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الخميس،  ــس  ام ــاح  ــت، صب اندلع
ــتباكات عنيفة بني أجنحة العدوان  اش
ــن االحتفال  ــة املزعومة م ملنع الرشيع
ــاحة العروض  ــتقالل يف س ــد االس بعي
ــة عدن جنوب  ــور مكرس يف محافظ بخ

البالد.
ــة مقربة من  ــت مصادر إعالمي ونقل
ــيل يف عدن  ــدر مح ــن مص ــدوان ع الع
ــمى  ــت بني مايس ــتباكات اندلع أن اش
ــي واملقاومة الجنوبية  "الجيش الوطن
ــتخدمت فيها قذائف اآلر بي جي  " اس

وسط الربيقة.
ــب آخر  ــد مرصعه وأصي ــي مجن ولق
ــلحني  مس ــاص  برص ــاء  األربع ــاء  مس

ــاحة العروض  ــيطرة عىل س حاولوا الس
املقابلة إلدارة األمن بمدينة خور مكرس.
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تدمير عدد من ا�ليات وإعالم العدوان يعترف بمصرع واصابة تدمير عدد من ا�ليات وإعالم العدوان يعترف بمصرع واصابة 
عدد من جنوده في جيزان ونجرانعدد من جنوده في جيزان ونجران

أبطال الجيش واللجان يصعدون عملياتهم يف عمق العدو

ــائر  ــعودي خس الس العدو  ــد  تكب
ــالل  خ ــاد  والعت األرواح  يف  ــرية  كب
ــات  عملي ــر  اث ــة  املاضي ــاعات  الس
ــش  الجي ــال  أبط ــا  نفذه ــكرية  عس
ــعبية يف قطاعي جيزان  واللجان الش

ونجران.
ــش اليمني  ــوات الجي ــدت ق وصع
ــا أمس يف جبهة ما  واللجان عملياته
ــت ثالث آليات  ــدود،  واعطب وراء الح
ــا  فيم ــزان،  جي ــاع  قط يف  ــعودية  س
ــران بالتزامن  ــع يف نج ــت مواق هاجم
ــف املدفعية وصواريخ  مع دكها بقذائ
ــا آليات الجيش السعودي  الكاتيوش

ومرتزقته يف جيزان ونجران.
ــكري ، أن قوات  ــدر عس ــد مص وأك
ــيل اللجان  ــنودة بمقات ــش املس الجي
واملتطوعني من أبناء القبائل أعطبت 
يف  ــعوديتني  س ــكريتني  عس ــني  آليت
ــي الحمراء  ــة هجومية عىل تبت عملي

والقمامة بقطاع جيزان.
الهجومية قصف  العملية  ــبق  وس
ــوات  ق ــل  قب ــن  م ــف  مكث ــي  مدفع
ــاندين لها عىل املواقع  الجيش واملس
السعودية يف تبتي الحمراء والقمامة 

بالقطاع ذاته.

إحكام  السيطرة على موقع السفينة االستراتيجي أثرعمليات إحكام  السيطرة على موقع السفينة االستراتيجي أثرعمليات 
واسعة لقوات الجيش واللجان في محور نهم  واسعة لقوات الجيش واللجان في محور نهم  

/ 
ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق ــنت  ش
ــعبية يوم أمس عمليات هجومية  الش
ــة يف محور  ــع املرتزق ــعة عىل مواق واس
ــىل موقع  ــيطرة تامةع ــم انتهت بس نه

السفينة السرتاتيجي .
ــد أن وحدات  ــكري أك ــدر عس مص
ــان  واللج ــش  الجي يف  ــة  متخصص
ــعبية نفذت عملية تطهري واسعة  الش
ــل  ــني جب ــت بتأم ــم انته ــة نه يف جبه
ــل وجرح  ــل بعد مقت ــفينة بالكام الس
ــن األبطال من  ــا تمك ــداد كبرية، كم أع

اغتنام كميات من األسلحة.
ــوات الجيش  ــاف املصدر أن ق وأض
ــالث  ث ــذت  نف ــعبية  الش ــان  واللج
ــة  ــة يف جبه ــكرية نوعي ــات عس عملي

ــع املنافقني يف  ــىل مواق ــزت ع ــم ترك نه
ــاذاة وتران  ــود بمح عيدة والتباب الس
ــب الصغري بجبهة نهم وما  وموقع القت
ــات عن تدمري  ــفرت العملي جاوره وأس
ــرح  وج ــل  وقت ــني  املنافق ــات  تحصين

العديد منهم.
ــدو  مجاه ــم  اقتح ــياق  الس ويف 
ــع  موق ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــن مواقع  ــري وما جاوره م ــب الصغ القت

بجبهة نهم..
ودمروا متارس وتحصينات منافقي 

العدوان وأوقعوا بهم قتىل وجرحى.
وكان الجيش واللجان الشعبية قد 
ــكرية  نفذوا العديد من العمليات العس
ــني يف تعز  ــعة عىل مواقع املنافق الواس

والجوف.

ـــري تـــجـــربـــة صـــاروخـــيـــة نــاجــحــة  ـــج ـــة ت ـــي ـــصـــاروخ ـــري تـــجـــربـــة صـــاروخـــيـــة نــاجــحــة الــــقــــوة ال ـــج ـــة ت ـــي ـــصـــاروخ الــــقــــوة ال
/ 

ــا أجرت بنجاح  ــوة الصاروخية  انه ــت الق اعلن
ــط  ــة إلطالق صاروخ متوس ــس الخميس تجرب أم
ــكري يف  ــم تطويره حديثا ، عىل هدف عس املدى ت
ــن القدرة عىل  ــدف التأكد م ــعودية ، وذلك به الس

تحقيق الهدف بدقة عالية.
وأكد مصدر بالقوة الصاروخية لوسائل اإلعالم 
ــكري  ــتي أصاب هدفه العس ــاروخ الباليس أن الص
بدقة مشريا إىل أن التجربة بداية جديدة لصواريخ 
ــىل إصابة  ــدرة عالية ع ــع تتمتع بق ــة الصن محلي
ــىل الصواريخ  ــي ع ــدرة عىل التخف ــداف والق األه

الدفاعية ومنظومات االعرتاض.

البقية صفحة 02

صنعاء/ سبأ
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
ــزاء  ــة ع ــور برقي ــن حبت ــز ب عبدالعزي
ــاة يف وفاة عضو مجلس النواب  ومواس
ــة  الداخلي ــر  وزي ــار  مستش ــابق  الس

العميد نارص طالب رسيع.
ــة  برقي يف  ــوزراء  ال ــس  رئي ــرب  وأع
ــالم نارص  ــور س ــد الدكت ــل الفقي إىل نج
ــة  ــع يف مديري ــة آل رسي ــه وكاف وإخوان
ــر  ــن أح ــبوة ، ع ــة ش ــردان بمحافظ ج
التعازي واملواساة بهذا املصاب األليم ..

ــة  االجتماعي األدوار  إىل  ــار  وأش
ــية  ــخصيات السياس ــذي يعد واحدا من الش ــد رسيع ال ــة للفقي والنضالي
ــرية الدفاع عن  ــا بصماتها املهمة يف مس ــة التي كان له ــة واألمني االجتماعي

الثورة ومكتسباتها..

رئيس الوزراء يعزي في وفاة العميد ناصر سريعرئيس الوزراء يعزي في وفاة العميد ناصر سريع
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اشتباكات عنيفة بين أجنحة العدوان لمنع الشرعية اشتباكات عنيفة بين أجنحة العدوان لمنع الشرعية 
المزعومة من االحتفال في عدنالمزعومة من االحتفال في عدن

اJمم المتحدة تجدد دعوتها تحالف العدوان للسماح اJمم المتحدة تجدد دعوتها تحالف العدوان للسماح 
بدخول سفن المساعدات اKنسانية الى اليمنبدخول سفن المساعدات اKنسانية الى اليمن

محمد الروحاني 
ــف  ــا لتحال ــدة دعوته ــم املتح ــددت األم ج
ــفن  لس ــماح  الس إىل  ــعودي  الس ــدوان  الع
ــول اىل اليمن  يف  ــانية بالدخ ــاعدات اإلنس املس
ضل النقص الشديد لألدوية واملواد الطبية كما 
ــب األحمر الدويل برفع القيود امام  طالب الصلي

السفن التجارية 
وقال املتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب 
ــائل اإلعالم:  يجب ان  األحمر عدنان حزام لوس
يكون هناك رفع للقيود عىل دخول الواردات من 
السفن التجارية فكما يعلم الجميع فـ%90 من 

احتياجات اليمنيني تعتمد عىل الواردات..

ــق متفرقة  ــارة عىل مناط ــس 20 غ ــعودي األمريكي أم ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة لـ (سبأ) أن طريان العدوان استهدف 

بـ 15 غارة منطقة الصوح بمديرية كتاف.
ــار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن ثالث غارات عىل آل الصيفي بمديرية  وأش

سحار، وغارتني عىل منطقة الظاهر ووادي خلب بمديرية الظاهر.
ــات  ــن محافظ ــدداً م ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــتهدف ط ــا اس كم
ــات الحدودية بمحافظة صعدة  ــرية ، وتعرضت املديري ــة مخلفاً أرضاراً كب الجمهوري

لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خالل الساعات املاضية.
ــتهدف بغارة سيارة أحد املواطنني  ــكري أن طريان العدوان اس وأوضح مصدر عس
ــن غارة أخرى عىل مديرية حريان وخمس غارات عىل مديريتي  يف مديرية عبس وش

حرض و ميدي بمحافظة حجة .

طريان العدوان يشن ٢٠ غارة على مناطق متفرقة بصعدة

الختبار قدرته على إصابة األهداف بدقة 

ــن تطهري جبل  ــعبية أمس م ــش واللجان الش ــن أبطال الجي تمك
ــائرة  ــدوا مرتزقة العدوان خس ــرتاتيجي بحريب نهم وكب ــم اإلس فاط

كبرية يف عملية هجومية باملخدرة بمحافظة مأرب.
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات  وأوضح مصدر عس
ــري جبل فاطم  ــة من تطه ــت يف عملية نوعي ــان تمكن ــش واللج الجي
ــدت مرتزقة  ــب نهم وكب ــوادي نملة يف حري ــع ب ــرتاتيجي ومواق اإلس
ــائر كبرية يف األرواح والعتاد ، كما أعطبت آلية عسكرية  العدوان خس

لهم.

قنص قنص ١١١١ مرتزقا في الجوف ومارب وعمليات عسكرية  مرتزقا في الجوف ومارب وعمليات عسكرية 
Jبطال الجيش واللجان بمديريتي المصلوب والمتونJبطال الجيش واللجان بمديريتي المصلوب والمتون

التفاصيل صفحة 02

خسائر متزايدة يتجرعها مرتزقة العدوان يف جبهات الداخل

استمرار غارات العدوان اKجرامية على استمرار غارات العدوان اKجرامية على 
المواطنين بمختلف المحافظاتالمواطنين بمختلف المحافظات
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الثورة/
ــدر  ب ــك  ــيد عبداملل الس ــورة  الث ــد  قائ ــه  وج
ــبة املولد  ــة تاريخية بمناس ــي كلم ــن الحوث الدي
ــدة  ــا الجماهري املحتش ــوي الرشيف حيا فيه النب
ــبعني عىل الروح العالية والتفاعل الكبري  بميدان الس
والحيوية التي تقدم صورة عظيمة عن الشعب الصامد 
ــز كل قوى  ــذي تعج ــان وال ــزة اإليم ــز بع ــر واملعت والح
ــعب لن  ــرس إرادته وإذالله وقهره وهو ش ــدوان عن ك الع

ــتوى  ــتكني مهما كان حجم العدوان ومس يهون ولن يس
التضحيات.

ــي  والح ــامخ  والش ــد  الصام ــعب  الش ــذا  ه  " ــال  وق
ــتدعي الحضور،  ــوة يف كل مقام يس ــارض بق والح

يف الجبهات والساحات واملناسبات كهذه 
ــبة املباركة التي نستلهم  املناس

ــدروس  ال ــم  أعظ ــا  منه
ــور  بن ــا  منه ــتنري  ونس

الرساج املنري، يعرب عن 
عرفانه ووفائه لخاتم 

األنبياء واملرسلني" .

 Úμà°ùj ødh ¿ƒ¡j ød »æª«dG Ö©°ûdG :IQƒãdG óFÉb
äÉ«ë°†àdG iƒà°ùeh ¿Ghó©dG ºéM ¿Éc Éª¡e

ال
بمي
والحي
ــ والح

الثورة/
ــاء، عرص أمس الخميس  ــت العاصمة صنع احتضن
مهرجانا رسميا وشعبيا مهيبا بمناسبة املولد النبوي 
ــليم،  ــه وآله أفضل الصالة والتس ــف عىل صاحب الرشي
شارك فيه مئات اآلالف من اليمنيني الذين تقاطروا من 

ــة،  وحرضه رئيس  ــف املحافظات وأمانة العاصم مختل
املجلس السيايس األعىل صالح الصماد وعدد كبري من 

قيادات الدولة السياسية والعسكرية واألمنية.
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