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ــن محافظات الجمهورية وقفات جماهريية  نظمت أمس عدد م
ــه املؤامرات  ــه يف وج ــي وتماسك ــدة الصف الوطن ــىل وح ــداً ع تأكي
ــع اإلجراءات األمنية  ــدوان الخارجي، مؤيدين جمي ــة والع الداخلي
ــالل األيام القليلة املاضية يف صنعاء  ــي قامت بها قوات األمن خ الت
ــت الفرصة عىل  ــرة وتفوي ــاض املؤام ــا إجه ــن شأنه ــان م ــي ك والت
ــات الحكومية يف  ــدوان. وعقدت عدد من املؤسس ــوى تحالف الع ق
ــت رضورة توحيد  ــوم أمس حلقات نقاش تناول ــة صنعاء ي العاصم
ــع القوى  ــاون بني جمي ــك والتع ــد التماس ــيل وتأكي ــف الداخ الص
ــم مسؤولون عن وحدة  ــدوان إيماناً من الجميع بأنه املتصدية للع

وسالمة الوطن.
ــد الثورة واملجلس  ــادة وزارة الكهرباء والطاقة قائ فقد هنأت قي
ــعب اليمني بوأد  ــاذ الوطني والش ــايس األعىل وحكومة اإلنق السي

الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان.
ــف الجرموزي يف  ــة املهندس لط ــاء والطاق ــر الكهرب ــاد وزي وأش
ــوزارة واملؤسسة العامة  ــادة ال ــد بصنعاء أمس ضم قي ــاع عق اجتم
ــدور الجيش واألمن  ــق أمانة العاصمة، ب ــاء وكهرباء ومناط للكهرب
ــدوان التي تستهدف  ــال مخططات الع ــعبية يف إفش واللجان الش

اليمن أرضا وإنسانا.
ــد أهمية اضطالع الجميع بدورهم يف تطبيع األوضاع وتعزيز  وأك
ــزام الوظيفي .. الفتا إىل  ــذ املهام بصورة طبيعية وااللت األداء وتنفي
ــة الكهربائية بما يعزز  ــاد الحلول الكفيلة بتوفري الطاق رضورة إيج
ــة والحد  ــغيلية الرضوري ــرصف النفقات التش ــة ل ــوارد املالي من امل

األدنى من املرتبات.
ــؤون الفنية  ــوزارة للش ــرضه وكيل ال ــاع الذي ح ــع االجتم واطل
ــة تقي الدين املطاع  ــؤون املالي املهندس حارث العمري ووكيل الش
ــىل ما خلفته  ــاريع أحمد املتوكل، ع ــد لقطاع املش ــل املساع والوكي
ــات  ــل وشبك التحوي ــات  ــن أرضار يف محط ــة م ــداث املؤسف األح

الكهرباء يف عدد من املناطق واألحياء يف أمانة العاصمة .
ــاء املهندس خالد راشد إىل أن  ــار مدير عام مؤسسة الكهرب وأش
ــة السبعني ترضرت بفعل األحداث األخرية  محطة التوليد يف منطق
ــاء يف شارعي الجزائر  ــة إىل ترضر عدد من شبكات الكهرب باإلضاف

وعمان ومنطقة حدة جوار مركز الكميم.
ــر الكهرباء املهندس وهب  ــرض االجتماع مدير عام مكتب وزي ح
ــدس أسعد  ــاء املهن ــة الكهرب ــام مؤسس ــا مدير ع ــك ونائب عبداملل
ــاء األمانة معني  ــام كهرب ــب مدير ع ــد الجمرة ونائ ــول ومحم األش

الصعر ومدراء مناطق كهرباء األمانة وعدد من املختصني.
ــؤون الفنية  وكان وزير الكهرباء والطاقة ومعه وكيل الوزارة للش
ــاء األمانة، قد  ــدراء مناطق كهرب ــام املؤسسة وعدد من م ــر ع ومدي
ــل وشبكات  ــات التحوي ــي لحقت بمحط ــىل األرضار الت ــوا ع اطلع
الكهرباء يف عدد من املناطق بأمانة العاصمة، جراء استهدافها من 

قبل العنارص التخريبية.
ــالل زيارتهما  ــل العمري خ ــر الجرموزي والوكي ــع الوزي واستم
ملحطة التحويل بمنطقة السبعني والتي تعمل بطاقة 40 ميجاوات 
ــم إىل رشح من  ــوارع الجزائر وعمان والكمي ــاء بش ــات الكهرب وشبك

املختصني حول األرضار التي لحقت باملحطة والشبكات.
ــي ومايل  ــع تقرير فن ــني برف ــوزي املختص ــر الجرم ــه الوزي ووج
ــل عن األرضار بمحطة التحويل وشبكات الكهرباء املترضرة،  مفص
ــات املختصة  ــى تقديمه إىل الجه ــادة الوزارة ليتسن ــا إىل قي ورفعه

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
ــة بمحافظة  ــة املحلي ــادة السلط ــل هنأت قي ــىل صعيد متص ع
ــىل وحكومة اإلنقاذ  ــورة واملجلس السيايس األع ــت قائد الث املحوي

والشعب اليمني، وأد الفتنة والقضاء عىل مؤامرة العدوان .
ــش واألجهزة  ــدور الجي ــت ب ــة املحوي ــادة محافظ ــادت قي وأش
األمنية واللجان الشعبية يف إسقاط مؤامرة العدوان التي تستهدف 
ــال مخطط  اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدة القضاء عىل الفتنة وإفش
العدوان رسالة لدول العدوان وكل من يحاول العبث بأمن واستقرار 
ــذل  ــض ال ــرة ويرف ــىل املؤام ــيص ع ــي ع ــعب اليمن ــن أن الش الوط

والخنوع.
ــن والحفاظ عىل  ــت إىل جانب الوط ــوف أبناء املحوي وأكدت وق
األمن واالستقرار ووحدة الصف الوطني والتصدي لكل املؤامرات .
كما هنأ القائم بأعمال محافظ سقطرى هاشم سعد السقطرى، 
رئيس املجلس السيايس األعىل وحكومة اإلنقاذ الوطني، بإسقاط 

مؤامرة العدوان وتثبيت األمن واالستقرار.
وأشاد بدور الجيش واألمن واللجان الشعبية وما يسطرونه من 

بطوالت يف مختلف مواقع العزة والرشف.
ــة املحلية بسقطرى جميع القوى الوطنية  ودعت قيادة السلط
ــز االصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية ملواجهة العدوان  إىل تعزي

ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــت بارك االجتماع الذي ضم مدراء املكاتب التنفيذية  ويف املحوي
ــدوان الساعية تمزيق  ــاء مؤامرات الع ــات وأد الفتنة وإنه واملديري

الصف الوطني والجبهة الداخلية.
وأكد االجتماع وقوفهم ومساندتهم للقيادة السياسية والتزامهم 
بواجباتهم ومهامهم يف تعزيز الجبهة الداخلية والتصدي للعدوان 

ورفد الجبهات وتفعيل أجهزة السلطة املحلية . 
ــون بمحافظة الجوف  ــاء مديريات الزاهر واملطمة واملت وكان أبن
ــة ووأد  ــاوز املحن ــراً لله عىل تج ــار "شك ــرية تحت شع ــوا مس نظم

الفتنة".
ــال التخريبية التي  ــل لألعم ــوف رفضهم الكام ــد أبناء الج وأك

تستهدف الوحدة الداخلية وتخدم قوى العدوان .
ــب  جان إىل  ــم  ووقوفه ــعبي  الش ــر  املؤتم ــاء  رشف دور  ــوا  وثمن
ــدوان تمزيق النسيج  ــاوالت الع ــه واستقراره وصد مح ــن وأمن الوط
ــزة األمنية  ــيدين بدور األجه ــي .. مش ــف الوطن ــي والص االجتماع
ــرار وصد الفتنة  ــاظ عىل األمن واالستق ــعبية يف الحف واللجان الش

وحسمها يف أقرب وقت.
ــد الثورة السيد  ــاه والبيئة برقية تهنئة لقائ ــا رفعت وزارة املي كم
ــس املجلس السيايس األعىل  ــن بدرالدين الحوثي ورئي عبدامللك ب
ــري املتمثل يف  ــي باإلنجاز الكب ــعب اليمن ــح الصماد والش األخ صال

إسقاط مؤامرة العدوان ووأد الفتنة.
ــكر  ــات التابعة لها عن الش ــات واملؤسس ــوزارة والهيئ وعربت ال
والتقدير للرجال األوفياء من أبناء القوات املسلحة واألمن واللجان 
ــدوان الغاشم  ــة الع ــم مواجه ــذوا عىل عاتقه ــن أخ ــعبية الذي الش

وإفشال مخططاته.
وأشادت باملوقف املرشف لقيادات املؤتمر الشعبي العام وجميع 
ــة الرشاكة مع  ــدة أهمي ــت الفتنة .. مؤك ــة والتي رفض ــوى الحي الق
ــعبي الوطنية واملكونات السياسية عىل  رشفاء وقيادات املؤتمر الش

قاعدة الوطن يتسع للجميع.
ــاء وعقالء  ــس ضم حكم ــة عمران أم ــاء بمحافظ ــا ناقش لق كم
ــرار العدوان ومحاولته  ــة، األوضاع باملحافظة يف ظل استم املحافظ

شق الصف الوطني .
ــس التالحم القبيل بعمران  ــد اللقاء الذي حرضه رئيس مجل وأك
ــة محمد املاخذي  ــة علماء اليمن العالم ــربان مرفق وعضو رابط ج
ــة باملحافظة  ــس املحلي ــاء وأعضاء املجال ــائخ وعلم ــالء ومش وعق
ــن واالستقرار وتعزيز الجبهة  ــات، أهمية الحفاظ عىل األم واملديري

الداخلية.

ــم واالصطفاف الوطني يف مواجهة  ــا أكد اللقاء أهمية التالح كم
ــا وإنسانا ورفد  ــدف اليمن أرض ــه التي تسته ــدوان ومخططات الع

جبهات الرشف والبطولة بالرجال والعتاد.
ــزة األمنية  ــدور الجيش واألجه ــادر عن اللقاء ب ــاد بيان ص وأش
ــعبي والقوى الوطنية  ــعبية والرشفاء من املؤتمر الش واللجان الش

الذين وقفوا صفا واحدا يف مواجهة مؤامرة العدوان.
وأكد البيان أهمية اضطالع األجهزة األمنية يف التصدي لكل من 
ــرار املحافظة وتمزيق النسيج  ــه نفسه العبث بأمن واستق تسول ل
ــدي  ــة التص ــون األولوي ــىل رضورة أن تك ــددا ع ــي .. مش االجتماع

للعدوان ورفد الجبهات باملال والرجال.
ــرض الحصار  ــف العدوان يف ف ــرار تحال ــان استم ــر البي واستنك

وإغالق املنافذ والذي ضاعف من معاناة الشعب اليمني.
ــة إب أمس وقفة للتأكيد عىل  ــا نظمت بمديرية يريم محافظ كم

وحدة الصف الوطني والتحشيد للجبهات يف مواجهة العدوان.
ــات السياسية  ــايخ واألحزاب واملكون ــد حكماء وعقالء ومش وأك
ــال مؤامرات  باملديرية، أهمية الحفاظ عىل األمن واالستقرار وإفش

العدوان.
ــود يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات  كما أكدوا استمرار الصم
ــه واستقراره  ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــل الدف ــال يف سبي ــال والرج بامل

وسيادته.
ــة إب راكان النقيب أهمية التالحم  ــة أكد وكيل محافظ ويف الوقف
واالصطفاف يف مواجهة العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم يندى لها 
جبني اإلنسانية بحق أبناء الشعب اليمني .. مشيدا بمواقف أبناء 

املديرية يف الذود عن حياض الوطن والدفاع عنه.
ــود األجهزة األمنية واللجان  ــاد بيان صادر عن الوقفة بجه وأش
ــعبي يف إفشال  ــائخ وقيادات املؤتمر الش والرشفاء من وجهاء ومش

مخططات العدوان ووأد الفتنة.
إىل ذلك نظم أبناء مديريات القطاع األوسط بمحافظة إب وقفة 

ــال مؤامرات  ــىل وأد الفتنة وإفش ــوان " شكرا لله ع ــة بعن جماهريي
العدوان".

ــة والقيادات  ــن وكالء املحافظ ــي حرضها عدد م ــة الت ويف الوقف
ــد  ــة عبدالحمي ــل أول املحافظ ــاد وكي ــة .. أش ــة والعسكري األمني
ــزة األمنية  ــي بيقظة األجه ــل عبدالواحد املروع ــاهري والوكي الش
ــعبية وتعاون أبناء الوطن وقبائله يف مواجهة العدوان  واللجان الش

وإفشال مخططاته.
ــعبية يف مختلف  ــان الش ــش واللج ــره الجي ــا يسط ــادا بم وأش
ــراره  ــه واستق ــن وأمن ــن اليم ــا ع ــة دفاع ــرشف والبطول ــات ال جبه

وسيادته.
ــع إىل الحفاظ عىل  ــي الجمي ــاهري واملروع ــا الوكيالن الش ودع

األمن واالستقرار والصمود يف مواجهة العدوان الغاشم.
ــه أمس  ــاء محافظة حج ــايخ ووجه ــد مش ــب آخر عق ــن جان م
ــة  ــور وكيل أول املحافظة ملناقش ــا موسعا بحض ــاء اجتماع األربع
ــل املحافظة وجميع جبهات القتال  آخر املستجدات الجارية داخ

والصمود.
الحارضون أكدوا تمسكهم بلواء التحرير والسيادة واالستقالل 
ــن الحوثي،  ــدر الدي ــد امللك ب ــد عب ــورة السي ــد الث ــة قائ ــت راي تح
ــة ورفد الجبهات  ــد الصفوف الداخلي ــددين عىل رضورة توحي مش

باملال والرجال مهما كانت التضحيات واألثمان.
ــرص أمس مسرية  ــدت مدينة حجة ع ــة ، شه ــة حج ويف محافظ
جماهريية حاشدة حمدا لله وشكرا عىل   ما وهبه من نرص لشعبنا 
ــدة الصف بني  ــة وتأكيدا عىل وح ــيات الخيانة والعمال ــىل مليش ع
ــودي االماراتي  ــدوان السع ــة الع ــعب يف مواجه ــاء الش ــع ابن جمي

االمريكي ومقارعته.
ــادة أبناء املحافظة  ــاركون يف بيان لهم  سع ويف املسرية عرب املش
وحمدهم وشكرهم لله تعاىل نرصه وتمكينه لليمنيني ضد مليشيات 

الخيانة ومثريي الفتنة.
ــاء املحافظة بمختلف مكوناتهم صفا  ــد البيان وقوف كل أبن واك
واحدا خلف قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس االعىل يف معركة 
ــن حتى نيل الجمهورية  ــادة الوطنية والدفاع عن تراب الوط السي

اليمنية كامل االستقالل واالستقرار.
ــا رجال  ــة الذي قدمه ــات العظيم ــاء حجة التضحي ــن أبن  وثم
ــم الرشفاء من ابناء الوطن  ــعبية ومعه االمن والجيش واللجان الش
ــر اوراق قوى العدوان التي كانوا يراهنون عليها  الذين دحروا اخط
ــعب اليمني بكل  ــعب اليمني،، منوهني بصمود الش ــل من الش للني
فئاته ومكوناته السياسية واالجتماعية وغريها يف مواجهة العدوان 

السافر.
ــك تم تنظيم مسريات جماهريية ووقفات تعم اليمن شكرا  إىل ذل
ــدوان الغاشم, حيث  ــال آخر مؤامرات الع لله عىل وأد الفتنة وإفش
ــرا لله عىل  ــار "شك ــرية تحت شع ــة الحديدة مس ــدت محافظ شه

تجاوز املحنة ووأد الفتنة".
ــا واحدا يف مواجهة  ــرية أكد أبناء الحديدة وقوفهم صف ويف املس
ــن وأمنه  ــن الوط ــل م ــدف الني ــي تسته ــه الت ــدوان ومخططات الع

واستقراره وتمزيق الصف الوطني ووحدة الجبهة الداخلية.
ــب  جان إىل  ــم  ووقوفه ــعبي  الش ــر  املؤتم ــاء  رشف دور  ــوا  وثمن
ــدوان تمزيق النسيج  ــاوالت الع ــه واستقراره وصد مح ــن وأمن الوط

االجتماعي بني أبناء الوطن.

ــة ــة الداخلي ــك الجبه ــن وتماس ــز األم ــى تعزي ــدد عل ــة تش ــات الوطني ــةالفعالي ــة الداخلي ــك الجبه ــن وتماس ــز األم ــى تعزي ــدد عل ــة تش ــات الوطني الفعالي
واصلت مباركتها لقائد الثورة والمجلس السياسي بوأد الفتنة:واصلت مباركتها لقائد الثورة والمجلس السياسي بوأد الفتنة:
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سگرتريو التحرير

ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  ط ــل  واص
ــعب اليمني  ارتكاب جرائم الهمجية بحق أبناء الش

وتدمري مقدراته الوطنية.
وكثف الطريان املعادي أمس من غاراته الوحشية 
ــدد من املحافظات مخلفاً  عىل العاصمة صنعاء وع
شهداء وجرحى من املدنيني وإلحاق أرضار كبرية يف 

املمتلكات العامة والخاصة.
ــودي األمريكي أمس  ــريان العدوان السع وشن ط

ثالث غارات عىل العاصمة صنعاء.
ــيل بأمانة العاصمة لـ (سبأ)  وأوضح مصدر مح
ــة  األكاديمي ــىل  ع ــارة  غ ــن  ش ــدوان  الع ــريان  ط أن 

العسكرية وخمس غارات عىل حي الكميم .
ــريان املعادي شن غارة  ــار املصدر إىل أن الط وأش
عىل كلية الرشطة.. الفتا إىل أن الغارات خلفت أرضار 

بمنازل املواطنني واملمتلكات العامة والخاصة.
ــة وأصيب 13 مواطناً  ــهدت طفل ويف حجة استش
بينهم نساء وأطفال جراء غارة شنها طريان العدوان 

السعودي األمريكي أمس عىل مديرية مبني.
وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات املشرتكة 
ــد  ــزل اح ــىل من ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع أن ط
ــة شمسان يف مديرية مبني ما أدى  املواطنني بمنطق
ــن عمرها وإصابة  ــة يف الثامنة م ــهاد طفل إىل استش
ــدد من املنازل  ــاً ، وتدمري املنزل وترضر ع 13 مواطن

املجاورة .
يف  ــدوان  الع ــريان  ط ــرار  استم ــدر  املص وأدان 
ــني وتكثيف غاراته اإلجرامية عىل  استهداف املواطن

مختلف مديريات املحافظة.
ــراء غارة شنها طريان  ــب أربعة مواطنني ج وأصي
ــودي األمريكي أمس يف مديرية املخا  العدوان السع

بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محيل باملديرية أن طريان العدوان 
ــة النجيبة  ــود يف منطق ــارة محطة وق ــدف بغ استه

باملخا ما أدى إىل إصابة أربعة مواطنني.
كما أصيب مواطن أمس بجروح بليغة إثر قصف 
ــق  ــدف مناط ــودي استه ــي سع ــي ومدفع صاروخ
ــة  ــة بمحافظ الحدودي ــة رازح  ــن مديري ــة م متفرق

صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي 
ــىل مناطق  ــي واملدفعي ع ــه الصاروخ ــل قصف واص
ــد  أح ــة  إىل إصاب أدى  ــا  م رازح  ــة  بمديري ــة  متفرق

املواطنني بجروح خطرة.
ــدوان شن أربع  ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــة صعدة خلفت أرضاراً يف عدد من  غارات عىل مدين

املنازل.
ــهد 11 مواطناً وأصابة 12 آخرون  اىل ذلك استش
ــريان العدوان  ــس بغارة لط ــاء وأطفال أم ــم نس بينه

ــة املديد وقرية  ــودي استهدفت منازل بمنطق السع
عذر بمديرية نهم.

ــح مصدر أمني باملديرية أن طريان العدوان  وأوض
ــد ما أدى إىل  ــزل مواطن بمنطقة املدي ــدف من استه
ــة ثالثة  ــراد األرسة وإصاب ــن أف ــة م ــهاد أربع استش

آخرين كحصيلة أولية.
ــرق اإلنقاذ ال تزال تبحث  ــار املصدر إىل أن ف وأش

عن ضحايا تحت األنقاض.
وشن طريان العدوان السعودي األمريكي خمس 
ــة عيال  ــني بقري ــازل املواطن ــت من ــارات استهدف غ
ــدا، كما شن  ــرت مسج ــادة ودم ــد ومنطقة رم محم
ــوز وإدارة  ــىل مدرسة الف ــدوان غارتني ع ــريان الع ط

األمن بمديرية نهم.
كما استشهد وأصيب 12 مواطنا ، أمس يف مجزرة 

جديدة لطريان العدوان يف مديرية نهم بصنعاء.
وأكد مصدر عسكري أن طريان العدوان شن غارة 
ــح أحمد العذري “  ــىل منزل املواطن “ صال جوية ع
ــهاد 7  يف قرية عذر يف نهم وأسفرت الغارة عن استش
ــال وإصابة 5 آخرين بجروح  ــني بينهم 3 أطف مواطن

متفاوتة، باإلضافة لتدمري املنزل بشكل كيل.
ــدوان السعودي األمريكي 13  كما شن طريان الع
ــىل مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة  غارة ع

مساء أمس.

طيران العدوان يواصل استهداف المدنيين في العاصمة طيران العدوان يواصل استهداف المدنيين في العاصمة 

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٣٦٣٦ مواطنًا إثر غارات وحشية على عدد من المحافظات مواطنًا إثر غارات وحشية على عدد من المحافظات
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ــدوان السعودي  ــة الع ــن مرتزق ــي عدد م لق
ــس باستهداف الجيش  األمريكي مرصعهم أم
واللجان الشعبية آليتهم العسكرية يف مديرية 

املتون بمحافظة الجوف.
ــاء  ــة األنب ــري لوكال ــدر عسك ــح مص وأوض
اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان استهدفوا 
ــة العدوان يف منطقة صفر  آلية عسكرية ملرتزق
ــرصع  ــا أدى إىل م ــون م ــة املت ــا بمديري الحناي

طاقمها .
ــش واللجان  ــدر أن مدفعية الجي وذكر املص
ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــت  استهدف ــعبية  الش
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــة  موقع ــل  الغي ــة  بمديري

صفوفهم.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــر الجي كما دم
ــدوان وأعطبوا  ــة الع ــني عسكريتني ملرتزق آليت

ثالثة بمديرية املتون بمحافظة الجوف.
ــرصع وإصابة عدد  ــدر عسكري م وأكد مص
ــني وإعطاب  ــدوان وتدمري آليت ــة الع ــن مرتزق م
ــر الحنايا  ــة صف ــة بمنطق ــة ثالث ــة عسكري آلي

بمديرية املتون.
ــعبية  ــش واللجان الش ــذ الجي ــأرب نف ويف م
ــة  ــع مرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي ــس عملي أم
ــي بمنطقة عيدة  ــودي األمريك ــدوان السع الع

الرشقية يف نهم.
ــرصع وإصابة عدد  ــدر عسكري م وأكد مص
ــوم للجيش  ــالل هج ــدوان خ ــة الع ــن مرتزق م
واللجان عىل مواقعهم بمنطقة عيدة الرشقية.

ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــف  زح ــرس  ك يف  ــس  أم ــم  مرصعه ــودي  السع

وهجوم عىل مواقع لهم بمحافظة تعز.
ــاء  ــة األنب ــري لوكال ــدر عسك ــح مص وأوض
ــعبية  ــة (سبأ) أن الجيش واللجان الش اليمني

ــة وعمليات  ــع املرتزق ــاً عىل مواق ــذوا هجوم نف
ــة الضباب  ــراف جبل الهان بجبه ــص يف أط قن

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــة العدوان  ــف ملرتزق ــرس زح ــد املصدر ك وأك
ــو  ــان يف الصل ــش واللج ــع الجي ــاه مواق باتج
ــم خسائر يف األرواح.. الفتا إىل انفجار  وتكبيده
ــة  ــاذاة بواب ــدوان بمح ــة الع ــم أريض بمرتزق لغ

القرص الجمهوري أثناء محاولة تسلل لهم.
ــدوان السعودي  ــن مرتزقة الع ــي عدد م ولق
ــان  واللج ــش  الجي ــريان  بن ــس  أم ــم  مرصعه

الشعبية يف مديرية عسيالن بشبوة.

ــن  ــدات م ــري أن وح ــدر عسك ــح مص وأوض
ــة هجومية عىل  ــش واللجان نفذت عملي الجي
ــة بمنطقة طوال السادة التابعة  مواقع للمرتزق

ملديرية عسيالن وكبدوهم قتىل وجرحى.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــر الجي كما دم
ــدوان  الع ــة  بمرتزق ــة  محمل ــة  عسكري ــة  آلي

بمديرية عسيالن يف شبوة.
ــح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن وحدة  وأوض
ــة  ــة ملرتزق ــة عسكري ــت آلي ــة استهدف الهندس
ــالن، ما  ــم بمديرية عسي ــة العل ــدوان يف تب الع
أسفر عن تدمريها ومرصع من كان عىل متنها.

عشرات القتلى والجرحى في صفوف عمالء العدوان عشرات القتلى والجرحى في صفوف عمالء العدوان 
وتدمير آليات لهم في الجوف وتعزوتدمير آليات لهم في الجوف وتعز

هجومان يثخنان جراح المرتزقة في نهم وشبوةهجومان يثخنان جراح المرتزقة في نهم وشبوة


