
بوترية عالية تتواصل يف مختلف املحافظات 
ــاء تهامة  ــداء أبن ــة لن ــة تلبي ــات القبلي الفعالي
ــاحل  ــات الس ــام إىل جبه الع ــري  النف ــالن  وإع
ــاوالت محمومة من  ــذي يتعرض ملح ــي ال الغرب

قبل العدوان وأدواته من أجل احتالله.
ــائخ واألعيان   وأكد الوجهاء والحكماء واملش
ــك املناطق عىل رضورة مواصلة رفد  ومواطنو تل
ــال دفاعاً  ــرشف باملال والرج ــات العزة وال جبه
ــتمرار  عن الوطن وكرامته ومصالح أبنائه واالس
ــر الغزاة  ــم دح ــى يت ــداء حت ــدي لألع يف التص

وتطهري كامل الرتاب اليمني من دنسهم.
ــل يزيد  ــة جب ــم بمديري ــار نظ ــذا اإلط ويف ه
ــد تلبية  ــران أمس لقاء قبيل حاش محافظة عم
ــور محافظ عمران  ــف قبائل الجوف، بحض لنك

الدكتور فيصل جمعان.
ــارك فيه عدد من  ــاء القبيل الذي ش ويف اللق
ــائخ والوجهاء واألعيان .. أعلن أبناء جبل  املش
ــدوان ورفد  ــة الع ــام يف مواجه ــري الع ــد النف يزي
ــاد  ــال والعت ــي بالرج ــاحل الغرب ــات الس جبه
ــك  املل ــد  عب ــيد  الس ــورة  الث ــد  لقائ ــتجابة  اس

الحوثي.
ــا  ارتكبه ــي  الت ــراء  النك ــة  بالجريم ــددوا  ون
ــرأة من أرحب يف  ــدوان باختطاف ام مرتزقة الع
ــاكاً لعرض ورشف  ــوف .. معتربين ذلك انته الج

كل اليمنيني.
ــن  ــيد حس ــة للس ــف املرشف ــادوا باملواق وأش
ــعبي يف العراق  ــد الش ــوات الحش ــرص الله وق ن
ــعب  ــرار العالم ووقوفهم إىل جانب الش وكل أح

اليمني ومظلوميته.
ــة  أهمي ــران  عم ــظ  محاف ــد  أك ــاء  اللق ويف 
ــي  ــاحل الغرب ــات الس ــد جبه ــتمرار يف رف االس
ــتقراره  ــن وأمنه واس ــا عن الوط ــال دفاع بالرج
ــكرات  بمعس ــاق  لاللتح ــباب  بالش ــع  والدف

التدريب.
ــاف مرتزقة العدوان  ــتنكر جريمة اختط واس
ــافرا  ــوف .. معتربا ذلك انتهاكا س ــرأة يف الج الم
ــني الدولية  ــراف والقوان ــادئ واألع ــم واملب للقي

واإلنسانية .
ــة  ــب بمحافظ ــل أرح ــت قبائ ــك أعلن إىل ذل
صنعاء النفري العام والنكف للثأر للجرائم التي 

يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته .
ــد  ــب يف لقاء قبيل حاش ــل أرح ــدت قبائ وأك
ــة،  للرصخ ــنوية  الس ــرى  الذك ــاء  إلحي ــس  أم
بحضور وزير الدولة نبيه أبو نشطان ومحافظ 

ريمة فارس الحباري، االستجابة لدعوة السيد 
ــه لجبهة  ــل، التوج ــي للقبائ ــك الحوث عبداملل

الساحل الغربي.
ــتمرار رفد جبهة  كما أكدت قبائل أرحب االس
ــاحل الغربي بالرجال والسالح .. معتربين  الس
ــي  الغرب ــاحل  بالس ــني  واملحتل ــزاة  الغ ــد  ص

مسئولية الجميع .
ــوة الصاروخية  ــات الق ــاء عملي ــارك اللق وب
ــدات  وح ــارات  وانتص ــري  املس ــو  الج ــالح  وس

ــن العزة  ــعبية يف ميادي ــان الش ــش واللج الجي
ــرأة من أرحب يف  ــة .. معتربا اختطاف ام والكرام
ــود ال  ــوف من قبل مرتزقة العدوان عيباً أس الج

يمكن السكوت عنه بأي حال من األحوال.
ونوهت قبائل أرحب بمواقف أمني عام حزب 
الله السيد حسن نرص الله ومساندته املستمرة 
ــالمية ووقوفه إىل جانب  للقضايا العربية واإلس

مظلومية الشعب اليمني.
ويف اللقاء أشار فارس الحباري إىل ما يرتكبه 

ــة وصلت إىل  ــن جرائم مروع ــة العدوان م مرتزق
اختطاف املرتزقة المرأة من أرحب يف الجوف.

ــادرة عىل نرصة  ــل أرحب ق ــت إىل أن قبائ ولف
ابنة أرحب .. داعيا أبناء ومشائخ وأعيان أرحب 
ــف والتوجه  ــي النك ــن لتلبية داع ــل اليم وقبائ
ــاكات العدوان  ــن الصمود للتصدي النته مليادي

ومرتزقته وردعهم.
ــان أبو نشطان تلبية  فيما أكد الشيخ شمس
ــوة قائد الثورة برفد الجبهات  قبائل أرحب لدع

ــاد .. معلنا النكف للوقوف بحزم  بالرجال والعت
إزاء ما تعرضت له ابنة أرحب .

ــوى  ق ــه  وج يف  ــوف  الوق رضورة  إىل  ــار  وأش
العدوان ومرتزقته الذين يرتكبون أبشع الجرائم 
.. داعيا قبائل اليمن إىل اتخاذ موقف مرشف يف 

هذا الشأن.
ــن جانبه أكد وكيل محافظة صنعاء محمد  م
ــع الذكرى  ــذي يتزامن م ــاري أن اللقاء ال الحب
ــتجابة لدعوة قائد  ــنوية للرصخة يأتي اس الس

ــد الجبهات  ــتمرار رف ــىل اس ــدا ع ــورة وتأكي الث
ــود الذي ارتكبه مرتزقة  واالستنفار للعيب األس

العدوان يف الجوف.
ــة الوفاء  ــيري قافل ــىل هامش اللقاء تم تس وع
للشهيد الرئيس صالح الصماد وكافة الشهداء 
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــنادا للجي ــا وإس دعم

املرابطني يف جبهات الرشف والبطولة.
ــة الظهار  ــان مديري ــة ويخ ــت بمنطق ونظم
ــة احتجاجية للتنديد  ــة إب أمس وقف بمحافظ
ــتمرار جرائم العدوان وتصعيده العسكري  باس

عىل الساحل الغربي.
ــارك فيها  ــاركون يف الوقفة التي ش وندد املش
وكيل املحافظة راكان النقيب ويحيى القاسمي 
استمرار تصعيد العدوان عىل الساحل الغربي.
ــا واحدا يف  ــوف صف ــاروا إىل رضورة الوق وأش
ــتهدف  ــه التي تس ــدوان ومؤامرات ــة الع مواجه
ــن  ــة األم ــي وزعزع ــيج االجتماع ــق النس تمزي

واالستقرار .
ــة أكد وكيل املحافظة راكان النقيب  ويف الوقف
ــيد  أهمية تعزيز التالحم واالصطفاف والتحش
ــال مخططاته  والتعبئة ملواجهة العدوان وإفش
ــة  ــه إىل جبه ــام والتوج ــري الع ــا إىل النف .. داعي

الساحل الغربي للدفاع عن الوطن.
ــة أنهى صلح قبيل قضية  وعىل هامش الوقف
ــري  ــجاع وآل العام ــي آل الش ــني أرست ــزاع ب ن
ــار، وتوحيد  ــان بمديرية الظه ــن منطقة ويخ م
ــدوان والتوجه  ــوف والتالحم ملواجهة الع الصف

إىل جبهات الساحل الغربي.

 بسم الله الرحمن الرحيم 
ــِه  ــِبيِل الَلّ ــوَن ِيف َس ــْم َال ُتَقاِتُل ــا َلُك ــل: (َوَم ــه القائ ــد لل الحم
ــَن َيُقوُلوَن  ــاِء َواْلِوْلَداِن اَلِّذي ــَن الرَِّجاِل َوالِنَّس ــَتْضَعِفنَي ِم َواْلُمْس
اِلِم أَْهُلَها َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك  ِذِه اْلَقْرَيِة الَظّ ــا أَْخرِْجَنا ِمْن َهٰ َرَبَّن
َوِلًيّا َواْجَعْل َلَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا * اَلِّذيَن آَمُنوا ُيَقاِتُلوَن ِيف َسِبيِل 
اُغوِت َفَقاِتُلوا أَْوِلَياَء  ــِبيِل الَطّ ــِه � َواَلِّذيَن َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن ِيف َس الَلّ
ــا) . للعام الرابع عىل  ــْيَطاِن َكاَن َضِعيًف ــْيَطاِن � إَِنّ َكْيَد الَشّ الَشّ
التوايل وتحالف العدوان األمريكي السعودي مستمر يف جرائمه 
ــاء وأعراض  ــتبيح دم ــية وانتهاكاته الصارخة التي تس الوحش
اليمنيني بال رادع من دين او ضمري. وما جريمة اختطاف إحدى 
ــوف واخفائها  ــة الج ــرا يف محافظ ــب مؤخ ــة ارح ــاء مديري نس
ــع والقوانني  ــىل كل الرشائ ــا؛ اال خروج ع ــىل مصريه ــم ع والتكت

ــة اليمنية مثيال  ــهد لها تاريخ القبيل ــابقة لم يش واالعراف. وس
ــة العدوان من كل  ــر التاريخ وجريمة تعكس تجرد مرتزق عىل م
ــه اال امتداد آثم  ــة .وما ذلك كل ــادئ واالعراف القبلي ــم واملب القي
ــات الجنوبية ويف  ــة املحافظ ــدوان ومرتزقته يف بقي ــم الع لجرائ
ــة ومديرية حيس وغريها من املناطق الخاضعة  مديرية الخوخ
ــب ان ال نرتكها  ــه.. والتي يج ــعواماراتي ومرتزقت ــالل الس لالحت
ــذه الجرائم  ــاب. وعليه فإننا تجاه ه ــاب وبال عق تمر دون حس
الخطرية التي تستهدف اعراضنا وقيمنا واخالقنا نؤكد عىل ما 
ــال قبيلة ارحب اىل جبهات القتال،  ــيل:  -1 النفري العام من رج ي
ــا وحتى طرد الغزاة  ــام ثأرا لدمائنا وأعراضن ــالن النكف الع واع
ــة والتفاعل  ــتجابة الكامل ــني من ارضنا وبلدنا. -2 االس واملحتل
ــيد عبدامللك بدرالدين الحوثي التي وجهها  التام مع دعوة الس

ــورا اىل  ــب للتوجه ف ــة أرح ــال قبيل ــو رج ــن، وندع ــل اليم لقبائ
جبهات الساحل الغربي.  -3 مباركة عمليات القوة الصاروخية 
ــري وكل وحدات الجيش واللجان الشعبية، ونشد  والطريان املس
عىل ايديهم لتسديد املزيد من الرضبات النوعية اىل نحور الغزاة 
ــكر والعرفان  واملحتلني ومرتزقتهم قتال لهم وتنكيال بهم.  -4 الش
ــالمية السيد حسن نرص الله تقديرا ملواقفه  لقائد املقاومة االس
ــالمية  ــة واالس ــا العربي ــة للقضاي ــاندته الدائم ــخة ومس الراس
املحقة ومنها مظلومية الشعب اليمني.  ختاما نسأل الله تعاىل 
ــفاء  ــهداء العظماء، والش النرص لليمن واليمنيني، والخلود للش
ــألرسى، والخزي والعار للعمالء، وال نامت  للجرحى، والحرية ل
ــائخ قبيلة أرحب  ــني الجبناء.  صادر عن أبناء ووجهاء ومش أع

االثنني 25 شوال 1439 املوافق 9 يوليو 2018م

ــة أرحب ــال قبيل ــام لرج ــي الع ــر القبل ــن النفي ــادر ع ــان الص ــص البي ــة أرحبن ــال قبيل ــام لرج ــي الع ــر القبل ــن النفي ــادر ع ــان الص ــص البي ن

ــؤولية الجميع ــن مس ــي اليم ــة أراض ــي ومن كاف ــاحل الغرب ــي الس ــن ف ــزاة والمحتلي ــد الغ ــؤولية الجميعص ــن مس ــي اليم ــة أراض ــي ومن كاف ــاحل الغرب ــي الس ــن ف ــزاة والمحتلي ــد الغ ص
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نفت ادعاءات العدوان بأنها شبكة عسكرية:نفت ادعاءات العدوان بأنها شبكة عسكرية:

صنعاء /سبأ 
أدانت املؤسسة العامة لالتصاالت بشدة تدمري طريان 
ــبكات االتصاالت بجبل النوعة وجبل الدامغ  العدوان ش

بمحافظة صعدة بأكرث من 18 غارة.
ــدوان الذي تقوده  ــة دول تحالف الع وحملت املؤسس
ــؤولية القانونية  ــم املس ــن يقف إىل جانبه ــعودية وم الس
ــل العدواني وما نتج  ــة جراء هذا العم ــانية الكامل واإلنس
ــارشة لحقت  ــارشة وغري مب ــائر وأرضار مب ــن خس ــه م عن
ــن توقف لخدماتها  ــاع االتصاالت وما يرتتب عليه م بقط

وحرمان السكان املدنيني يف تلك املناطق.
فيما ييل نص البيان:

ــلكية والالسلكية  ــة العامة لالتصاالت الس إن املؤسس
ــام صباح يوم  ــدوان ق ــن أن تحالف الع ــتياء تعل ــكل اس ب
ــافر  س ــي  همج ــدوان  بع ــاري،  الج ــو  يولي  7 ــس  الخمي
ــبكات االتصاالت املدنية ومنشآتها  ــتهدف مواقع وش اس
ــاقني وكذلك  ــة يف كل من جبل النوعة مديرية س الخدمي

جبل الدامغ مديرية رازح بمحافظة صعدة.
ــبكات  ــريان العدوان لش ــة تدمري ط ــا تؤكد املؤسس كم
ــا التحتية  ــغ وبنيته ــل النوعة والدام ــاالت يف جب االتص
ــببت بتدمري  ــن 18 غارة ، وأن تلك الغارات قد تس بأكرث م
ــة باملحطات وأبراج  ــزات واملكونات الخاص كامل للتجهي
االتصاالت، ما أدى إىل توقف شامل لخدمات االتصاالت 
ــدا  ــاقني ورازح وغمر وش وحرمان املدنيني يف مديريات س

منها بشكل نهائي.
ونحن يف املؤسسة العامة لالتصاالت إذ ندين ونستنكر 
بأشد العبارات ما قام به طريان العدوان من عمل إجرامي 
ــه نحمل دول تحالف العدوان  جبان، فإننا يف الوقت نفس
ــؤولية  ــعودية ومن يقف إىل جانبهم املس الذي تقوده الس
ــذا العمل العدواني  ــانية الكاملة جراء ه القانونية واإلنس
ــري مبارشة  ــائر وأرضار مبارشة وغ ــن خس ــا نتج عنه م وم
ــن توقف  ــب عليه م ــا يرتت ــاالت وم ــاع االتص ــت بقط لحق

لخدماتها وحرمان السكان املدنيني يف تلك املناطق.

ــداءات  ــريه من االعت ــداء وغ ــذا االعت ــد أن ه ــا نؤك كم
ــكل  ــاالت بش ــات االتص ــال خدم ــي تط والت ــة  املمنهج
ــتهداف  ــداء اآلثم يأتي بعد اس ــذا االعت ــق، كون ه متالح
ــزي بمحافظة  ــاالت املرك ــنرتال االتص ــري مبنى وس وتدم
ــتهداف والتدمري املتعمد  ــل االس ــران، يف إطار مسلس عم
ــع وتجهيزات خدمات االتصاالت منذ بداية العدوان  ملواق

يف مختلف محافظات الجمهورية.
ــا ورد يف  ــع كل م ــكل قاط ــي بش ــة إذ تنف وإن املؤسس
وسائل اإلعالم التابع لتحالف العدوان من أكاذيب لتربير 
استهداف طريانه ملوقع جبل النوعة والدامغ بأنها شبكة 
عسكرية وأمنية، فإن املؤسسة تؤكد أن هذه اإلدعاءات ما 
هي إال مربرات وأعذار واهية يلجأ إليها العدوان للتغطية 
ــآت املدنية  ــه من جرائم حرب تطال املنش ــىل ما يقوم ب ع
ــه للقانون  ــاالت الوطنية وخرق ــبكة االتص والخدمية لش
الدويل ومواثيق حقوق اإلنسان التي تجرم املساس بهذه 
املنشآت املدنية، وأن إرصار العدوان عىل هذا االستهداف 

يأتي امتداداً لتوجهات التحالف اآلثمة.
ــم  واألم ــدويل  ال ــع  املجتم ــب  تطال ــة  املؤسس وأن 
ــات املجتمع املدني  ــدة واالتحادات الدولية ومنظم املتح
واإلنساني وكل الجهات ذات العالقة يف الداخل والخارج 
ــداءات والجرائم  ــذه االعت ــاف ه ــع وإيق ــل الرسي بالتدخ
ــارشة  ــس مب ــا تم ــرب كونه ــم الح ــى إىل جرائ ــي ترق والت
ــدة معاناة املواطنني  ــع اليمني وتزيد من ح ــراد املجتم أف
ــاالت املتصلة بكل  ــات االتص ــن خدم ــم م ــراء حرمانه ج
ــور يف ظل  ــن حالة التده ــة، وتفاقم م ــم اليومي حاجياته
الحرب العدوانية الغاشمة املفروضة عىل شعبنا ووطننا.
ــتقاللية وحياد تام يف  ــة عملها باس كما تؤكد املؤسس
ــى اآلن، وتدعو  ــا طيلة فرتة العدوان وحت تقديم خدماته
ــكل  ــاالت بش ــاع االتص ــد قط ــراف إىل تحيي ــع األط جمي
ــن أدوات الحرب والرصاع  ــتخدامه كأداة م عام، وعدم اس
باعتباره قطاعاً خدمياً يستفيد منه أبناء اليمن يف أرجاء 

الجمهورية دون استثناء أو تمييز.

االتصاالت تدين بشدة تدمير العدوان لشبكة االتصاالت بموقعي النوعة والدامغ بصعدةاالتصاالت تدين بشدة تدمير العدوان لشبكة االتصاالت بموقعي النوعة والدامغ بصعدة

لجنة "الشورى" تزور هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية بأمانة العاصمةلجنة "الشورى" تزور هيئة تنسيق الشؤون اإلنسانية بأمانة العاصمة

صنعاء/ سبأ
ــيق مع  ــة أوضاع النازحني بالتنس ــورى املعنية بمتابع ــة مجلس الش زارت لجن
ــمية ومنظمات املجتمع املدني واملانحني يف إيواء املهجرين قرساً من  الجهات الرس
ــؤون اإلنسانية ومواجهة  ــيق الش أبناء الحديدة أمس الهيئة الوطنية إلدارة وتنس

الكوارث بأمانة العاصمة.
حيث اطلع أعضاء اللجنة برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد 
ــتمرار عدوان  ــني واملترضرين جراء اس ــة إلغاثة النازح ــىل آلية عمل الهيئ ــي ع مك
التحالف والحصار الشامل، والذي نتج عنه كارثة إنسانية بكل املقاييس واملعايري 

الدولية.
ــية واإليوائية  ــة واملعيش ــاعدات الغذائي ــم املس ــة عىل حج ــا اطلعت اللجن كم

والصحية خالل الفرتة املاضية والتي مولتها الجهات املانحة من املنظمات الدولية 
العاملة يف املجال اإلغاثي واإلنساني للمستهدفني من األرس النازحة باألمانة.

ــؤون  ــيق الش ــة الوطنية إلدارة وتنس ــن مدير الهيئ ــاء اللجنة م ــتمع أعض واس
اإلنسانية ومواجهة الكوارث باألمانة عبدالوهاب رشف الدين إىل رشح عن الجهود 
التي قامت بها الهيئة يف املجال اإلغاثي واإلنساني والصحي خالل الفرتة املاضية 

والتي شملت أعمالها اإلغاثية واإلنسانية أغلب محافظات الجمهورية.
ــار رشف الدين إىل أن الهيئة تقوم بعمل إنساني لتخفيف معاناة النازحني  وأش
ــرشكاء املانحني بما  ــات الالزمة بالتعاون مع ال ــات لهم واالحتياج ــرتاح املعالج واق
ــن أبناء  ــرساً خاصة النازحني م ــني واملهجرين ق ــاة النازح ــأة معان ــف من وط يخف

الحديدة جراء تصعيد العدوان عىل الساحل الغربي.

شرف الدين: يجب تعزيز التنسيق للتخفيف من معاناة النازحين من أبناء الحديدةشرف الدين: يجب تعزيز التنسيق للتخفيف من معاناة النازحين من أبناء الحديدة

أعلنت حالة الطوارئأعلنت حالة الطوارئ

ــة  ــول 247 جث ــكري وص ــدر عس ــد مص أك
ــا  املخ ــفى  مستش إىل  ــدوان  الع ــة  ملرتزق
ــاعة  ـــ 48 س ال ــالل  ــدن خ ــفيات ع ومستش
ــدي أبطال  ــىل أي ــم ع ــوا مرصعه ــة لق املاضي
الجيش واللجان الشعبية يف جبهة الساحل 

الغربي.
ــم  ت ــه  أن ــبأ)  (س ـــ  ل ــدر  املص ــح  وأوض
ــفى املخا  ــوارئ يف مستش ــة الط ــالن حال إع
ــفيات عدن ووحدات اإلخالء الطبي  ومستش
ــي  الغرب ــاحل  الس ــزاة  وغ ــدوان  الع ــوى  لق
ــزاة واملرتزقة  ــث وجرحى الغ بعد تكدس جث
ــاحل الغربي خالل  ــني من معارك الس القادم

الساعات املاضية .
ــفيات عدن  ــدر إىل أن مستش ــار املص وأش
ــاح األوىل اليوم  ــاعات الصب ــتقبلت يف س اس
ــتقبلت منتصف النهار 77 جثة  97 جثة واس
أخرى للمرتزقة والغزاة فيما وصلت إىل طور 
ــة 73 جثة ملرتزقة  ــن جبهة الوازعي الباحة م

العدوان ومئات الجرحى.
ــني 50 مرتزقا إىل مناطق  كما وصلت جثام

ــوا مرصعهم يف  ــد أن لق ــة بع ــع والصبيح ياف
الزحوف الفاشلة عىل الساحل الغربي.

ــة  الهندس ــال  أبط أن  ــدر  املص ــح  وأوض
العسكرية بالجيش واللجان الشعبية دمروا 
ــة نوعية  ــة يف عملي ــاعات املاضي ــالل الس خ
ــن أفراد  ــكرية بمن عليها م ــة أطقم عس ثالث
ــم بجبهة  ــكر طيبة االس وعتاد يف بوابة معس
ــكر بصواريخ  ــتهداف املعس االجارش، بعد اس
ــة  ــا وقذائف املدفعية أوقعت خمس الكاتيوش

قتىل و17 جريحا من املرتزقة.
وأكد املصدر أن الجيش واللجان الشعبية 
ــخ  ــة بصواري ــات أمريكي ــالث مدرع ــروا ث دم
ــم  ــة أطق ــا وثالث ــا وعتاده ــة بطواقمه موجه
ــم يحمل  ــن عليها وطق ــكرية حديثة بم عس
ــوزع،  ــة م ــه يف جبه ــار 23 بطاقم ــدل عي مع
ــكوش أمريكية مضادة  فيما دمرت مدرعة اش
لأللغام والدروع أمام مفرق الحناية يف جبهة 

الوازعية بصاروخ موجه ومرصع طاقمها.
ــكرية  ــدر أن العمليات العس ــا أكد املص كم
ألبطال الجيش واللجان الشعبية املسنودين 

ــل اليمن  ــدد قبائ ــرار وم ــة األح ــاء تهام بأبن
ــاحل الغربي وكل  مستمرة وعىل امتداد الس
ــكرية املوازية  الجبهات وفق التكتيكات العس

لخطط العدو وأهدافه يف هذه املرحلة.
ــات وتحركات  ــدر أن كل تجمع ولفت املص
العدو وتعزيزاته تحت الرصد واملتابعة بطرق 
استخباراتية وعمليات رصد متطورة ورسعة 
ــة وتوظيفها وبأقل  ــول وتحليل املعلوم الوص

التكاليف.
ــديد عىل  ــف الش ــن األس ــرب املصدر ع وع
ــن يف رهن  ــاء الوط ــوع بعض أبن ــتمرار وق اس

االرتزاق والعمالة للغازي واملحتل.
ــاحل  ــىل أن جبهة الس ــد ع ــدد التأكي وج
ــعب اليمني وأن  ــة كل الش ــي هي جبه الغرب
ــة جعلها  ــذه املعرك ــاء اليمن يف ه ــد أبن توح
ــح  ــذي أصب ــازي ال ــىل الغ ــة ع ــة عصي معرك
ــل والخارج يف  ــة من الداخ ــتجلب املرتزق يس
ــل يف مواجهة  ــوم عليها بالفش ــة محك معادل
ــم  والقي ــة  والحري ــان  األوط ــن  ع ــني  املدافع

والكراكة والعزة.

مستشفيات المخا وعدن تستقبل مستشفيات المخا وعدن تستقبل ٢٤٧٢٤٧ جثة للمرتزقة  جثة للمرتزقة 
لقوا مصرعهم في جبهة الساحل الغربيلقوا مصرعهم في جبهة الساحل الغربي

مصدر عسكري: تدمير العديد من المدرعات واآلليات واألطقم العسكرية للغزاة ومرتزقتهممصدر عسكري: تدمير العديد من المدرعات واآلليات واألطقم العسكرية للغزاة ومرتزقتهم

ـــرة وتـــجـــمـــعـــات  ـــم ـــت ـــس ـــة لـــلـــجـــيـــش والــــلــــجــــان م ـــري ـــك ـــس ـــع ـــات ال ـــي ـــل ـــم ـــع ـــرة وتـــجـــمـــعـــات ال ـــم ـــت ـــس ـــة لـــلـــجـــيـــش والــــلــــجــــان م ـــري ـــك ـــس ـــع ـــات ال ـــي ـــل ـــم ـــع ال
ـــورة ـــط ـــت ــــــودة بـــــطـــــرق اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة م ــــــرص ـــــعـــــدو وتـــــعـــــزيـــــزاتـــــه م ـــورةال ـــط ـــت ــــــودة بـــــطـــــرق اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة م ــــــرص ـــــعـــــدو وتـــــعـــــزيـــــزاتـــــه م ال


