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محافظات / سبأ
ــقطرى  ــام املالحي وس تفقد محافظا الجوف س
هاشم السقطري أمس ومعهما نائب رئيس جامعة 
ــن الدربي  ــات العليا الدكتور محس صنعاء للدراس
وعميد كلية الرتبية الدكتور سعد العلوي وعدد من 
ــني يف الخطوط  ــاء ، أحوال املرابط ــي صنع أكاديمي

األمامية بمديرية املتون بالجوف .
ــن مدراء  ــا عدد م ــارة التي حرضه ــالل الزي وخ
املكاتب التنفيذية باملحافظة ومشائخ وشخصيات 
ــقطرى  وس ــوف  الج ــا  محافظ ــأ  اجتماعية..هن
ــارك  ــر املب ــد الفط ــول عي ــال بحل ــني األبط املقاتل
ــي يحققونها يف جبهات  ــني االنتصارات الت ..مبارك
ــن دنس الغزاة  ــري مديرية املتون م املحافظة وتطه

ومرتزقتهم.
وأكدا أن انتصارات املقاتلني األبطال يف محافظة 
ــكل اليمنيني وان  ــر وعزة ل ــوف هي مصدر فخ الج
ــات حتى  ــاندا ورافدا للجبه ــيظل مس ــعب س الش

تطهري كافة مناطق اليمن.
ــي إىل أن هذه  ــظ املالح ــار املحاف ــن جهته أش م
ــي بني كل  ــم الوطن ــدى التالح ــرب عن م ــارة تع الزي
فئات املجتمع من أكاديميني ومسؤويل دولة ورجال 
ــعبية  ــاندتهم للجيش واللجان الش ــل ومس القبائ
ــيدا باملعنويات العالية  ــعب .. مش وكافة أبناء الش
ــذي يتمتع به املرابطون يف كافة  وااليمان العظيم ال

املواقع.
ــن التالحم والصمود  ــا املحافظ إىل املزيد م ودع
ــهامهم  ــة.. مثمنا دور رجال القبائل وإس والتضحي

الكبري يف دحر الغزاة واملرتزقة.
ورحب املرابطون من الجيش واللجان الشعبية 
ــون عىل درب العزة  ــن.. مؤكدين أنهم ماض بالزائري
ــة  ــن املحافظ ــرب م ــري كل ش ــى تطه ــة حت والكرام
ــد والوالء لله  ــام ، مجددين العه ــكل ع والوطن بش
ــهداء والجرحى ونرصة  والوطن بالوفاء لدماء الش

املظلومني واملستضعفني.
ــارس الحباري أمس  ــظ ريمة ف ــا اطلع محاف كم
ــح  ــة صال ــؤون األمني ــة للش ــل املحافظ ــه وكي ومع
ــتوى الجاهزية القتالية واألمنية  العيايض عىل مس
ــاط الحزام  ــزي واألمن العام ونق ــوات األمن املرك لق

األمني باملحافظة.
وخالل الزيارة تبادل محافظ ريمة مع منتسبي 
األمن العام واملركزي وأفراد النقاط األمنية التهاني 
ــيداً بصمودهم  ــر املبارك..مش ــبة عيد الفط بمناس
ــم وثباتهم يف مواقع الواجب متحدين كل  ومرابطته

الظروف.
ــا الوطن  ــة التي يمر به ــة الراهن ــد أن املرحل وأك
ــة ملواجهة  ــة عالي ــة وقتالي ــة أمني ــتدعي يقظ تس
العدوان ومن يقف إىل جانبهم من العمالء واملرتزقة 

.
ــات  بالتضحي ــاري  الحب ــظ  املحاف ــاد  وأش
ــلحة  ــطرها أبطال القوات املس والبطوالت التي يس
ــاع عن  ــبيل الدف ــعبية يف س ــان الش ــن واللج واألم

الوطن ووحدته وسيادته واستقراره.
ــارة،  ــذه الزي ــال األمن ه ــن رج ــم ثم ــن جانبه م
مؤكدين جهوزيتهم لضبط كل من تسول له نفسه 

املساس باألمن واالستقرار والسلم االجتماعي.
ــى  ــود حت ــات والصم ــتمرار الثب ــدوا اس ــا أك كم
ــن كل  ــني م ــزاة واملحتل ــر الغ ــرص ودح ــق الن تحقي

أرايض الوطن.
إىل ذلك تفقد نائب مدير أمن محافظة املحويت 
ــني قناف ومعه قائد فرع قوات النجدة  العقيد حس
ــني يف الحزام  ــحطري، املرابط ــاح الش ــد وض العقي
األمني وعدد من املرافق والنقاط األمنية بمديريات 

محافظة املحويت.
ــاد قناف بصمود وثبات رجال  وخالل الزيارة أش
ــعبية يف مواقع الرشف والبطولة  األمن واللجان الش
ــدى أفراد األمن  ــة العالية ل ــاً  اليقظة األمني ، مثمن
ــة  ــتقرار باملحافظ ــن واالس ــظ األم ــم يف حف ودوره

وحماية األرواح واملمتلكات العامة .
ــعبية عن  ــن واللجان الش ــال األم ــا عرب رج فيم
ــذي يحظون  ــارة واالهتمام ال ــذه الزي ــعادة به الس
ــتمرار  ــم يف امليدان..مؤكدين اس ــه يف مقار أعماله ب
ــاظ عىل األمن  ــات يف مواقعهم للحف الصمود والثب

والسكينة العامة.
ــحطري روضة الشهداء  إىل ذلك زار قناف والش

يف مديرية شبام كوكبان.
رافقهما يف الزيارة عدد من الضباط باملحافظة.

ــة إب  ــن محافظ ــد م ــام وف ــرى ق ــة أخ ــن جه م
ــارات  ــب بزي ــة راكان النقي ــل املحافظ ــة وكي برئاس
ــعبية  ــن الجيش واللجان الش ــة للمرابطني م عيدي
ــة لحج  ــة بمحافظ ــور الباح ــرش وط ــات ك يف جبه

وحيفان يف محافظة تعز .

ــب التهاني  ــدم الوكيل النقي ــالل الزيارات ق وخ
ــيداً  ــني يف تلك الجبهات ، مش ــكات للمرابط والتربي
ــطرونها  ــطورية التي يس ــود واملالحم األس بالصم
ــم  ــدوان الغاش ــة الع ــن ومواجه ــن الوط ــاً ع دفاع

ومرتزقته .
ــل واجب تقديراً وامتناناً  وأكد أهمية الزيارة كأق
ــال الجيش واللجان  للتضحيات التي يقدمها أبط
ــزة والرشف يف  ــون يف جبهات الع ــعبية املرابط الش

سبيل كرامة وعزة الشعب اليمني .
بدورهم أكد املرابطون استمرار الثبات والصمود 
ــرب  ــدي للغزاة واملرتزقة حتى تحرير كل ش يف التص

من أرض الوطن .
ــليم  س ــر  القف ــي  مديريت ــري  مدي ــد  الوف ــم  ض
ــدداً من  ــبيبي وع ــد الش ــش محم ــف وحبي القحي
ــل أبو هاجرة  ــيخ خلي ــايخ القفر يتقدمهم الش مش
ــيخ  الش ــم  يتقدمه ــش  ــايخ حبي ــن مش م ــدداً  وع
ــؤولني  ــدداً من املس ــبيبي ، وع ــه الش ــيل عبدالل ع

والشخصيات االجتماعية .
ــل  ــة فيص ــظ املحافظ ــد محاف ــت أك ويف املحوي
ــدة محمية بكافة  ــدر أن محافظة الحدي ــد حي أحم
ــني من غدر  ــدرع الحص ــكلون ال ــذي يش ــا ال أبنائه

املرتبصني.
ــه ملنصة  ــت خالل زيارت ــاد محافظ املحوي وأش
ــش واللجان  ــدة أمس بدور الجي ــروض بالحدي الع
ــعبية يف صد قوی العدوان ومرتزقته وتكبيدهم  الش

خسائر يف األرواح والعتاد.
ــاحل  ــة الس ــدوان يف جبه ــد الع ــد أن تصعي وأك
ــل بصمود وبسالة املرابطني من  الغربي مآله الفش
ــجلون أروع  ــعبية الذين يس ــش واللجان الش الجي
املالحم يف دحر املرتزقة ومالحقتهم يف عدة مناطق.

وثمن املحافظ حيدر مواقف أبناء تهامة ودورهم 
ــعبية دفاعا عن  ــش واللجان الش ــاندة الجي يف مس
ــي .. الفتا إىل أن  ــعب اليمن األرض وكرامة أبناء الش
الهبات الشعبية مستمرة من خالل تقاطر الرجال 

نحو جبهة الساحل وغريها من الجبهات.
كما تفقد وكيل محافظة صنعاء محمد الحباري 
ــن أبطال الجيش واللجان  أمس أحوال املرابطني م

الشعبية يف خطوط التماس بمديرية نهم.
ونقل الوكيل الحباري ومعه مدير املديرية راجح 
ــادة محافظة صنعاء  ــرادي تهاني وتحيات قي الج
للمرابطني يف جبهات الصمود بعيد الفطر .. معتربا 
ــل واجب تجاه من يقدمون أرواحهم  هذه الزيارة أق
ــيادة  ــة والس ــرض والكرام ــن األرض والع ــا ع دفاع

الوطنية.
ــال  رج ــطرها  يس ــي  الت ــارات  باالنتص ــاد  وأش
ــم  ــم وتكبيده ــة نه ــع بجبه ــة املواق ــال يف كاف الرج
للعدو خسائر يف األرواح والعتاد .. مشريا إىل وقوف 
قبائل املحافظة إىل جانب أبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف كافة الجبهات.
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــن أبط فيما ثم
ــلطة املحلية يف  ــة وقيادة الس ــارة وكيل املحافظ زي
ــبة عيد  ــاس بمناس ــوط التم ــم يف خط ــة له املديري

الفطر.
ــتعداد  ــة الجهوزية واالس ــدوا أنهم عىل أهب وأك
ــة يف  ــه والتضحي ــدوان وأدوات ــات الع ــد زحوف لص

الدفاع عن الحرية والكرامة والسيادة الوطنية.
ــاء يحيى جمعان  ــل محافظة صنع ــد وكي و تفق
ــكان  والس ــة  العام ــة  الصح ــب  مكت ــر  مدي ــه  ومع
ــرص أمس الجرحى  ــة الدكتور خالد املنت باملحافظ
ــالع  ــة ض ــو بمديري ــفى 22 ماي ــرىض يف مستش وامل

همدان.
ــات املقدمة  ــان عىل الخدم ــع الوكيل جمع واطل
ــام الرقود والعناية املركزة  للجرحى واملرىض يف أقس

وسوء التغذية ومركز الغسيل الكلوي.
وقدم الوكيل الهدايا للجرحى ونزالء املستشفى 
ــبة عيد  ونقل إليهم تحيات قيادة املحافظة بمناس

الفطر املبارك متمنياً لهم الشفاء العاجل.
ــن تقديمه ملن ضحوا  ــرب الزيارة أقل ما يمك واعت

بأنفسهم دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
فيما ثمن الجرحى هذه الزيارة ، مؤكدين عزمهم 
ــة بعد تماثلهم  ــودة إىل جبهات الرشف والبطول الع

للشفاء.
ــة  ــب الصح ــر مكت ــب مدي ــارة نائ ــه يف الزي رافق

باملحافظة الدكتور مجاهد الرميم.
ــاء يحيى  ــل محافظة صنع ــع وكي ــك اطل إىل ذل
ــن األجهزة األمنية  ــان عىل أحوال املرابطني م جمع
ــاط بمديرية  ــن النق ــدد م ــعبية يف ع ــان الش واللج

همدان.
ــادة  ــي قي ــم تهان إليه ــة  ــل املحافظ ــل وكي ونق
ــبة عيد الفطر إىل املرابطني و قدم  املحافظة بمناس

لهم الهدايا .
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه ــود  بجه ــاد  وأش
الشعبية للحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة 

العامة وضبط الجريمة.
من جانبهم ثمن املرابطون زيارة وكيل املحافظة 
ــة للتصدي لكافة  ــن الجهوزية الكامل ــم.. مؤكدي له
ــتعداد  ــد الوطن واالس ــاك ض ــي تح ــرات الت املؤام
ــة العدوان  ــايل والنفيس يف مواجه ــة بالغ للتضحي

الغاشم .
ــيل بمحافظة  ــام املجلس املح ــا اطلع أمني ع كم
ــبي  عمران صالح املخلوس أمس عىل أحوال منتس
ــن املركزي واألمن العام  األجهزة األمنية لقوات األم

ونقاط الحزام األمني باملحافظة.
ــن  ــر أم ــا مدي ــه فيه ــي رافق ــارة الت ــالل الزي وخ
ــاد أمني  ــة العميد عبد الله العربجي .. أش املحافظ
ــاط رجال األمن  ــتوى انضب عام محيل عمران بمس
ــة ..  ــز األمني ــاط واملراك ــعبية يف النق ــان الش واللج
مثمناً اليقظة األمنية العالية التي يتحىل بها أفراد 
ــم يف تثبيت األمن  ــعبية ودوره ــن واللجان الش األم
ــة  ــكات العام ــة األرواح واملمتل ــتقرار وحماي واالس

والخاصة.
ــة العميد عبد  ــك اطلع مدير أمن املحافظ إىل ذل
ــادات األجهزة  ــن قي ــدد م ــي ومعه ع ــه العربج الل
ــدد من  ــل إدارات األمن وع ــري عم ــىل س ــة ع األمني
ــة والقفلة والسودة  النقاط األمنية بمديريات العش

وشهارة .
ــعبية  ــراد اإلدارة واللجان الش ــتمعوا من أف واس
إىل رشح عن مستوى االنضباط األمني يف الحفاظ 
ــط الجريمة قبل  ــتقرار املجتمع وضب عىل أمن واس

وقوعها.
ــبي األمن واللجان  ونقل العميد العربجي ملنتس
ــعبية تحايا وتهاني القيادة السياسية .. وقدم  الش

لهم هدايا رمزية بمناسبة عيد الفطر.
ــعبية عن  ــن واللجان الش ــال األم ــا عرب رج فيم
ــم لهذه الزيارات العيدية .. مؤكدين أن مثل  امتنانه
ــع معنويات املرابطني يف  ــهم يف رف هذه الزيارات تس

الوحدات واملراكز والنقاط األمنية.
ــم املساوى  إىل ذلك تفقد وكيل محافظة إب قاس
ــخصيات االجتماعية يف املربع  ــدد من الش ومعه ع
الغربي للمحافظة النقاط واملواقع األمنية بمديرية 
ــا يف مديرية  ــة له ــزاء املحادي ــإب واألج ــرة ب مذيخ

رشعب السالم بمحافظة تعز.
واطلع الوكيل املساوى خالل الزيارة التي رافقه 
فيها مدير مديرية العدين عباس فايع، عىل أحوال 
ــا إياهم  ــع والنقاط .. مهنئ ــك املواق ــني يف تل املرابط

بعيد الفطر املبارك.
ــاوى بحرص املرابطني عىل  ــاد الوكيل املس وأش
ــم  ــن وعيه ــا م ــم انطالق ــع أعماله ــزام يف مواق االلت
ــن  ــق األم ــم يف تحقي ــاط به ــب املن ــة الواج بأهمي

واالستقرار وحماية املمتلكات العامة والخاصة.
ــن  ــع ع ــاط واملواق ــون يف النق ــرب املرابط ــا ع فيم
ــتعدادهم  ــن اس .. مؤكدي ــارة  ــذه الزي ــم له تقديره
ــني للتصدي  ــة يف كل وقت وح ــم العالي وجهوزيته
ــن الوطن  ــاس بأم ــه املس ــول له نفس ــن تس لكل م

وسكينة املواطن.
ــت فيصل أحمد  ــع محافظ املحوي ــك اطل إىل ذل
ــال  ــن أبط ــني م ــوال املرابط ــىل أح ــس ع ــدر أم حي
ــة الدريهمي  ــعبية يف مديري ــش واللجان الش الجي

محافظة الحديدة.
ــي أبناء  ــات وتهان ــدر تحي ــظ حي ــل املحاف ونق
ــد  عي ــبة  بمناس ــني  للمرابط ــت  املحوي ــة  محافظ
ــم العالية  ــم ومعنوياته ــيدا بصموده الفطر .. مش
ــر  ــه ودح ــدوان ومرتزقت ــد الع ــالهم يف ص واستبس

تعزيزاتهم وآلياتهم العسكرية.
ــعبية يف  ــارات الجيش واللجان الش ونوه بانتص
معركة الساحل الغربي من خالل الرد القايس عىل 
ــائر يف العدة  ــوى الغزو واالحتالل وتكبيدهم خس ق

والعدد.
ــار محافظ املحويت إىل أن تحالف العدوان  وأش
يراهن عىل جواد خارس بمرتزقة وعمالء ال يقاتلون 
ــة ..  ــل ملصالح وأموال مدنس ــدأ أو قضية ب عىل مب
ــيكتب النهاية املخزية ألعوان  ــدا أن التاريخ س مؤك
ــعودي واإلماراتي وأن الجرائم  ومرتزقة النظام الس
التي يرتكبوها بحق شعبهم لن تغتفر ولن ينساها 

أبناء الشعب اليمني.
ــة الدريهمي عن  ــون يف جبه ــرب املرابط ــا ع فيم
امتنانهم لهذه الزيارة العيدية .. مؤكدين صمودهم 

يف وجه صلف العدوان حتى تحقيق النرص املؤزر.
ــني املقدشني  كما تفقد محافظ ذمار محمد حس
ــة وقيادات  ــال معوض ــة جم ــل املحافظ ــه وكي ومع
ــدد من  ــة وع ــزة األمني ــة واألجه ــب التنفيذي املكات
ــف املديريات  ــخصيات االجتماعية من مختل الش
ــاحل يف منطقة  ــس أحوال املرابطني بجبهة الس أم
ــة للجبهات  ــارات امليداني ــار الزي ــي يف إط الجراح

تحت شعار " أعيادنا جبهاتنا".
ــي  ــات الت ــديش بالتضحي ــظ املق ــاد املحاف وأش
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــا  يقدمه
مواجهة قوى الغزو واالحتالل ومرتزقتهم وإفشال 
مشاريعهم التدمريية الهادفة السيطرة عىل ميناء 
ــعب باستكمال  الحديدة وتضييق الخناق عىل الش

الحصار.
ــوم يف  ــق كل ي ــي تتحق ــارات الت ــارك االنتص وب
جبهة الساحل وغريها من جبهات العزة والبطولة 
ــتخدم العدوان ومرتزقته  ــريا إىل أنه مهما اس .. مش
ــىل  ــل ع ــوا يف التضلي ــن ينجح ــة ل ــم اإلعالمي آلته
ــذب  ــال ك ــيثبت األبط ــام وس ــرأي الع ــع وال املجتم

وزيف االنتصارات التي يروجون لها.
ــادة  القي ــي  وتهان ــات  تحي ــني  للمرابط ــل  ونق
ــر وباالنتصارات  ــد الفط ــبة عي ــية بمناس السياس
ــدوان .. مؤكدا أهمية  ــاح يف كرس زحوفات الع والنج
ــق والوقوف  ــارات التي تتحق ــاظ عىل االنتص الحف

بحزم إلفشال كل رهانات العدوان.
ــارة تأتي  ــذه الزي ــار إىل أن ه ــظ ذم ــت محاف ولف
ــوال املرابطني من أبطال  لتبادل التهاني وتفقد أح
يف  ــم  به ــام  واالهتم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
مختلف الظروف .. معربا عن تقدير أبناء محافظة 
ــار للتضحيات التي يقدمها األبطال يف مختلف  ذم

الجبهات دفاعا عن الوطن.
ــارات التي  ــي باالنتص ــاد فاضل الرشق فيما أش
ــود والثبات  ــدا أهمية الصم ــق كل يوم .. مؤك تتحق

إلفشال كل مخططات العدوان.
ــن خالل احتالله  ــت إىل أن العدوان يراهن م ولف
ــعب  ــدة تضييق الخناق عىل الش ــة الحدي محافظ
ــطوري كل  ــوده األس ــل بصم ــذي أفش ــي ال اليمن

رهانات العدوان.
وكان رئيس مجلس التالحم القبيل بذمار عباس 
العمدي ألقى بياناً مشرتكاً عن قبائل ذمار وتهامة، 
ــورة يف الدفاع  ــوة قائد الث ــتجابة لدع أكد فيه االس
ــول لقوات  ــود أو دخ ــاحل ورفض أي وج ــن الس ع
عسكرية غازية إىل األرايض اليمنية واعتبارها دولة 

معادية والتصدي لها بقوة وحزم.
ــكلت وحدات  ولفت إىل أن قبائل ذمار وتهامة ش
ــرتكة لطرد الغزاة  ــعبية القبلية املش ــاندة الش املس
ــا للجيش واللجان  ــتكون رديف ومرتزقتهم والتي س
ــاركة يف  ــن إىل املش ــل اليم ــا قبائ ــعبية.. داعي الش
ــة التي يعول عليها يف الدفاع عن  إنجاح هذه املهم

سيادة الوطن وأمنه واستقراره.
ــار  ــادة ذم ــامي بقي ــيل ش ــد ع ــب زي ــا رح فيم
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش ــة  واألمني ــة  التنفيذي
ــم بالعيد  ــال فرحته ــاركة األبط ــوا ملش ــن قدم الذي

واالنتصارات التي تتحقق كل يوم.
ــادات وزارة الداخلية أمس  ــن قي ــا زار عدد م كم
ــي إب وذمار  ــاط األمنية يف محافظت ــدداً من النق ع

بمناسبة عيد الفطر.
ــوزارة الداخلية  ــة ب ــؤون املالي ــر الش ــد مدي وأك
ــة والتفتيش  ــر الرقاب ــارش ومدي ــد م ــد محم العمي
ــالم إسحاق ومدير حقوق اإلنسان  العميد عبدالس
ــارات  ــذه الزي ــيش أن ه ــالم املحب ــد عبدالس العمي
ــبي األجهزة  ــوال منتس ــاءت لتفقد أح ــة ج العيدي
ــاركتهم فرحة  ــس احتياجاتهم ومش ــة وتلم األمني

العيد.
ــادوا بيقظة رجال األمن املرابطني يف النقاط  وأش
ــود يف مواقع أعمالهم  ــة وحرصهم عىل الصم األمني
ــتقرار الوطن خصاة  بما يعزز من أمن املواطن واس

يف ظل الظروف الصعية التي تمر بها البالد.
ــاط األمنية عىل  ــبي النق ــوادر ومنتس ــوا ك وحث
ــاط واملواقع  ــع الجهوزية بالنق ــة األمنية ورف اليقظ
وأقسام الرشطة وخطوط السري واملنشآت الحيوية.

ــرع رشطة النجدة بذمار  ــارك يف الزيارة قائد ف ش
العقيد عصام الغييل ونائب مدير أمن محافظة إب 
ــد عبده فرحان وقائد فرع رشطة النجدة بإب  العمي

العقيد طارش السامعي .
ــود  ــد حم ــج أحم ــظ لح ــد محاف ــك تفق إىل ذل
ــيايس ألنصار الله سليم  جريب وعضو املكتب الس
ــكرية والسياسية  املغلس وعدد من القيادات العس
ــني يف الجبهات  ــس أحوال املرابط ــة أم واالجتماعي

بمنطقة الحوامرة وكرش بمديرية القبيطة بلحج.
ــه تحيات وتربيكات  ونقل محافظ لحج ومرافقي
ــن الحوثي  ــد امللك بدرالدي ــيد عب ــد الثورة الس قائ
ــبة  ــىل للمرابطني بمناس ــيايس األع ــس الس واملجل

عيد الفطر.
ــي يف إطار تفقد  ــذه الزيارة تأت ــاروا إىل أن ه وأش
ــم يف  ــاء بتضحياته ــا ووف ــني عرفان ــوال املرابط أح
ــطرون أروع  ــة والبطولة والذين يس ــات الكرام جبه

املالحم البطولية يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــن امتنانهم  ــون يف الجبهات ع ــا عرب املرابط فيم
وتقديرهم لهذه الزيارة .. داعني الشباب إىل التوجه 
ــتقراره  ــن الوطن وأمنه واس ــات دفاعا ع إىل الجبه

وسيادته واستقالله.
ــد بالتصعيد  ــيواجهون التصعي ــدوا أنهم س وأك
ــة وتتطهر من  ــل األرايض اليمني ــرر كام حتى تتح

دنس العدوان وأدواته من املرتزقة والعمالء.
ــة إب  ــال محافظ ــد وكي ــرى تفق ــة أخ ــن جه وم
ــس أحوال  ــيل الزنم أم ــوكل وع ــور أرشف املت الدكت
ــعبية يف  ــني من أبطال الجيش واللجان الش املرابط

جبهة الربح بتعز.
ــا مدير مديرية  ــارك فيه ــالل الزيارة التي ش وخ
ــب الرتبية  ــي ونائب مدير مكت ــنة عيل البعدان املش
ــام جامعة إب  ــوكل وأمني ع ــف املت ــإب محمد لط ب
املساعد نبيل الورايف .. هنأ الوكيالن املتوكل والزنم 

املرابطني يف الجبهة بمناسبة عيد الفطر.
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــود  بصم ــادا  وأش
ــدوان ومرتزقته ..  ــعبية وثباتهم يف مواجهة الع الش
ــار تفقد أحوالهم  ــذه الزيارة تأتي يف إط وأكدا أن ه

ورفع معنوياتهم ومشاركتهم أفراح العيد.
واعتربا هذه الزيارة أقل واجب تجاه من يقدمون 
ــن وأمنه  ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف ــات يف س التضحي

واستقراره وسيادته واستقالله.
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جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

* وحدة اإلسناد املدفعي تستهدف تحصينات 
ــعودي يف الرشفة والقيادة  وتجمعات الجيش الس

وصحراء البقع بعدد من القذائف املدفعية
ــود  ــات الجن ــات وتحصين ــتهداف تجمع * اس
ــة  ــف املدفعي ــة بقذائ ــع الرشف ــعوديني يف موق الس

محققة إصابات مبارشة
ــات مرتزقة  ــدك تجمع ــي ي ــتهداف مدفع * اس
ــادة ويف صحراء  ــة القي ــعودي يف تب ــش الس الجي

البقع
جيزان:

* قنص 3 جنود سعوديني يف موقع بجل
ــود  الجن ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  *

السعوديني يف تبة السمنة بجبل قيس
عسري:

* قنص 3 جنود سودانيني يف مجازة
ــيطرة  * مجاهدو الجيش واللجان يعلنون الس
ــازة يف عملية  ــي مج ــع غرب ــن املواق ــدد م ــىل ع ع
ــقوط عدد من القتىل والجرحى  عملية نوعية وس

يف صفوفهم
ــزال_2 وصلية من صواريخ  * إطالق صاروخ زل
ــىل  ــة ع ــف املدفعي ــن القذائ ــدد م ــا وع الكاتيوش

تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ علب
* قنص 3 من املرتزقة قبالة منفذ علب

* تدمري آليتني للمرتزقة بعبوات ناسفة باتجاه 
ــذ الطوال ومرصع من كان عىل  تبة املركزي يف منف

متنهما

الجمعة 2018/6/15         

الساحل_الغربي:
ــن  ــل م ــني ومقت ــر آليت ــة تفج ــدة الهندس * وح

عليهما من املرتزقة
ــتياً نوع  القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليس

توشكا عىل تجمع كبري للغزاة واملرتزقة
ــع عرشات  ــاب هدفه وأوق ــكا أص ــاروخ توش * ص

القتىل والجرحى يف صفوف الغزاة واملرتزقة
* تدمري 15 آلية لقوى العدوان يف مواجهات

ــوات الغزو  ــائر فادحة بق ــري 20 آلية وخس * تدم
بعملية استدراج بالخط الساحيل

ــة  عملي يف  ــرية  كب ــداد  بأع ــى  وجرح ــىل  قت  *
االستدراج والكمائن

ــات تتوزع بني مدرعات  ــتهدافه من آلي * ما تم اس
وآليات وناقالت جند وعربات تموين تابعة للعدوان

ــىل  ــة بقت ــيارة محمل ــن 25 س ــرث م ــول أك * وص
وجرحى املرتزقة إىل مستشفى املخا

ــان يحارصون ويقطعون  * أبطال الجيش واللج
طريق االمداد عىل قوات العدو مما اضطرهم إىل نقل 

قتالهم وجرحاهم عرب زوارق بحرية
ــوات  ــني بعب ــكرية وآليت ــدرات عس ــري 3 م * تدم
ناسفة نفذته وحدة الهندسة يف خط الفازة ومرصع 

من كان عليهن
تعز:

ــة العنني  ــه يف جبه ــرصع طاقم ــة وم ــري آلي * تدم
بجبل حبيش

ــرصع طاقمها يف مفرق  ــري آلية للمرتزقة وم * تدم
الوازعية

ــني  ــات والرصم ــع الكريف ــىل مواق ــيطرة ع * الس
والعريش وابعر السفىل و لوازم بعد عملية هجومية 

عىل مواقع اللواء 22 ميكا
ــكرية باملرتزقة مقابل منطقة  ــاب آلية عس * إعط

العنني بجبل حبيش
ــفة غرب مفرق  ــري آلية للمرتزقة بعبوة ناس * تدم

الوازعية ومرصع وجرح من كان عىل متنه
ــقوط  ــه والخديد وس ــي ط ــىل تبت ــيطرة ع * الس

عرشات القتىل والجرحى يف جبهة أبعر
ــة  ــذون عملي ــان ينف ــش واللج ــدو الجي * مجاه

هجومية عىل مواقع املرتزقة شمال مفرق الوازعية 
الجوف:

ــيطرة عىل مواقع يف منطقة القاهرة بجبهة  * الس
األجارش

ــىل وجرحى يف صفوف املرتزقة إثر محاوالت  * قت
يائسة إلستعادة مواقع خرسوها يف جبهة املتون

ــذون إغارة عىل  ــدو الجيش واللجان ينف * مجاه
مواقع املرتزقة يف وادي شواق ونوبة صابر 

ــة  ــذون عملي ــان ينف ــش واللج ــدو الجي * مجاه
ــداح  وس ــز  وق يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي

بـاملصلوب 
ــيطرة عىل عدد  ــش واللجان يعلنون الس * الجي
ــعف إثر  ــرة بمديرية خب والش ــع يف الظه ــن املواق م
ــقوط عدد من القتىل والجرحى يف  عملية نوعية وس

صفوفهم
لحج:

* عملية نوعية نفذها مجاهدي الجيش واللجان 
عىل مواقع املرتزقة يف الحوامرة وتمت السيطرة عىل 
ــقوط عدد كبري  ــوداء وس ــل األحمر والتبة الس الجب
ــام عتاد  ــم واغتن ــى يف صفوفه ــىل والجرح ــن القت م

عسكري متنوع
نهم:

ــان يتمكنون من كرس  ــش واللج ــدو الجي * مجاه
ــقوط عرشات القتىل  ــة يف املدفون وس زحف للمرتزق

والجرحى يف صفوفهم 
الضالع:

ــش  ــدي الجي ــعة ملجاه ــة واس ــة هجومي * عملي
ــبة  ــىل مواقع املرتزقة يف الخش ــعبية ع واللجان الش

وإحراق آلية عسكرية ومرصع من كان عىل متنها

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــان لطريان العدوان عىل منطقة الحجلة  * غارت

بمديرية رازح الحدودية
* قصف صاروخي ومدفعي سعودي متواصل 
يستهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية

ــىل مناطق  ــن 9 غارات ع ــدوان ش ــريان الع * ط
متفرقة من مديرية باقم

الحديدة:
* غارتان لطريان العدوان عىل مزرعة مواطن يف 

منطقة املدمن بمديرية التحيتا
ــن غارات مكثفة عىل طول  * طريان العدوان ش

الساحل الغربي
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان


