمي ألنص ــق الرس ــى الناط نف
ــالم وجود أي وساطة من  محمد عبدالس
ــلطنة عمان بشأن احتواء املوقف  قبل س
ــيات عيل  ــار مليش ــد انهي ــاء بع يف صنع

عبدالله صالح.
ــىل  ــابه ع ــالم يف حس ــق عبدالس وعل
ــاة امليادين  ــه قن ــرب نرشت ــول خ ــرت ح توي
الفضائية  عن وجود وساطة عمانية بني 
ــة لهذا  ــه إنه ”ال صح ــح وأنصار الل صال
ــاطة من طرف  ــأي وس ــرب ولَم نبلغ ب الخ
ــوص ما يجري  ــوة العمانيني بخص اإلخ
ــعلتها ميليشيات  يف صنعاء من فتنة اش

الخيانة“ .
ــخر عبدالسالم من  من جانب آخر س

ــائل  ــة التي قادتها وس ــة اإلعالمي الحمل
ــأن  ــدول التحالف بش ــة ل ــالم التابع اإلع
ــت الطائرات  ــقوط صنعاء يف وقت كان س

ــا  ــت تخرسه ــي كان ــق الت ــف املناط تقص
ــكل غري  ــرياً وبش ــح، مش ــيات صال مليش
ــاندة تؤكد وجود  ــارش إىل أن هذه املس مب

تنسيق مسبق بني صالح والتحالف.
ــس احتفلوا  ــالم ”باألم وقال عبدالس
ــس  وخم ــة  العاصم ــقوط  بس ــا  إعالمي
ــريان  ط ــف  يقص ــاء  ومس ــات  محافظ
ــس املحافظات  ــم صنعاء والخم عدوانه
ــق قد  ــون مناط ــم يقصف ــا به ــا فم وغريه
ــف  ــذا يقص ــف ه ــقطوها! وأي تحال أس
ــد حيكت  ــه! لق ــوا إلي ــتجدين انضم مس
ــا فرسعان ما  ــوا عليه ــرة كربى راهن مؤام
سقطت وسقطوا هم فيها الشكر والحمد 

لله وحيا الله شعبنا اليمني“.

قصف جوى وصاروخي على صعدة وتدمير المجمع الحكومي وإدارة ا+من بحرف سفيانقصف جوى وصاروخي على صعدة وتدمير المجمع الحكومي وإدارة ا+من بحرف سفيان
غارات  همجية على منازل ومزارع المواطنني يف عدد من المحافظات

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
األمريكي مساء أمس عددمن  الغارات 

عىل العاصمة صنعاء.
ــة  بأمان ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان  العاصمة لـ(س
ــار صنعاء  ــارات عىل مط ــن ثالث غ ش
ــي  ــة بن ــىل مديري ــني ع ــدويل وغارت ال
ــني مصنعاً  ــتهدف بغارت ــارث واس الح

للبيوت الجاهزة جوار فندق إيجل .
ــريان  الط ان  اىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة  الهندس ــىل  ــارة ع ــن غ ــادي ش املع

العسكرية بمديرية شعوب . 
ــن طريان العدوان السعودي  كما ش
ــىل مديرية  ــس  غارتني ع ــي أم األمريك

رصواح بمأرب.
ــريان  ــي أن ط أمن ــدر  ــح مص وأوض
ــق  ــني مناط ــتهدف بغارت ــدوان اس الع

رشق رصواح.
كما  شن طريان العدوان السعودي 
ــىل مديرية  ــس غارتني ع ــي أم األمريك

ــتهدف قصف  كتاف بصعدة، فيما اس
ــق متفرقة  ــي مناط ــي ومدفع صاروخ

بصعدة.
ــبأ) أن  ــي (س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــني  بغارت ــتهدف  اس ــدوان  الع ــريان  ط

منطقة الخليقه بمديرية كتاف.
ــا  قصف أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــعوديا استهدف  صاروخيا ومدفعيا س
ــي رازح  ــن مديريت ــة م ــق متفرق مناط
ومنبه، خلف أرضارا كبرية يف ممتلكات 

املواطنني ومزارعهم.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش

األمريكي أربع غارات عىل محافظة عمران.

ــة الثورية العليا  ــة رئيس اللجن ــاد اجتماع عقد بصنعاء أمس برئاس أش
محمد عيل الحوثي وضم املحافظ حنني قطينة ورئيس هيئة االستخبارات 
ــات الطوق، بمواقف  ــايخ مديري ــوزارة الدفاع اللواء عبد الله الحاكم ومش ب

أبناء املحافظة يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن.

رئيس الثورية العليا يعقد اجتماعا مع مشائخ الطوق رئيس الثورية العليا يعقد اجتماعا مع مشائخ الطوق 
لتعزيز وحدة الصف ومواجهة المخططات ا@جراميةلتعزيز وحدة الصف ومواجهة المخططات ا@جرامية

صنعاء - سبأ
ــوي العميد يحيى  ــرة التوجيه املعن ــة مدير دائ ــد بصنعاء أمس اجتماعا برئاس عق
ــددا من  ــلحة وع ــكري العام للقوات املس ــى العس ــاء امللتق ــم رئيس وأعض ــدي، ض امله

مناضيل الثورة اليمنية.
ويف االجتماع الذي حرضه رئيس املركز الوطني للتعامل مع األلغام يحيى الحوثي.. 
ــوة الصاروخية اليمنية  ــاز الذي حققته الق ــرة التوجيه املعنوي باإلنج ــاد مدير دائ أش
واستهدافها بصاروخ كروز مجنح ملحطة براكة للطاقة النووية بالعاصمة اإلماراتية أبو 

ظبي والذي أصاب هدفه بدقة.
ــوة الصاروخية التي تختار أهدافها بدقة يف  ــجل للق واعترب هذا اإلنجاز النوعي يس
ــيد عبد  إطار الرد القوي واملؤثر عىل جرائم العدوان وترجمة ملا وعد به قائد الثورة الس

امللك الحوثي.
ــكينة  ــداث األليمة من إقالق للس ــببته األح ــف ملا س ــرب العميد املهدي عن األس وع
ــىل االقتتال  ــوات تحريضية ع ــن دع ــا رافقها م ــتقرار وم ــة األمن واالس ــة وزعزع العام

والحرب األهلية بني أبناء الشعب الواحد ..

اجتماع للملتقى العسكري ومناضلي الثورة اجتماع للملتقى العسكري ومناضلي الثورة 
يشيد بإنجازات القوة الصاروخيةيشيد بإنجازات القوة الصاروخية

ــعودي  ــعبية أمس زحفاً للجيش الس ــال الجيش واللجان الش كرس أبط
ومرتزقته باتجاه موقع الرشفة يف نجران .

ــكري بنجران لـ(سبأ) مرصع وإصابة عدد من الجنود  وأكد مصدر عس
السعوديني ومرتزقتهم خالل تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحف لهم 

باتجاه موقع الرشفة.
ــار املصدر إىل أن الزحف عىل موقع الرشفة ترافق مع غارات للطريان  وأش

الحربي وقصف لطائرات األباتيش.
ــعودي يف موقع  ــه تم قنص أحد مرتزقة الجيش الس ــت املصدر إىل أن ولف

الطلعة.
ــتهداف  ــعودي باس ــا أكد املصدر مرصع عدد من مرتزقة الجيش الس كم

تجمع لهم قبالة منفذ الخرضاء بنجران.

هزائم العدو تتواىل يف عمقه:

مصرع وإصابة عدد من مرتزقة  الجيش السعودي وأسر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة  الجيش السعودي وأسر 
آخرين إثر كسر زحوفات يائسة في نجران وجيزانآخرين إثر كسر زحوفات يائسة في نجران وجيزان

قوات الجيش واللجان تحقق تقدمًا في مارب وعمليات نوعية في الجوف وتعز قوات الجيش واللجان تحقق تقدمًا في مارب وعمليات نوعية في الجوف وتعز 
/ 

ــال الجيش واللجان  تمكن أبط
ــن  ــة م ــة نوعي ــعبية يف عملي الش
ــن املواقع  ــدد م ــيطرة عىل ع الس
ــم  ــب نه ــب بحري ــل صل رشق جب

غرب مأرب.
ــكري لوكالة  ــدر عس وأكد مص
ــبأ) مرصع  ــة (س اليمني ــاء  األنب
وإصابة عدد من املرتزقة واغتنام 
ــعة  ــع واس ــري مواق ــلحة وتطه أس
ــرتاتيجي املطل  بجبل صلب اإلس

عىل منطقة الجدعان.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــذ أبط نف
الشعبية أمس عمليات نوعية عىل 
ــعودي  ــع ملرتزقة العدوان الس مواق

األمريكي يف محافظة تعز.
ـــ  ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض

ــان  واللج ــش  الجي أن  ــبأ)  (س
ــة هجومية  ــعبية نفذوا عملي الش
ــدوان يف  ــة الع ــع ملرتزق ــىل مواق ع
ــقوط العديد  الهاميل، أدت إىل وس
من القتىل والجرحى يف صفوفهم.

ــدر إىل أن الجيش  ــار املص وأش
ــنوا هجوم  ــعبية ش ــان الش واللج
ــدوان يف  ــة الع ــع مرتزق ــىل مواق ع
معسكر خالد، من مسارين األول 
شمال املعسكر تركز عىل تبة فجر 
ــة الرشقية  البواب ــوب  والثاني جن

تركز عىل التبة السوداء.
ــة  ــبق العملي ــه س ــدر أن ــد املص وأك
الهجومية تمشيط مدفعي وصاروخي 
ــة وبرشية  ــائر مادي ــف خلف خس مكث

كبرية يف صفوف املرتزقة.
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/
أعلنت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دك محطة 
أبو  اإلماراتية  العاصمة  يف  مجنح  كروز  بصاروخ  النووية  براكة 

ظبي.
مصدر يف القوة الصاروخية أكد أن استهداف مفاعل براكة يف أبو 
بي بصاروخ كروز جاء بعد نجاح تجربة صاروخية عىل ابو ظبي 

أعلن عنها قائد الثورة نهاية شهر أغسطس املايض.
أصاب  الصاروخ  أن  العسكري  املصدر  واكد 

هدفه، وهو مفاعل براكة النووي يف أبو ظبي
هذه  أن  الثورة  لـ  أشار  عسكري  مصدر 

العملية النوعية األوىل من نوعها جاءت 
يف توقيت مناسب وبعد أيام من تحذير 

وجهه قائد الثورة لدول العدوان ، مؤكدا أن ما بعد هذه العملية 
تصبح كل عواصم العدوان يف مرمى الصواريخ اليمنية.

العقيد  الشعبية  واللجان  الجيش  باسم  املتحدث  مساعد  وأكد 
عزيز راشد أن الصاروخ يتعدى مداه 1500 كيلومرت.

يف  مضغوط  ماء  مفاعل  وهو  الكهروذرية  براكة  مفاعل  ويقع 
العربي  الخليج  عىل  وتطل  ظبي  ابو  إلمارة  الغربية  املنطقة 
وتبعد نحو 53 كيلومرتًا إىل الجنوب الغربي من مدينة 
املوقع  هذا  سيحتوي   ،2020 عام  ويف  الرويس. 

عىل أربع محطات للطاقة النووية.

القوة الصاروخية أعلنت إصابة الهدف بدقة واإلعالم الحريب وثق العملية

ضربة باليستية نوعية..صاروخ كروز مجنح دك مفاعل براكة النووي في إمارة ابو ظبي

عودة األمن واالستقرار إلى العاصمة صنعاء واحملافظات 
بعد إلقاء القبض على قادة العصابات التخريبية

األجهزة األمنية ألقت القبض على عدد كبري من قيادة املليشيات التخريبية..وقامت 
بتأمني معظم املناطق واألحياء يف العاصمة

/
أكدت وزارة الداخلية استتباب الوضع األمني يف العاصمة صنعاء واملحافظات ، 

بعد إلقاء القبض عىل عدد كبري من قيادات املليشيات اإلجرامية.
وباركت وزارة الداخلية يف بيان صادر عنها أمس، ألبناء الشعب اليمني بسقوط 
ورموز  واالحتالل  االستكبار  قوى  بوكالء  املعروفني  العدوان  أدوات  وأخطر  آخر 
الفساد والنهب الذين أنهكوا الشعب وأوصلوا البالد إىل وضع سيئ نتاج عمالتهم 

ومتاجرتهم بمصري الشعب.

وجددت وزارة الداخلية التأكيد عىل أن الوضع  يف العاصمة صنعاء واملحافظات 
مستقر وأن القوات األمنية تقوم بواجبها بكل حزم وقوة وقد قامت بتطهري أغلب 
املناطق ولم يتبق سوى بعض األوكار التي يختبئ فيها بقايا مليشيات الخيانة 

والعمل جار لتأمينها.
كما أكدت أن األجهزة األمنية قد القت القبض عىل العديد من قيادات ميليشيات 
التخريب والخيانة وأن املئات من عنارص التخريب من املرتزقة واملخدوعني قد 

سلموا انفسهم مع أسلحتهم لألمن .
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