
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ 
ــلطة  ــىل بأجهزة الس ــس القضاء األع ــاب مجل  أه
ــتمرار يف القيام بأعمالهم  ــبيها االس القضائية ومنتس
وأداء واجباتهم كل من موقعه، استشعارا للمسؤولية 

ورعاية للمصلحة العامة للوطن.
ــان صادر عن  ــىل، يف بي ــس القضاء األع ــد مجل وأك
ــيايس  ــس، وقوفه إىل جانب املجلس الس اجتماعه أم
ــش واألمن واللجان  ــيداً بأدائه وأداء الجي األعىل، مش
ــن  ــتقرار الوط ــن واس ــىل أم ــاظ ع ــعبية يف الحف الش

والسكينة العامة للبالد.
ــة  ــه املجلس، النائب العام بالقيام بممارس كما وج
ــون بتوجيه الجهات  ــه واختصاصاته وفقاً للقان مهام
ــب جرماً أو  ــن يرتك ــة وضبط كل م ــة بمالحق املختص
ــه إىل أجهزة العدالة  ــن البالد، وتقديم عمًال مخًال بأم

ــراءات الالزمة وتطبيق العقوبات الرادعة  التخاذ اإلج
وفقاً للقانون.

ــال اإلجرامية  ــاء األعىل األفع ــس القض وأدان مجل
التي قام بها املجرم عيل عفاش ومليشياته من إعالنه 
ــي  ــعب اليمن ــد الش ــدوان ض ــام إىل دول الع االنضم
العظيم ودعوته املواطنني للعصيان املسلح ولالقتتال 
يف ما بينهم والتخريب للممتلكات العامة والخاصة يف 

أغلب املديريات واملحافظات.
ــوري  ــع مأم ــام وجمي ــب الع ــىل النائ ــد ع ــا أك كم
ــة يف  ــم القانوني ــام بواجباته ــي القي ــط القضائ الضب
ــات التحقيق مع كل من  ــتدالالت وفتح ملف جمع االس
شارك يف تلك األفعال اإلجرامية لتقديمهم للمحاكمة 

العادلة طبقا للرشع والقانون.

ــة بالكامل  ــت وحج ــي املحوي ــني محافظت ــي تأم ــدر أمن ــد مص  أك
وتطهريهما من العنارص التخريبية.

ــتقرار يف  ــن واالس ــتتباب األم ــبأ) اس ــي لـ(س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــد تطهريهما من العنارص  ــني وعودة األوضاع إىل طبيعتها بع املحافظت

التخريبية الخارجة عن النظام والقانون ومليشيا الخيانة.
ــط العام بالكامل  ــزة األمنية أمّنت الخ ــار املصدر إىل أن األجه وأش
ــن حجة إىل العاصمة صنعاء .. الفتا إىل عدد من العنارص التخريبية  م

سلمت نفسها لألجهزة األمنية .

ناقش املكتب التنفيذي بمحافظة ريمة 
ــري،  ــن العم ــظ حس ــة املحاف ــس برئاس أم
ــبل تعزيز  ــة باملحافظة وس األوضاع األمني
ــات  ومديري ــق  مناط ــوم  عم يف  ــتقرار  االس

املحافظة.
ــرضه وكيل  ــذي ح ــاع ال ــرق االجتم وتط
ــد إىل السبل الكفيلة  املحافظة محمد الوس
ــة  ــكينة العام ــن والس ــىل األم ــاظ ع بالحف

وتجنيب ريمة وأبنائها الفتنة واالقتتال.

ــي  ــارات الت ــة االنتص ــذي ريم ــارك تنفي وب
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  رج ــا  يحققه
ــة عن  ــارص الخارج ــدوان والعن ــة الع يف مواجه
ــىل  ــاظ ع ــىل رضورة الحف ــددا ع ــون .. مش القان
وحدة الجبهة الداخلية وتعزيز الصف الوطني.

ــاء املحافظة  ــا املجتمعون كافة أبن ودع
إىل الوقوف صفا واحدا يف مواجهة العدوان 
ــن أرضا  ــتهدف اليم ــه التي تس ومخططات

وإنسانا.

ــادات  ــود قي ــة جه ــظ ريم ــن محاف وثم
يف  ــة  األمني ــزة  واألجه ــة  املحلي ــلطة  الس

الحفاظ عىل األمن واالستقرار.
ــاد بالحس الوطني ألبناء محافظة  وأش
يف  ــاء  الدم ــن  حق ــىل  ع ــم  وحرصه ــة  ريم

مختلف الظروف التي يمر بها الوطن.
ــىل أهمية  ــري ع ــظ العم ــدد املحاف وش
ــعار الجميع للمسئولية والعمل عىل  استش

وحدة الصف وإفشال مخططات العدوان.

تأمين محافظتي المحويت وحجة بالكاملتأمين محافظتي المحويت وحجة بالكامل

ريمة: مناقشة األوضاع األمنية وسبل تعزيز االستقرار في المحافظةريمة: مناقشة األوضاع األمنية وسبل تعزيز االستقرار في المحافظة

عمران / سبأ
أكدت اللجنة األمنية بمحافظة عمران استقرار 
األوضاع األمنية باملحافظة، ووقوف أبناء عمران يف 

صف الوطن وضد العدوان.
ــا أمس  ــة يف اجتماعه ــة األمني ــددت اللجن وش
برئاسة املحافظ الدكتور فيصل جعمان وبحضور 
ــوس،  املخل ــح  صال ــة  املحافظ ــيل  مح ــام  ع ــني  أم
ــىل األمن  ــود للحفاظ ع ــر الجه ــىل رضورة تضاف ع
ــتقرار وتفويت الفرصة عىل تحالف العدوان  واالس

النيل من وحدة الصف والجبهة الداخلية.
ــاد املحافظ جعمان بجهود كل الرشفاء من  وأش
ــتقرار   ــاء املحافظة يف الحفاظ عىل األمن واالس أبن
ــدم االنجرار وراء دعوات التحريض الهادفة إىل  وع

زعزعة وإقالق السكينة العامة للمواطنني .
ــش حالة من  ــات املحافظة تعي ــد أن مديري وأك
ــة ويف  ــاء املحافظ أبن ــود  ــتقرار بجه ــن واالس األم

املقدمة الرشفاء من كوادر املؤتمر الشعبي.

ــدراء  ــة م ــع كاف ــل م ــم التواص ــه ت ــار إىل أن وأش
ــددا  ــتقرة .. مش املديريات وأن األوضاع األمنية مس
ــم  بدوره ــران  عم ــاء   أبن ــالع  اضط رضورة  ــىل  ع
ــعودي  الس ــدوان  للع ــدي  التص يف  ــؤوليتهم  ومس
وإفشال مخططاته الهادفة إىل إشعال حرب أهلية 

بني اليمنيني.
ــا يزال أبناء  ــن التضحيات التي يقدمها وم وثم
ــن الوطن  ــة يف الدفاع ع ــائخ وأعيان املحافظ ومش

وأمنه واستقراره .
ــة وقوف  ــيل املحافظ ــني عام مح ــدوره أكد أم  ب
ــران إىل جانب  ــعبي العام بعم ــاء املؤتمر الش أعض
الوطن وأمنه واستقراره وحقن الدماء ووأد الفتنة. 

ــه  ــن وأمن ــن الوط ــاع ع الدف ــد يف  ــدد العه وج
ــل يف صفوف العدوان  ــتقراره من أي قوى تعم واس
ــات .. داعيا إىل تعزيز وحدة الصف وعدم  ومخطط
ــماح بانجرار البلد إىل أتون الفوىض واالقتتال  الس

خدمة للعدوان.

وحث املخلوس أبناء املحافظة عىل الوقوف إىل 
جانب األجهزة األمنية يف حفظ األمن واالستقرار. 

ــة العميد  ــن املحافظ ــر أم ــد مدي ــن جانبه أك م
محمد املتوكل أن األجهزة األمنية سترضب بيد من 
ــول له نفسه املساس باألمن  حديد ضد كل من تس

واالستقرار باملحافظة.
ــة عىل العدوان  ــتظل عصي وقال " إن عمران س
ــنوات الثالث  ــا يف الس ــا آمنة كم ــه وإنه ومخططات
ــدوان حربه  ــف الع ــن فيها تحال ــي ش ــة الت املاضي
ــعب اليمني".. مشددا  ــمة عىل الش الظاملة والغاش
ــات  بمديري ــتقرار  واالس ــن  األم ــت  تثبي أن  ــىل  ع

املحافظة مسؤولية مجتمعية.
ــيايس العميد  ــاع مدير األمن الس حرض االجتم
ــن العقيد محمد  ــتوي ونائب مدير األم محمد الش
ــة  الدائم ــة  اللجن ــو  وعض ــزي  الحم ــه  الل ــظ  حف

للمؤتمر الشعبي نايف الحايطي.

"أمنية" عمران: استقرار الوضع بشكل كامل في المحافظة"أمنية" عمران: استقرار الوضع بشكل كامل في المحافظة

صنعاء / سبأ 
ــواء  الل ــة  الداخلي ــر  وزي ــب  نائ ــد  تفق
عبدالحكيم الخيواني أمس عددا من املرافق 
ــد أن تم دحر  ــم تأمينها بع ــق التي ت واملناط
ــذت منها أوكارا  ــيا االنقالب التي اتخ مليش
ــتهداف  ــم واس ــني وترويعه ــاب املواطن إلره

األمن واالستقرار يف أمانة العاصمة .
ــواء الخيواني رجال األمن  حيث تفقد الل
واللجان الشعبية يف عدد من املناطق، وأدىل 
ــيا  ــازل زعيم مليش ــد من ــروره بأح ــالل م خ

ــيا الخيانة  الخيانة الذي اتخذت منه مليش
وكراً الستهداف األمن واالستقرار، بترصيح، 
ــية  بارك فيه لقيادة الثورة والقيادة السياس
ــر  ــم بدح ــرص العظي ــي الن ــعب اليمن والش
ــداً انه تم  ــالب والخيانة ..مؤك ــيا االنق مليش

تطهري صنعاء بالكامل واملحافظات .
ــي العظيم  ــعب اليمن ــارك للش ــال" نب وق
ــيايس األعىل  ــس الس ــة املجل ــًال برئاس ممث
ــة  ــذه الفتن ــم ووأد ه ــار العظي ــذا االنتص ه
ــرية التي كانت تحاك من قبل العدوان  الخط

ــه تعاىل  ــل الل ــي، وبفض ــعودي األمريك الس
وبجهود الخريين من هذا الشعب تم تطهري 
ــني العاصمة  ــيات ودحرها وتأم هذه امليليش

بالكامل وتأمني املحافظات ".
ــي هنيئاً  ــعب اليمن ــاف" نقول للش وأض
ــم باألمن،  ــعب ينع ــذا االنتصار فالش ــك ه ل
ــذا النرص العظيم  ــارك لقائد الثورة ه كما نب
ــيدي فنحن جنودك  ــض بنا يا س ــول ام ونق
ــاء دائما مع الوطن  ــنكون أوفي وبإذن الله س

ومعكم ".

"قيادة الداخلية" تتفقد األوضاع األمنية في أمانة العاصمة"قيادة الداخلية" تتفقد األوضاع األمنية في أمانة العاصمة

مجلس القضاء يوجه بضبط كل من يرتكب مجلس القضاء يوجه بضبط كل من يرتكب 
 صنعاء - سبأجرمًا أو عمًال مخًال بأمن البالد جرمًا أو عمًال مخًال بأمن البالد 

ــد  ماج ــايض  الق ــام  الع ــب  النائ ــه  وج
ــاء النيابات العامة  ــاء وأعض الدربابي، رؤس
ــاذ  باتخ ــي  القضائ ــط  الضب ــوري  ومأم
ــة وضبط كل من  ــة ملالحق ــراءات الالزم اإلج
يرتكب أفعاًال إجرامية مخلة بأمن واستقرار 

البالد.
وشدد النائب العام يف توجيهاته املعممة 
ــوري  ومأم ــات  النياب ــاء  وأعض ــاء  رؤس إىل 
ــة  ــام بممارس ــىل القي ــي ع ــط القضائ الضب
ــم القانونية وعدم التهاون يف حق كل  مهامه
ــارك أو ساهم يف هذه الجرائم  من بارش أو ش
ــى بحق  ــة عظم ــم خيان ــرب جرائ ــي تعت الت
ــف  ــة تحال ــب يف مصلح ــا تص ــن كونه الوط
ــة  العدال إىل  ــم  وتقديمه ــي  الباغ ــدوان  الع

لينالوا جزاءهم الرادع.

النائب العام يوجه بضبط مرتكبي الجرائم المخلة باألمن واالستقرارالنائب العام يوجه بضبط مرتكبي الجرائم المخلة باألمن واالستقرار

وزارة الداخلية: إجهاض الفتنة مّثَل سقوطًا ألخطر مشروع خيانة وفتنة للعدوان وأدواتهوزارة الداخلية: إجهاض الفتنة مّثَل سقوطًا ألخطر مشروع خيانة وفتنة للعدوان وأدواته
التأكيد على االستمرار بقوة في معركة السيادة حتى نيل الجمهورية اليمنية كامل  االستقالل  واالستقرارالتأكيد على االستمرار بقوة في معركة السيادة حتى نيل الجمهورية اليمنية كامل  االستقالل  واالستقرار

صنعاء/ سبأ 
ــأن انتهاء  ــدرت وزارة الداخلية بياناً بش أص
ــيطرة الكاملة عىل  ــيا الخيانة بالس أزمة مليش
ــة وجميع املحافظات  ــا يف أمانة العاصم أوكاره

ومقتل زعيم الخيانة.
فيما ييل نص البيان:

ــيا  ــة انتهاء أزمة مليش ــن وزارة الداخلي تعل
ــيطرة الكاملة عىل أوكارها  الخيانة بإحكام الس
ــاء  صنع ــة  العاصم ــوع  رب يف  ــن  األم ــط  وبس
وضواحيها وجميع املحافظات األخرى ومقتل 
ــارصه، وذلك بعد  ــدد من عن ــم الخيانة وع زعي

ــع الطرقات وإثارة  قيامهم بقتل املواطنني وقط
ــؤ  ــة والتواط ــكينة العام ــالق الس ــوىض وإق الف
ــدوان، ومحاولة  ــع دول الع ــي م ــارش والعلن املب
ــن مع قصف مكثف  ــع مداخل املدن بالتزام قط
ــن غاراته لتمرير  ــريان العدوان الذي كثف م لط
ــو ما  ــيل، وه ــال الداخ ــة واالقتت ــط الفتن مخط
ــرك  ــة التح ــة رسع ــىل وزارة الداخلي ــب ع أوج

وحسم املوقف.
ــيا الخيانة فإن  ــن انتهاء أزمة مليش وإذ نعل
الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تؤكد أن إجهاض 
ــقوطا ألخطر  ــط الفتنوي يمثل س ذلك املخط

مرشوع خيانة وفتنة راهنت عليه قوى العدوان 
ــعودي األمريكي إلخضاع اليمن، وإعادته  الس
ــد ظالمية ووحشية وداعشية من  إىل حقبة أش

أي حقب أخرى.
ــة  ــري معرك ــيل يف س ــار املفص ــذا االنتص وبه
ــة  الداخلي وزارة  ــدم  تتق ــتقالل  واالس ــرر  التح
ــة واإلكبار واإلجالل  ــكر لله تعاىل وبالتحي بالش
ــة اإلنقاذ  ــىل وحكوم ــيايس األع ــس الس للمجل
ــواه الوطنية  ــعب اليمني وقبائله وكافة ق وللش
ــزة األمنية يف  ــدور األجه ــاندتهم ل ــم مس لعظي
ــن  ــالد ليتمك ــتقرار إىل الب ــن واالس ــادة األم إع

ــاء الدولة عىل  ــن مواصلة بن ــعب اليمني م الش
ــليمة وصحيحة تأخذ بعني االعتبار  ــس س أس
املواطنة املتساوية وكرامة املواطنني، واالستمرار 
ــى نيل الجمهورية  ــيادة حت بقوة يف معركة الس

اليمنية كامل االستقالل واالستقرار.
استسالم املليشيات

ــت األجهزة األمنية أمس تطهري املناطق  أعلن
التي تمركزت فيها العنارص التخريبية الخارجة 

عن النظام والقانون يف العاصمة صنعاء.
ــبأ) أن األجهزة  ــدر أمني لـ (س وأوضح مص
ــبعني  ــني منطقة الس ــن تأم ــت م ــة تمكن األمني

ــي بالكامل  ــذا جولة املصباح ــارع إيران وك وش
وشارع الجزائر.

ــعة  ــارات واس ــاك انهي ــدر أن هن ــد املص وأك
ــناد  ــارص التخريبية رغم اإلس ــوف العن يف صف
ــدوان  الع ــف  ــريان تحال ــل ط قب ــن  م ــوي  الج

السعودي األمريكي لهم.
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية تواصل 
ــتكمال تطهري بعض املنازل والثكنات التي  اس
كانت تتمرس فيها تلك العنارص واملليشيات .. 
ــات منهم يف هذه  ــالم املئ الفتا إىل أنه تم استس

املواقع .

انتهاء أزمة مليشيا الخيانة والسيطرة الكاملة على أوكارها في العاصمة والمحافظاتانتهاء أزمة مليشيا الخيانة والسيطرة الكاملة على أوكارها في العاصمة والمحافظات

استشهد وجرح 18 مواطنا بغارة شنها 
ــعودي األمريكي عىل  ــريان العدوان الس ط
ــول بمحافظة  ــنحان وبني بهل مديرية س

صنعاء. 
ـــ  ــة ل ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن غارة عىل  ــبأ) أن طريان العدوان ش (س
سوق نعض، ما أدى إىل استشهاد وإصابة 
ــا أن  ــة.. مبين ــة أولي ــا يف حصيل 18 مواطن

عدد الضحايا مرشح للزيادة. 
ــدر تعمد تحالف العدوان يف  وأدان املص
ــتهداف املواطنني ممتلكاتهم واألسواق  اس
ــا املجتمع الدويل  ــزارع وغريها .. مطالب وامل
ــط  والضغ ــئول  املس ــدوره  ب ــالع  االضط
باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار عىل 

الشعب اليمني.
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط كما ش
ــلة من الغارات  األمريكي فجر أمس سلس

عىل العاصمة صنعاء.
ــيل بأمانة العاصمة  وأوضح مصدر مح
ــة  ــن غارة عىل مدرس أن طريان العدوان ش
ــي وغارة  ــة الجراف الغرب ــرس بمنطق الح
ــرى عىل تبة  ــورة وغارة أخ ــىل ملعب الث ع

التلفزيون.
ــريان العدوان  ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــام  ــن عص ــزل املواط ــارة من ــتهدف بغ اس
ــن غارة عىل  جياش يف جولة عمان، كما ش

منطقة الصباحة.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش

ــان  ذهب ــىل  ع ــني  غارت ــس  أم ــي  األمريك
بالعاصمة صنعاء.

ــيل بأمانة العاصمة  وأوضح مصدر مح
ــني عىل تبة  ــن غارت ــدوان ش ــريان الع أن ط
ــت  ــان خلف ــي ذهب ــة بح ــة الجنائي األدل

أرضاراً بمنازل املواطنني وممتلكاتهم.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــة  حج ويف 
ــارات  غ ــلة  سلس ــي  األمريك ــعودي  الس

مستهدفا مناطق متفرقة ومنشآت عامة.
ــيل بحجة أن طريان  وأوضح مصدر مح

ــي  الحكوم ــع  املجم ــتهدف  اس ــدوان  الع
ومكتب اإلعالم وإدارة املرور وقلعة القاهرة 

التاريخية وخزان املياه بجبل ظفر. 
ــفرت عن  ــدر أن الغارات أس ــد املص وأك
ــهاد مواطن وجرح  نحو 20 آخرين  استش
بني أطباء وصحيني وغريهم ملحقا أرضاراً 
ــن منازل  ــاجد وعدد م ــد املس ــرية بأح كب

املواطنني.
ــدر إىل أن هذه الغارات تؤكد  ولفت املص
ــيات اإلجرامية  ــك املليش ــدى ارتباط تل م

التابعة لعفاش مع قوى العدوان الساعية 
لقتل الشعب وتدمري مقدراته .

ــهد مواطن وأصيب آخر  إىل ذلك استش
ــعودي  ــني لطريان العدوان الس جراء غارت
ــم بمحافظة  ــة باق ــىل مديري ــي ع األمريك

صعدة.
ــدر أمني بصعدة أن طريان  وأوضح مص
ــن غارتني عىل منازل املواطنني  العدوان ش
ــن  ــهاد مواط ــا أدى إىل استش م ــم  باق يف 

وإصابة آخر يف حصيلة غري نهائية.

ــوق نعض  ــزرة جديدة بقصف س ــب مج ــدوان يرتك ــوق نعض الع ــزرة جديدة بقصف س ــب مج ــدوان يرتك الع
ــهيدًا وجريحًا حصيلة أولية ــهيدًا وجريحًا حصيلة أولية ش في سنحان وسقوط في سنحان وسقوط ١٨١٨ ش

غارات هستيرية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظاتغارات هستيرية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات

بمقتل زعيمها صالح:بمقتل زعيمها صالح:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــاروخ مجنح نوع  ــة تعلن اطالق ص ــوة الصاروخي - الق

كروز عىل مفاعل براكة النووي يف أبوظبي
نجران :

ــات  تجمع ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -
للمرتزقة يف ذو رعني بعدد من قذائف املدفعية

ــذون عملية  ــعبية ينف ــش واللجان الش ــال الجي - أبط
ــود باالجارش  ــة يف الغراميل األس ــىل مواقع املرتزق إغارة ع

وسقوط خسائر برشية ومادية كبرية يف صفوفهم
- مرصع عدد من مرتزقة الجيش السعودي يف انفجار 

عبوة ناسفة قبالة منفذ الخرضاء
ــة أثناء  ــعوديني ومرتزق ــكريني س ــرصع وجرح عس - م

التصدي ملحاولة زحف باتجاه موقع الرشفة ، 
ــع  ــعودي يف موق ــش الس ــة الجي ــد مرتزق ــص أح - قن

الطلعة
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــىل تجمع ــي ع ــف مدفع - قص

السعودي خلف موقع عباسة واشتعال النريان 
ــعودي ومرتزقتهم  ــار زحف واسع للجيش الس - انكس
عىل مواقع يف الشبكة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 

ــتهداف تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم  - اس
يف مواقع بالشبكة واملخروق الكبري والرشفة

ــع  ــعودي يف موق ــش الس ــة الجي ــن مرتزق ــص 3 م - قن
القفال

جيزان :
ــعودي  ــش الس ــة الجي ــع ملرتزق ــف واس ــار زح - انكس
ــىل وجرحى يف صفوفهم  ــقوط قت بمحاذاة جبل قيس وس

وأرس عدد آخر منهم
ــات مرتزقة  ــىل تجمع ــي ومدفعي ع ــف صاروخ - قص

الجيش السعودي يف وادي الرسو
ــات  تجمع ــتهدف  تس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي  -

للجنود السعوديني بمركز محولة يف جبل قيس
ــىل تجمعات  ــف ع ــي مكث ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــة املروة ومواقع املعنق والكرس  الجيش السعودي بمدرس

والعبادية والقرن
ــعوديني عىل قرية  ــار زحف واسع للجنود الس - انكس

قوى وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
عسري :

ــتهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي رشق  - اس
جبل سبحطل وقبالة منفذ علب بقذائف املدفعية

االحد 2017/12/3       

تعز :
ــعبية عىل  ــة هجومية ألبطال الجيش واللجان الش - عملي
ــقوط العديد من القتىل والجرحى  مواقع املرتزقة يف الهاميل وس

يف صفوفهم
ــعبية عىل  ــة هجومية ألبطال الجيش واللجان الش - عملي

مواقع املرتزقة يف معسكر خالد 
- قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة يف حمري 

- قنص 8 من املرتزقة يف مناطق متفرقة بجبهات تعز
الجوف :

ــع يف الجبل  ــتطالعية أمريكية الصن ــرة اس ــقاط طائ - اس
األسود غرب املطمة

ــذون عملية اغارة  ــعبية ينف - ابطال الجيش واللجان الش
عىل ارتاب املرتزقة يف الفيض ومزوية وبيت القايض باملتون 

ــذون عملية إغارة  ــعبية ينف - ابطال الجيش واللجان الش
ــة البيضاء ووقز  ــالن والتب ــع املرتزقة يف الس ــة عىل مواق مباغت

بـاملصلوب ومني العدو بخسائر فادحة يف األرواح والعتاد
نهم :

ــعبية يعلنون السيطرة عىل  - ابطال الجيش واللجان الش
ــرتاتيجي ويتقدمون يف اكرث من محور بجبهة  جبل صلب االس

نهم
مارب :

- مرصع كل من :
املرتزق/ حسن نارص الصربي الجناحي املرادي

املرتزق / عيل هادي مبارك عياف الشبواني
املرتزق / مبخوت سلبوع املنصوري املرادي.

يف معارك بجبهة رصواح
- قنص 13 من املرتزقة يف مناطق متفرقة بمديرية رصواح

ميدي :
ــمال  ــات للمرتزقة ش ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص

صحراء ميدي
البيضاء :

- قنص مرتزق بمنطقة االجردي بمديرية الزاهر

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
ــكر  ــعودي األمريكي عىل معس - غارتان لطريان العدوان الس

االستقبال بمديرية همدان
ــن غارتني عىل تبة  ــعودي األمريكي يش - طريان العدوان الس

تالل الريان بالعاصمة
ــىل نادي  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــارة لط - غ

22مايو بمديرية شعوب بالعاصمة
ــعودي األمريكي عىل مطار  ــريان العدوان الس ــارات لط - 3 غ

صنعاء الدويل
ــعودي عىل حديقة  - 4 غارات لطريان العدوان األمريكي الس

21 سبتمرب
ــعودي عىل مصنع  ــدوان األمريكي الس ــان لطريان الع - غارت

للبيوت الجاهزة جوار فندق ايجل
ــة  ــعودي األمريكي عىل الهندس ــارة لطريان العدوان الس - غ

العسكرية يف مديرية شعوب
- غارتان لطريان العدوان األمريكي السعودي عىل عطان

ــىل تبة  ــي ع ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــان لط - غارت
الريان يف منطقة حدة

ــن غارة عىل وزارة  ــعودي األمريكي يش - طريان العدوان الس
الداخلية بالعاصمة

عمران :
ــتهدفت مبنى  ــي اس ــعودي األمريك ــريان الس ــارات لط - 3 غ

املجمع الحكومي وإدارة األمن بمديرية حرف سفيان
ــي رشق الجبل  ــعودي األمريك ــدوان الس ــارة لطريان الع - غ

االسود بمديرية حرف سفيان
صعدة :

ــتهدفت منازل  ــارات التي اس ــة ضحايا الغ ــاع حصيل - ارتف
ــهيدا و4  ــحار إىل 12 ش ــة املهاذر بمديرية س ــني يف منطق املواطن

جرحى
ــعودي عىل منطقة  ــريان العدوان االمريكي الس - غارتان لط

الخليقة بمديرية كتاف
ــتهدف مناطق  ــعودي يس ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــكات  ــة يف ممتل ــه وأرضار مادي ــي رازح ومنب ــن مديريت ــة م متفرق

املواطنني
ــىل منطقة  ــعودي األمريكي ع ــدوان الس ــريان الع ــارة لط - غ

املهاذر بمديرية سحار
- طريان العدوان السعودي األمريكي يشن غارة عىل منطقة 

السداد بمديرية باقم
مارب :

ــعودي األمريكي عىل مديرية  ــان لطريان العدوان الس - غارت
رصواح

تعز :
ــعودي األمريكي عىل مدارس  ــريان العدوان الس - غارتان لط

العمري بمديرية ذوباب
ــكر  ــعودي األمريكي غارة جنوب معس - طريان العدوان الس

خالد بمديرية موزع
حجة :

ــن 11 غارة عىل  ــعودي يش ــدوان االمريكي الس ــريان الع - ط
مديريتي حرض وميدي

الحديدة :
- غارتان لطريان العدوان االمريكي السعودي عىل الخوخة

نجران :
- 3 غارات لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل املخروق

- غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل الرشفة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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وزارة الشؤون القانونية تهنئ وزارة الشؤون القانونية تهنئ 
القيادة والشعب اليمنيالقيادة والشعب اليمني

صنعاء - سبأ
ــي  التهان ــات  آي ــمى  أس ــة  القانوني ــؤون  الش وزارة  ــت  رفع
ــدر الدين  ــيد عبدامللك بن ب ــورة الس ــد الث ــكات إىل قائ والتربي
الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعىل صالح عيل الصماد 
ــل يف وأد الفتنة  ــي املمث ــي، باإلنجاز التاريخ ــعب اليمن والش

والقضاء عىل دعاتها.
ــال األوفياء من  ــر للرج ــكر والتقدي ــوزارة عن الش وعربت ال
ــلحة واألمن واللجان الشعبية الذين أخذوا  أبناء القوات املس
عىل عاتقهم مواجهة العدوان الغاشم وعمالئه الذين خططوا 

إلدخال الشعب اليمني يف اقتتال داخيل خدمة للعدوان.

ــي  اليمن ــعب  الش ــو  تدع ــة  المنظم ــة  ــي اللجن اليمن ــعب  الش ــو  تدع ــة  المنظم ــة  اللجن
للمشاركة في مسيرة اليوم بشارع المطارللمشاركة في مسيرة اليوم بشارع المطار
دعت اللجنة املنظمة جماهري الشعب اليمني إىل االحتشاد 
ــرية عرص اليوم يف شارع املطار بالعاصمة صنعاء  الكبري يف مس
ــدر الدين  ــد امللك ب ــيد عب ــورة الس ــا قائد الث ــا إليه ــي دع الت

الحوثي.
ــه وكالة  ــرية يف بالغ تلقت ــة للمس ــت اللجنة املنظم ــا دع كم
ــخصيات  ــزاب واملكونات والش ــبأ) األح ــة (س ــاء اليمني األنب
ــاركة يف هذه  ــة والحكماء والعقالء إىل املش ــية والقبلي السياس

املسرية.
وأكدت اللجنة عىل أهمية الحضور الواسع يف هذه الفعالية 
الجماهريية للتأكيد عىل وحدة الصف الوطني واالستمرار يف 
ــاعي  ــدوان ومخططاته وكذا التصدي لكل املس ــدي للع التص

الهادفة إىل النيل من أمن واستقرار الوطن.


