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سگرتريو التحرير

ــائر  ــا خس ــالل ومرتزقته ــزو واالحت ــوات الغ ــدت ق تكب
ــة ألبطال  ــات نوعي ــر عملي ــاد إث ــة يف األرواح والعت فادح

الجيش واللجان الشعبية يف الساحل الغربي.
ــوف العدو  ــل وجريح يف صف ــرشات بني قتي ــقط الع وس
ــم تدمري 20 آلية  ــاحل وت ــن محكمة عىل طول الس يف كمائ
ــكا تجمعات  ــن نوع توش ــتي م ــكرية فيما دك باليس عس
ــم كما حقق  ــرية يف صفوفه ــائر كب ــاك خلف خس ــم هن له
ــف الجبهات  ــن االنتصارات يف مختل ــدون املزيد م املجاه

وخاصة يف جبهتي تعز والجوف.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــكري أن أبط ــدر عس ــد مص وأك
ــالل ومرتزقتها  ــزو واالحت ــتدرجوا قوات الغ ــعبية اس الش
ــت بالتعامل  ــن محكمة وقام ــاحيل إىل كمائ يف الخط الس
ــبة ووفق التكتيكات الخاصة بمعركة  معها بالطرق املناس

الساحل الغربي.
ــبأ) أن عرشات القتىل والجرحى  وأوضح املصدر لـ (س
والفارين يف املزارع ويف أوساط الغزاة تمأل خط االستدراج 

الذي وقع فيه الغزاة ومرتزقتهم.
ــدروع من أبطال الجيش  ــار املصدر إىل أن خرباء ال وأش
ــن تدمري وإعطاب أكرث من 20  ــعبية تمكنوا م واللجان الش
ــد وتموين للغزاة  ــني مدرعات وأطقم وناقالت جن آلية ما ب

واملحتلني من عىل متنها من املرتزقة والعتاد الحربي.
ــل املرتزقة يف املواجهة رغم إسناد  ولفت املصدر إىل فش
ــي كثفت غاراتها  ــي وطائرات االباتيش الت ــريان الحرب الط
ــاعات املاضية منفذة عرشات الغارات العشوائية عىل  الس

امتداد خط املواجهة وعىل الرشيط الساحيل.
ــت معركة  ــاحل الغربي ليس وأكد املصدر أن معركة الس
عادية أو مفاجئة للجيش واللجان الشعبية وأبناء تهامة 
ــا كبري وبحجم  ــتعداد له ــل اليمن الرشفاء، وأن االس وقبائ
التحدي واملؤامرة عىل اليمن والشعب اليمني وجغرافيته 
ــعودي  ــي أراد العدوان الس ــرتاتيجية الت ــه اإلس ومصالح
ــا إىل عنارص ضعف  ــذ أول أيامه إىل تحويله ــي من األمريك
ــة التي تقصم  ــتكون القش ــل فيه وس واحتالله وهو ما فش

ظهره.
وجدد املصدر التأكيد عىل أن تكتيك العدو يف التوظيف 
ــرط للغارات الجوية لن يحقق له أي انتصار مثله مثل  املف
االعتماد عىل املرتزقة والجنود املأجورين الذين يتحولون 
ــعب  ــتخدمهم خاصة وأن أمامهم ش ــال عىل من يس إىل وب

حرب وأبي ال يقبل الغاز واملحتل.

ــىل قوى العدوان وتحالفه  ــال املصدر " كان ينبغي ع وق
ــنوات إال أن غيه  ــتوعب الدرس منذ أربع س الباغي أن يس
ــعب اليمني  ــىل اليمن والش ــادى يف عدوانه ع ــه يتم جعل
ــعب  ــرص والعزة للش ــوال والن ــرا كان مفع ــه أم ــيض الل ليق

اليمني الحر".
ــش واللجان  ــوة الصاروخية للجي ــك أطلقت الق إىل ذل
ــعبية أمس صاروخا باليستيا نوع توشكا عىل تجمع  الش

كبري للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
وأوضح مصدر بالقوة الصاروخية أن رضبة توشكا عىل 
ــائر  ــاحل الغربي خلفت خس تجمع قوى العدوان يف الس

كبرية وأحدثت حالة من الهلع والذعر يف أوساط العدو.
ــاحل  ــددة يف الس ــكا املس ــدر أن رضبة توش ــد املص وأك
ــتخبارية بطائرات  ــد اس ــة رص ــد عملي ــت بع ــي تم الغرب

االستطالع املسرية.
ــيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس  إىل ذلك س
ــفىل  ــع الكريفات والرصمني والعريش وابعر الس عىل مواق
ــع اللواء 22  ــة عىل مواق ــد عملية هجومي ــع لوازم بع وموق

ميكا يف تعز.
وأكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع أن الجيش واللجان 
ــة يف األرواح والعتاد  ــائر فادح ــعبية كبدوا العدو خس الش

كما غنموا كميات كبرية من العتاد الحربي املتنوع.
ــار املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية  وأش
ــه والخديد  ــيطرة عىل تبتي ط ــوا فجر أمس من الس تمكن
وسقوط عرشات القتىل والجرحى يف جبهة أبعر بتعز، كما 
دمروا طقماً ومرصع طاقمه يف جبهة العنني بجبل حبيش.

ــهدت عمليات  ــات ش ــة الجبه ــدر أن كاف ــح املص وأوض
ــنودين  ــعبية املس ــش واللجان الش ــال الجي ــة ألبط نوعي

بأبناء الشعب اليمني ورجال قبائله األحرار.
ــعبية  ــيطر الجيش واللجان الش ففي جبهة الجوف س
ــىل عدد من املواقع  ــرار محافظة الجوف فجر أمس ع وأح
ــائر يف األرواح ودمروا  يف منطقة القاهرة وكبدوا العدو خس
ــلحة بجبهة  كميات كبرية من العتاد الحربي واغتنموا أس

االجارش.
ــعبية عدداً من  ــش واللجان الش ــرس أبطال الجي كما ك
العمليات الهجومية التي شنها العدو ومرتزقته مسنودين 
ــة  ــارات يف محاوالت يائس ــرشات الغ ــوي نفذ ع ــاء ج بغط

الستعادة املواقع التي فقدها يف جبهة املتون.
ــلة  ــات الفاش ــد يف العملي ــدو تكب ــدر أن الع ــد املص وأك
ــى منهم مجموعة  ــرشات القتىل والجرح ــة املتون ع بجبه
ــري ممن  ــكرية ووقع أس ــنت ناقلة عس ــت عىل م ــة كان كامل

ــل العمليات  ــرار يف اتجاهات مختلفة بعد فش ــوا الف حاول
الهجومية.

ــعبية  ــت املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان الش ولف
ــيطروا عىل عدد كبري من املواقع يف جبل النار ومحيطه  س
ــى يف  ــىل والجرح ــرشات القت ــقوط ع ــرض وس ــة ح بجبه
ــع للجيش واللجان الشعبية  صفوف العدو يف هجوم واس

من عدة مسارات.
ــعبية تمكنوا  ــان الش ــش واللج ــدر أن الجي ــني املص وب
ــلحة  ــري من املواقع واغتنام أس ــني وتطهري عدد كب من تأم
متنوعة بجبهة حرض .. الفتا إىل أن العدو حاول استعادة 
ــا مزيدا من  ــلة تكبد خالله ــات فاش ــده بعدة زحوف ــا فق م
الخسائر يف األفراد واملعدات باإلضافة كما تم تدمري آليتني 
عسكريتني بما تحمالنه من أفراد وعتاد يف جبهة الطوال.
ــتنزاف نوعية  ــهدت عمليات اس ويف جبهة الوازعية ش
ــش واللجان  ــر أبطال الجي ــدوان ومرتزقته ودم ــوى الع لق
ــراد وعتاد يف  ــه من أف ــكرية بما تحمل ــة عس ــعبية آلي الش

مفرق الوازعية.
ــري  ــكرية تس ــىل أن العلميات العس ــد املصدر ع ــا أك كم
ــكات املعتمدة .. مهنئا  ــومة لها والتكتي وفق الخطط املرس
ــهد  ــد الفطر املبارك الذي ش ــي بحلول عي ــعب اليمن الش

ــرص املؤزر عىل  ــات نوعية قربت من الن ــارات وعملي انتص
قوى العدوان.

ونفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عمليتني نوعيتني 
ــدوان يف مديريتي الغيل واملصلوب  ــىل مواقع مرتزقة الع ع

بالجوف.
ــكري أن الجيش واللجان الشعبية  وأوضح مصدر عس
ــواق  ــع املرتزقة بوادي ش ــىل مواق ــارة ع ــة إغ ــذوا عملي نف
ــيط مواقعهم بمختلف  ونوبة صابر بمديرية الغيل وتمش

األسلحة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــذوا عملية  ــش واللجان نف ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
ــداح بمديرية  ــز وس ــة يف وق ــع املرتزق ــىل مواق ــة ع هجومي
ــم  ــىل مواقعه ــي ع ــف مدفع ــع قص ــن م ــوب بالتزام املصل
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــلحة املختلفة وس وتمشيط باألس

صفوفهم وفرار من تبقى منهم.
كما قتل وأصيب العرشات من مرتزقة العدوان السعودي 

يف كرس زحف لهم يف منطقة املدفون بجبهة نهم.
ــعبية  ــش واللجان الش ــكري أن الجي ــد مصدر عس وأك
ــاعات باتجاه  ــتمر لس ــدوان اس ــف ملرتزقة الع ــرسوا زح ك

منطقة املدفون وتكبيدهم عرشات القتىل والجرحى.
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محافظات/سبأ
اطلع محافظ البيضاء عيل محمد املنصوري 
ــتان عىل  أمس ومعه مرشف املحافظة حمود ش
ــوات الجيش  ــة لق ــة واألمني ــة القتالي الجاهزي
ــن النقاط  ــدد م ــعبية وع ــان الش ــن واللج واألم

األمنية باملحافظة.
ــه قائد  ــاء ومع ــظ البيض ــد محاف ــث تفق حي
ــيص وقائد  ــي الهصي ــد ناج ــد العمي ــواء املج ل
ــي وقائد  ــور العمران ــرياس منص ــواء 31 بمك الل
النجدة العميد محمد األصبحي ومدير مديرية 
مكرياس يارس جحالن ومدير مديرية الصومعة 
ــة البيضاء،  ــاص ومدير مدين ــم الرص عبدالكري
مستوى الجاهزية يف إدارة امن املحافظة وأفراد 
ــة يف مدينة  ــرياس والنقاط األمني ــواء 31 بمك الل
ــع  ــوا م ــة وتبادل ــرياس والصومع ــاء ومك البيض
ــبة  ــش واللجان التهاني بمناس ــبي الجي منتس

عيد الفطر املبارك .
ــاء أن  ــظ البيض ــد محاف ــارة أك ــالل الزي وخ
ــتدعي  املرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تس
ــاريع  ــة عالية ملواجهة املش ــة أمنية وقتالي يقظ
ــوى  ــاندها ق ــي تس الت ــة  ــة والتخريبي التآمري

العدوان ومرتزقته .
كما أكد أن الجيش واألمن واللجان الشعبية 
هم القوة الوطنية التي أفشلت رهانات العدوان 
ــطرونها يف  من خالل املالحم البطولية التي يس

مواقع الرشف والبطولة.
ــات  بالتضحي ــاء  البيض ــظ  محاف ــاد  وأش
ــوات  الق ــال  أبط ــطرها  يس ــي  الت ــوالت  والبط
ــاع  ــبيل الدف ــان يف س ــن واللج ــلحة واألم املس
ــة أراضيه والتي  ــزة وكرامة الوطن وحماي عن ع
ــن  ــه م ــع صفحات ــخ يف أنص ــجلها التاري سيس
ــان مع أبناء الوطن  خالل تالحم الجيش واللج

يف مواجهة العدوان .
ــني  ــد محافظ ذمار محمد حس ــك تفق إىل ذل
ــيل  املح ــس  املجل ــام  ع ــني  أم ــه  ومع ــديش  املق
ــايف العنيس ونائب مدير  باملحافظة مجاهد ش
ــويس  ــد الق ــد عبداملجي ــة العمي ــن املحافظ أم
ــرور  ــة امل ــود رشط ــف وجن ــاط وص ــاع ضب أوض

باملحافظة.
وخالل الزيارة هنأ منتسبي إدارة املرور بعيد 
ــهيل  ــيدا بجهودهم يف تس ــر املبارك ..مش الفط
ــات املرورية،  ــد من االختناق ــري والح حركة الس
ــط  ضب يف  ــة  األمني ــدات  الوح دور  ــاندة  ومس

الجرائم وتعزيز األمن والسكينة العامة.
كما اطلع املحافظ املقديش ومعه األمني العام 
ــكر  ــتوى الجاهزية يف معس ــىل مس ــيس ع العن

األمن العام.
واستمع من نائب مدير أمن املحافظة العميد 

ــن طبيعة مهام  ــد القويس إىل رشح ع عبداملجي
ــة  ــدات األمني ــود الوح ــز جه ــكر يف تعزي املعس

والتعامل مع أي اختالالت.
ــبي  ــظ املقديش بجهود منتس ــاد املحاف وأش
ــازات التي  ــدات األمنية واالنج ــزة والوح األجه
ــة  العام ــكينة  ــن والس ــز األم ــا يف تعزي حققته
وإفشال املخططات الساعية إىل النيل من أمن 

املحافظة.
وأكد عىل أهمية رفع الجاهزة والبقاء يف وضع 
ــع أي اختالالت..  ــتعداد للتعامل الحازم م االس
ــط األمنية  ــة الخط ــذ كاف ــة تنفي ــا إىل أهمي الفت

والتنسيق املشرتك بني مختلف الوحدات.
ــه أمني عام  ــار ومع ــام محافظ ذم ــك ق إىل ذل
ــة بتفقد أفراد النقاط  املجلس املحيل باملحافظ
ــم التهاني  ــار وتبادال معه ــة يف مدينة ذم األمني

بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــبي األجهزة  ــة منتس ــود ويقظ ــادا بجه وأش
والوحدات األمنية والعسكرية ودورهم يف تعزيز 

األمن واالستقرار والسكينة العامة.
ــيس  العن ــني  واألم ــديش  املق ــظ  املحاف وكان 
ــن  م ــدد  وع ــني  والجب ــرزاق  عبدال ــالن  والوكي
ــكرية واألمنية والتنفيذية قاموا  القيادات العس
ــة ذمار  ــهداء يف مقربة مدين ــة الش ــارة روض بزي

وقرأوا الفاتحة عىل أرواح الشهداء.
وأشاد املحافظ املقديش بتضحيات الشهداء 
الذين سقطوا يف ميادين العزة والكرامة.. مشريا 

إىل أن نيل الشهادة يف سبيل الوطن يعد وساماً 
ومصدر فخر للوطن.

ــهداء سيظلون محل اعتزاز  ولفت إىل أن الش
ــة بأرس  ــام الدول ــدا اهتم ــر الجميع..مؤك وتقدي
ــهداء والجرحى تكريما واعتزازا بما قدموه  الش

من تضحيات يف سبيل الوطن.
ــادات  ــن قي ــدد م ــارات ع ــالل الزي ــه خ رافق
ــلطة املحلية واألجهزة األمنية والعسكرية  الس

ومدراء املكاتب التنفيذية.
ــت أحمد  ــة املحوي ــال محافظ ــذ وكي ــا نف كم
ــادر املاخذي  ــش والعميد عبدالق يحيي األخف
ــبي فرع  ــة وتفقدية ملنتس ــارات عيدي ــس زي أم
ــكر قوات األمن املركزي واملرابطني يف عدد  معس

من النقاط األمنية.
ويف الزيارة التي شملت مواقع األمن املركزي 
ــرور  والنجدة  ــام وخدمات رشطة امل ــن الع واألم
ــة والحزام  ــىل مدخل املدين ــاط األمنية ع والنق
ــع املرابطني التهاني  ــي.. تبادل الوكيالن م األمن
ــن عن  ــارك.. معربي ــر  املب ــد الفط ــبة عي بمناس
ــن واللجان  ــن رجال األم ــكرهما للمرابطني م ش
الشعبية يف املحافظة بشكل عام عىل املستوى 
ــات املرتفعة  ــن العمل األمني واملعنوي املتميز م

التي يبدونها.
ــدة  النج ــوات  ق ــل  عم ــري  س ــىل  ع ــا  واطلع
ومستوى أدائها ..مستمعني من قائد فرع قوات 
ــحطري  ــدة باملحافظة العقيد وضاح الش النج

ــتوى  ومس ــام  امله ــة  طبيع ــن  ع ــاح  إيض إىل 
االنضباط األمني لعنارص النجدة ومساهمتهم 
ــكينة املجتمع وضبط  ــاظ عىل أمن وس يف الحف

الجريمة .
ــة التي  ــادا بالنجاحات األمنية امللموس وأش
تحققت يف املحافظة وأبرزها التصدي ملحاوالت 
ــات العدوان لخلخلة الوضع األمني يف  ومخطط
ــه من املرتزقة  ــة ومديرياتها عرب عمالئ املحافظ

واملندسني.
ــن  ــني م ــذي املرابط ــش واملاخ ــث االخف وح
ــعبية عىل املزيد من  عنارص األمن واللجان الش
ــة العدوان  ــات يف مواجه ــة والثب ــة األمني اليقظ
ــتقراره والصمود  والحفاظ عىل أمن الوطن واس

يف مواقع الرشف والبطولة.
ــبي  ــت ملنتس ــة املحوي ــال محافظ ــل وكي ونق
ــعبية تحايا وتهاني القيادة  األمن واللجان الش
السياسية ..وقدما لهم الهدايا الرمزية بمناسبة 

عيد الفطر.
ــان  ــن واللج ــال األم ــرب رج ــم ع ــن جانبه م
الشعبية عن اعتزازهم بهذه الزيارات العيدية.. 
ــك الجبهة  ــهم يف تعزيز تماس مؤكدين أنها تس
ــعب مع  ــة أبناء الش ــاف كاف ــة واصطف الداخلي

الجيش واللجان .
ــة صنعاء  ــل محافظ ــد وكي ــه تفق ــن جانب وم
فارس الكهايل ومعه مدير مديرية سنحان أحمد 
نهشل أقسام الرشطة والنقاط األمنية باملديرية.

ــا مديرا املرور  ــل ومعهم واطلع الكهايل ونهش
ــري والتدريب  ــد مجيب العم ــة العقي باملحافظ
ــوال اللجان واألجهزة  خالد الصهباني عىل أح
ــة والنقاط  ــام الرشط ــن أقس ــدد م ــة يف ع األمني
ــادة املحافظة  ــم تحيات قي ــة.. ناقلني له األمني

والسلطة املحلية بمناسبة عيد الفطر املبارك.
ــزة األمنية  ــة األجه ــود ويقظ ــادوا بصم وأش
ــتقرار  ــن واالس ــىل األم ــاظ ع ــان يف الحف واللج
ــال  ــط الجريمة وإفش ــة وضب ــكينة العام والس
ــيج  النس ــق  تمزي إىل  ــة  الرامي ــات  املخطط

االجتماعي.
ــن رجال األمن واللجان األمنية زيارة  فيما ثم
وكيل املحافظة.. مؤكدين جهوزيتهم لضبط كل 
من تسول له نفسه املساس باألمن واالستقرار.

ــايل عىل  ــارس الكه ــل ف ــع الوكي ــك اطل إىل ذل
ــوارع مركز  ــدد من ش ــرور يف ع ــوال رجال امل أح

املحافظة ومديرية سنحان.
ــة  النظاف ــدوق  صن ــدراء  م ــه  ومع ــتمع  واس
ــد والتدريب  ــة عنرت محم ــني باملحافظ والتحس
ــنحان أحمد  خالد الصهباني ومدير مديرية س
ــد  ــة العقي ــرور باملحافظ ــر امل ــن مدي ــل، م نهش
ــري إىل رشح حول آلية أداء ضباط  مجيب العم

وأفراد املرور خالل إجازة عيد الفطر املبارك.
ــي محافظ صنعاء  ــوا لهم تحيات وتهان ونقل
 .. ــر  الفط ــد  عي ــبة  بمناس ــة  املحلي ــلطة  والس
ــرور يف تنظيم حركة  ــال امل ــني بجهود رج منوه

السري والحد من االزدحام.
ــارس  ــاء ف ــة صنع ــل محافظ ــد وكي ــا تفق كم
الكهايل ومعه مدير صندوق النظافة والتحسني 
ــال النظافة يف عدد  ــري أعم ــرت محمد عىل س عن

من الشوارع بمركز املحافظة.
ــل وزارة الداخلية لقطاع املوارد  كما تفقد وكي
ــالم الصيفي  ــيل س ــواء ع ــة الل ــة واملالي البرشي
ــق والنقاط  ــن املراف ــني يف عدد م ــوال املرابط أح

األمنية وأقسام الرشطة بمدينة الحديدة .
ــل اللواء الصيفي للمرابطني تحيات قائد  ونق
الثورة والقيادة السياسية بعيد الفطر .. مشيدا 
ــع العزة والكرامة  بصمودهم ومرابطتهم يف مواق
وثباتهم يف مواقع الواجب متحدين كل الظروف.
ــم الهتمام  ــال األمن عن امتنانه ــد عرب رج وق
ــزة األمنية  ــة بكوادر األجه ــادة وزارة الداخلي قي
ــن ثباتهم يف مواقعهم  ــني امليدان .. مؤكدي العامل
ــات وإرصارهم  ــه كل التحدي ــم يف وج وصموده

عىل صناعة النرص مهما كانت التضحيات .
ــم الوطني  ــن واجبه ــزء م ــك ج ــربوا ذل واعت
ــة األرواح  ــرض وحماي ــن األرض والع ــاع ع للدف

واملمتلكات يف وجه العدوان.
ــاعد لقطاع  ــالل الزيارة الوكيل املس رافقه خ
ــل مصلحة  ــني ووكي ــد عيل حس ــة العمي الرشط
ــد  ــن عبدالحمي ــد الرك ــة العمي ــوال املدني األح
ــئون الضباط العميد زكريا  املؤيد ومدير عام ش

الرشيف.
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