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دهها نظامی سعودی در عملیات نیروهای یمنی کشته شدند
نیروهای یمنی با عملیات در خاک عربستان سعودی دهها نظامی سعودی را به هالکت رساندند و یا زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المنار ، کمیته های مردمی و قبایل یمن به یک موضع نظامی رژیم سعودی
را در نزدیک عَلَب (فتح عین و لم) در شمال استان صعده حمله کردند که در این عملیات 28 نظامی سعودی و از جمله

یک افسر به هالکت رسیدند و پنج دستگاه از ادوات نظامی آنها نیز منهدم شد.

همچنین در عملیاتهای مشابهی در مناطق مرزی عربستان سعودی به ویژه در الداخن و الدود و العین و الحارة و الجابری
و علب و برج ابوکساف الردیف نیز شماری از نظامیان سعودی به هالکت رسیدند یا زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد: نیروهای ارتش یمن و کمیته های مردمی در منطقه الصعید در استان شبوه پیشروی
کردند و تعداد زیادی از افراد القاعده در این منطقه کشته یا بازداشت شدند.

عربستان ساختمان کمکهای بین المللی را در استان حجه بمباران کرد که به کشته شدن پنج پناهنده اتیوپیایی منجر شد.

خبر دیگر اینکه قبایل یمنی هم مرز با عربستان دهها گلوله خمپاره و توپ به سوی مواضع نظامی سعودی در نزدیکی
گذرگاه مرزی علب شلیک کردند.

از یمن نیز خبر می رسد ، در حمالت جنگنده های سعودی به مناطق غیرنظامی و تاسیسات زیربنائی یمن دهها تن شهید
یا زخمی شدند.

سنگین ترین حمالت هوائی به بَرْتِ العَنان در استان الجوف در شمال یمن صورت گرفت.

سخنگوی بیمارستان عمومی شهر ذمار در یمن اعالم کرد تاکنون بر اثر حمالت هوایی سعودی ها به این شهر 20 نفر از
جمله دو کودک و چهار زن شهید شده اند.

شبکه ی تلویزیونی پرس تی وی در خبری فوری از هدف قرار گرفتن دو پل در استان عمران در یمن خبر داد.




