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سگرتريو التحرير

ــتهدفت  ــاحيل أنها اس ــاع الس ــة والدف ــوات البحري ــدت الق * أك
ــواحل املخا  ــدوان قبالة س ــوى الع ــة لق ــة التابع ــفينة الحربي الس

بمحافظة تعز، بسالح نوعي متطور.
ــان تلقته  ــاحيل يف بي ــاع الس ــة والدف ــوات البحري ــارت الق وأش
ــدوان من أعمال  ــوات تحالف الع ــة ملا تقوم به ق ــبأ) أنه نتيج (س
ــع املجازر وما تقوم  ــعب اليمني وارتكابها ألبش إجرامية بحق الش
ــاه اإلقليمية  ــرتاق للمي ــق الصيادين واخ ــل وخطف بح ــه من قت ب
ــتهداف  ــاحيل باس ــة والدفاع الس ــوات البحري ــة قامت الق اليمني
ــوم بأعمال عدائية  ــدوان كانت تق ــة تابعة لقوى الع ــفينة حربي س
ــاء الثامن  ــواحل املخا مس ــل املياه اإلقليمية اليمنية قبالة س داخ

عرش من رمضان 1438 هـ.

ــود ابرمتها  ــن عق ــق رسية ع ــفت وثائ كش
اإلمارات مع رشكات أمنية أمريكية الستئجار 
ــال يف صفوفها يف  ــن كولومبيا للقت ــة م مرتزق
ــىل أنهم  ــؤالء بعقود ع ــث أتى ه ــن، حي اليم

عمال بناء.
ــاعيها  ــن مس ــارات م ــرث اإلم ــت تك ويف وق
ــرب  ع ــة،  املنطق يف  ــور  األم ــام  بزم ــاك  لإلمس
ــل والخارج عرب  ــة يف الداخ خطوات متالحق
مشاركتها يف العدوان عىل اليمن، رفع الغطاء 
ــوداً وقعتها  ــن عق ــة تتضم ــق رسي ــن وثائ ع
ــر" األمريكية  ــالك ووت ــة "ب ــي مع رشك أبوظب
ــتجالب مرتزقة من كولومبيا وضمهم إىل  الس
ــم إىل اليمن  ــم نقله ــها، ومن ث صفوف جيش

للقتال يف صفوفها وتنفيذ مخططاتها.
ــو  ــل أب ــن قب ــة م ــود املوقع ــفت العق وكش
ــول مئات  ــر"، عن وص ــالك ووت ــي مع "ب ظب
ــكريني من كولومبيا إىل اإلمارات للعمل  العس
ــت  وأوكل ــي،  اإلمارات ــش  الجي ــوف  صف يف 

ــع أي محاوالت  ــام يف الداخل لقم ــم مه إليه
ــؤالء  ه إىل  ــت  وأوكل ــر،  والتظاه ــاج  لالحتج
ــن،  اليم ــىل  ع ــدوان  الع يف  ــاركة  املش ــة  مهم
ــتقدموا إىل  وبّينت العقود أن الكولومبيني اس

أبوظبي قبل خمس سنوات عىل أنهم عمال 
ــاء بهدف عدم لفت األنظار، وهو ما نرشته  بن

العديد من الصحف الغربية.
ــة وأبوظبي،  ــة بني الرشك ــة الرسي االتفاقي

ــن  ــرث م ــل اىل أك ــد وص ــة العق ــر أن قيم تظه
ــي حيث يتم من خاللها  ملياري درهم إمارات
ــتعانة بمقاتلني كولومبيني ذوي الخربة  اإلس
ــوات  الق ــع  م ــال  والقت ــب  التدري ــرض  غ يف 
ــدا للعقد  ــة تمهي ــر الوثيق ــة،  وتظه اإلماراتي
ــادة العامة  ــواء يف القي ــل ل ــا من قب وتوقيعه
ــنّي الوثائق  ــلحة اإلماراتية، وتب ــوات املس للق
ــم  بالدره ــهرياُ  ــخص ش ــكل ش ــف ل التكالي

اإلماراتي.
ــام 2015، يؤكد  ــذ الع ــي من ــالم الغرب اإلع
استئجار اإلمارات ملجموعة من الكولومبيني 
ــة،  ــدن اليمني ــوذ يف ع ــط النف ــل بس ــن أج م
ــوات اإلمارتية ويف  ــواء الق ــت ل ــون تح ويعمل
ــدون الزي  ــم يرت ــا أنه ــها كم ــوف جيش صف
ــكري اإلماراتي، فيما أشارت املعلومات  العس
يف  ــة  راجل ــات  دوري ــذون  ينف ــؤالء  ه أن  إىل 

العديد من املواقع املهمة يف عدن.

االمارات تستأجر مرتزقة كولومبيين للقتال في اليمناالمارات تستأجر مرتزقة كولومبيين للقتال في اليمن
قيمة العقد الواحد تصل إلى أكثر من ملياري درهمقيمة العقد الواحد تصل إلى أكثر من ملياري درهم

الثورة/ محمد محمد إبراهيم
ــث  ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــق وزي أطل
ــمي  ــع الرس ــازب املوق ــني ح ــي حس العلم
ــي  اإللكرتون ــول  والقب ــيق  التنس ــع  ملوق
ــة عرب البوابة  ــد بالجامعات الحكومي املوح
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 .."sms" وخدمات الرسائل القصرية (/net
معلناً -للعام الثاني عىل التوايل وبخدمات 
ــرسا- بدء  ــهولة وي ــرث س ــدة أك ــة جدي تقني
ــة للعام  ــات الحكومي ــيق يف الجامع التنس

الدرايس 2017- 2018-م..
ــل  ــايل يف حف الع ــم  التعلي ــر  ــد وزي وأك
ــالق- الذي أقيم يوم أمس بمركز تقنية  اإلط
ــىل  ــايل" ع ــم الع ــات يف وزارة التعلي املعلوم
ــن  ــد م ــذل مزي ــث وب ــيض الحثي رضورة امل
ــجيل  ــود باتجاه أتمتة القبول والتس الجه
ــة (حكومية  ــاق بالجامعات اليمني لاللتح
وأهلية) عىل طريق املرشوع الكبري لألتمتة 
يف املؤسسة التعليمية بشكل عام.. مشيداً 
ــز يف انجاز  ــم املرك ــادة وطاق ــه قي ــا بذلت بم
ــة الواحدة وما  ــة االلكرتوني ــر البواب وتطوي
ــة ممتازة للطالب  ــن خدمات تقني تقدمه م
ــجيل  ــيق والتس ــهلة لهم مهمة التنس ُمس
ــواء  س ــي،  الجامع ــم  بالتعلي ــاق  لاللتح
ــرب الويب وعرب  ــات إلكرتونية ع كانت خدم
ــات  خدم أو  ــوم،  الي ــق  أطل ــذي  ال ــع  املوق
ــح  ــرية أس أم أس..  وأوض ــائل القص الرس

ــات يف وزارة  ــة املعلوم ــازب أن مركز تقني ح
ــن  ــتفادة م ــح يف االس ــايل نج ــم الع التعلي
ــيق  الصعوبات التي واجهت عملية التنس
ــايض..  ــام امل ــة الع ــة اإللكرتوني ــرب البواب ع
ــرص  ــات إىل ف ــك الصعوب ــال تل ــث أح حي
ــرب  ــبة ع ــول املناس ــكار الحل ــاح يف ابت نج
ــأنها تمكني جميع  ــدة من ش خدمات جدي
ــيق وااللتحاق  ــالب من حقهم يف التنس الط
ــي يرغبون  ــات والتخصصات الت بالجامع
ــكان  ــن أي م ــم.. م ــب معدالته ــا وبحس به
أكانوا داخل الخارطة اليمنية أو خارجها.. 
ــرضورة بذل الجهود  ــا قيادة املركز ب موجه
ــث  والتحدي ــم  والتقيي ــة  املتابع ــار  مس يف 
والتطوير للبوابة ملواكبة التطورات التقنية 
ــة التي  ــكالت الفني ــل املش ــارعة وح املتس

ستظهر من جديد أمام الطالب..
ــث  ــايل والبح ــم الع ــر التعلي ــب وزي نائ

ــامي أوضح  ــور عبدالله الش العلمي الدكت
ــار منظومة  ــات ص ــة املعلوم ــز تقني أن مرك
ــكل  ــة متكاملة.. حيث ش ــة إلكرتوني خدمي
ــتثنائيا يف ظروف صعبة مقرونة  إنجازاً اس
ــية  القاس بالعدوان والحصار، والتداعيات 
ــة التحتية  ــي والبني ــاد اليمن ــىل االقتص ع
ــا  فيه ــا  بم ــد  البل ــات  مقوم ــت  طال ــي  الت
ــات التعليم العايل..  مشيداً بجهود  مؤسس
وزارة  يف  ــات  املعلوم ــة  تقني ــز  مرك ــم  طاق
ــا حققوه من إنجاز مواكب  التعليم العايل مل
ــاراتها  مس ــدث  بأح ــة  التقني ــورات  للتط
املتسارعة، التي حققت نقلة نوعية باتجاه 
ــطة  واألنش ــات  الخدم ــة  وحوكم ــة  أتمت

الجامعية.
ــة  البواب ــاء  إنش ــل  مراح ــتعرض  واس
ــذا  ه إىل  ــوًال  وص ــا  وأهدافه ــة  اإللكرتوني
املرشوع الحيوي الهام الذي يجسد حرص 

ــىل إتاحة الفرصة لجميع الطالب  الوزارة ع
بصورة متكافئة لاللتحاق بالجامعات التي 
يرغبون بها وبحسب املعدل وعام التخرج 
ــرص وتعزيز  ــدأ تكافؤ الف ــزز من مب بما يع

الشفافية .
ــة  ــز تقني ــذي ملرك ــام التنفي ــر الع املدي
املعلومات الدكتور إبراهيم الكبيس، تحدث 
ــداف النظام  ــا وأه ــول مزاي ــه ح ــن جانب م
ــاءت نتاجا  ــتجدة التي ج والخدمات املس
ــة وتطويرية  ــود تقييمي ــات وجه الجتماع
ــتفادت من األخطاء واإلشكاالت  مكثفة اس
ــي واجهت الطالب،  والصعوبات الفنية الت
ــوات  خط ــتعرضاً  مس ــايض..  امل ــام  الع يف 
ــيلتي البوابة  ــيق عرب وس وإجراءات التنس
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ــن  ليم ــرية  القص ــائل  الرس ــرب  أو ع  (/net
ــاً بالنتائج  ــل إىل رقم (5070).. منوه موباي
ــاون  والتع ــل  التكام ــة  ملنظوم ــة  اإليجابي
ــدة البيانات  ــي لتحديث قاع العميل والفن
ــة والتعليم وكذلك  ــز ووزارة الرتبي ــني املرك ب
ــهيل  الربط املايل مع كاك بنك والربيد لتس
اإلجراءات للطالب وتمكينهم من التنسيق 

يف أي كلية ومن مدينة أو قرية هم فيها.
ــاىش  تح ــز  املرك أن  ــيس  الكب ــح  وأوض
ــاكل  ــابقة واملش ــن الصعوبات الس ــري م كث
ــم حلة جديدة  ــعى لتصمي الفنية حيث س
ــابق  ــاف إليه عن العام الس ــن املوقع مض م
ــة لخطوات  ــات التعليمي ــن الخدم ــدد م ع

ــات ونوافذ  ــيق، ثم خدم ــراءات التنس وإج
ــو  ــة وه ــرث أهمي ــب أك ــم جان ــيق، ث التنس
ــن معلومات  ــتعالم ع ــة إمكانية االس خدم
ــال  ــرشوط واملعايري عرب إرس ــجيل وال التس
ــم 5075 عرب رشكة يمن  ــالة (ش) إىل رق رس
موبايل للهاتف النقال، وكذا إضافة تطبيق 
إلكرتوني متاح لقيادات الوزارة والجامعات 
ــري  ــالع والرقابة عىل س ــم من اإلط لتمكينه
ــول واإلحصائيات  ــيق والقب ــة التنس عملي

عرب هواتفهم الشخصية.
ــذي حرضه  ــل اإلطالق-ال ــن حف وتضم
ــاء  ورؤس ــوم  العم ــدراء  وم ــوزارة  ال وكالء 
ــرة فنية  ــات الحكومية- فق ــواب الجامع ون
ــات املمكنة للطالب  ــة حول الكيفي تطبيقي
ــة يف  ــارج الدول ــة أو خ ــف أو املدين يف الري
ــرب االنرتنت أو  ــيق ع التقدم للقبول والتنس
ــالة قصرية إىل يمن موبايل  ــال رس عرب إرس
ــنة  يدخل فيها رقم الجلوس واملجموع وس
ــالها إىل رقم (5070) ومن ثم  التخرج وإرس
إتباع التعليمات التالية لفتح ملف القبول 

وتحديد الجامعات والكليات املرغوبة.
ــة  ملح ــز  املرك ــو  فني ــتعرض  اس ــا  فيم
ــجيل  ــرق وخطوات التس ــزة حول ط موج
ــات  واملعالج ــة  االحرتازي ــات  واالحتياط
ــل  التواص ــوات  وقن ــة،  املقرتح ــل  والبدائ
البديلة لتلقي أي استفسارات من الطالب 

وآلية الرد عليهم..

الثورة/ ماجد الكحالني
ــيد  ــورة الس ــد الث ــال قائ ق
ــك بدر الدين الحوثي  عبداملل
ــة  الحاج ــس  أم يف  ــا  أنن
ــرية اإلمام  ــن س ــتفادة م لالس
ــة  ــف كان يف مرحل ــيل وكي ع
ــا  مخلص ــا  جندي ــي  النب
ــانا  وإنس ــزا  متمي ــذا  وتلمي
ــا  بإيمانه قبل وبعد وفاة  راقي
ــىل تأويل  ــول، مقاتال ع الرس
القران، مؤتمناً عىل اإلسالم ، 
حريصا عىل األمة ووحدتها ، 
محافظا عليها ومدافعا عنها 
ــه  ــكان قاتل ف ــالم  ــن اإلس وع
اشقى اآلخرين كما كان  عاقر 

ناقة ثمود اشقى األولني.
ــيد عبدامللك  ــاف الس وأض
ــه  محارضت يف  ــي  الحوث
ــزء  الج ـــ13  ال ــة  الرمضاني
ــرى  ذك ــول-  ح ــي  الثان
ــيل عليه  ــهاد اإلمام ع استش
ــرية  ــد كانت مس ــالم" لق الس
ــادي  ــه الجه ــاده وعطائ جه
عىل نحو عظيم ومن جوانب 
متعددة أخرى فكان هو  بطل 
اإلسالم من بني تالمذة وأتباع 
ــول ولم يرتق أحد سواه  الرس
ــه  وبطولت ــه  إيمان ــلم  س إىل 
ــه  وقوت ــجاعته  وش ــه  وثبات
ــرة  ــب الفط ــة إىل جان املعنوي
التي فطره الله عليها، والتي 
نمت وتعاظمت بفعل التنمية 
األخالقية والتنشئة اإليمانية 
ــي تربى  ــة الت ــة الراقي والبيئ

ــر اإليماني الذي  ــا، واألث فيه
ــده اإلمام  ــه القرآن وجس قدم

عيل بأعظم وأول مصادقيه.
وأردف السيد القائد قائال: 
ــرف بوالدته  ــام عيل ع إن األم
وانه  ــة،  الكعبة املرشف ــل  داخ
ــالق  وأخ ــر  وأث ــة  صنعي ــن  م
ــد أن أواله  ــالم بع ــم اإلس وقي
ــه  علي ــه  الل ــوات  صل ــي  النب
ــا  خاص ــا  اهتمام ــه  آل ــىل  وع
ــت قابليته  ــذ طفولته فكان من
ــا من  ــص به ــتثنائية أخت اس
بني سائر املسلمني من حيث 
وإحساسه  ومشاعره  مداركه 
وقدراته وطاقته، فكان شاهدا 
ــول وثمرة جهده  إلبداع الرس
وتربيته، وشاهدا عىل عظمة 

اإلسالم. 
ــه  ــة علي ــدا أن الجناي مؤك
ــة،  األم ــىل  ع ــة  جناي ــت  مثل
ــىل  ــق وع الح ــىل  ــة ع وجناي
ــه  قرين ــو  ه ــذي  ال ــران  الق

ــالم الذي هو رمزه  وعىل اإلس
وسجل له التاريخ والسري من 
ــة والفدائية  ــف البطولي املواق
ــكان  ــريه، ف ــجل لغ ــم يس مال
ــاً متكامًال  طاهرا زكيا ومنهج
ــت  أرتق ــة  متكامل ــة  ومدرس
ــم يف موقع  ــوذج عظي ــه كنم ب
القدوة ويف مختلف املجاالت 

والجوانب.
ــة  األم ــاة  معان إىل  ــا  الفت
الشخصيات  بفعل  املتفاقمة 
ــها عىل أنها  ــي تقدم نفس الت
من اإلسالم غري مؤتمنة عليه، 
ــه  ــوات الل ــول صل ــد الرس بع
ــا يقدمه  ــه وعىل آله  فيم علي
ــذه  ــا يتخ ــارف وفيم ــن مع م
ــف وفيما يحمله من  من مواق
ــة راقية تجىل  ــة إيماني روحي
ــالم وعظمة  فيها عظمة اإلس

الرسول وعظمة القرآن .

قائد الثورة في محاضرته الرمضانية الـقائد الثورة في محاضرته الرمضانية الـ١٣١٣ حول- ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم  حول- ذكرى استشهاد اإلمام علي عليه السالم ٢٢":":

حازب يطلق موقع التنسيق والقبول اإللكتروني الموحد للجامعات اليمنية حازب يطلق موقع التنسيق والقبول اإللكتروني الموحد للجامعات اليمنية 
إيذاناً ببدء التسجيل عبر البوابة اإللكترونية في الجامعات الحكومية للعام الثاني على التوالي:إيذاناً ببدء التسجيل عبر البوابة اإللكترونية في الجامعات الحكومية للعام الثاني على التوالي:

قال أن الجناية عليه مثلت جناية على األمة وعلى الحق والقرآنقال أن الجناية عليه مثلت جناية على األمة وعلى الحق والقرآن

 استهدفنا السفينة الحربية التابعة للعدوان قبالة المخا بسالح نوعي متطور استهدفنا السفينة الحربية التابعة للعدوان قبالة المخا بسالح نوعي متطور
القوات البحرية:القوات البحرية:

ــعودي مرصعهم  لقي عدد كبري مرتزقة الجيش الس
ــة منفذ  ــة نوعية قبال ــس يف عملي ــرون أم ــب آخ وأصي

الخرضاء بنجران.
ــش  ــبأ) أن الجي ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية عىل تبة القيادة 

والشبكة قبالة منفذ الخرضاء.
ــن مرتزقة  ــرصع وإصابة العرشات م ــد املصدر م وأك
ــش واللجان  ــاء مهاجمة الجي ــعودي أثن الجيش الس

الشعبية تبة القيادة والشبكة.
إىل ذلك واصلت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
ــعودي يف  أمس دك مواقع وتجمعات جيش العدو الس

جيزان ونجران وعسري.
ــتهدفت  ــكرية أن املدفعية اس ــادر عس ــت مص  وقال
ــعوديني  ــات الجنود الس ــا تجمع ــخ الكاتيوش بصواري

ــران  ــتحدث بنج ــبكة ومس ــي الش ــم يف موقع وخيامه
ــة إصابات مبارشة يف صفوفهم إضافة إىل إطالق  محقق
ــات مرتزقة الجيش  ــراد عىل تجمع ــاروخ من نوع غ ص
ــقط عدد  ــرضاء بنجران ليس ــذ الخ ــعودي يف منف الس

منهم بني قتيل وجريح.
ــعوديني مرصعهم  ــود الس ــن الجن ــي عدد م ــا لق كم
ــالح  ــزن س ــتهدف مخ ــف اس ــرون يف قص ــب آخ وأصي

وطريق إمداد يف موقع ملحمة بجيزان.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
(سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا مخزن 
سالح وطريق إمداد يف موقع ملحمة ما أدى إىل نشوب 

حريق هائل باملوقع.
ــتهدفت  ــة اس ــوة املدفعي ــدر إىل أن الق ــار املص وأش
ــف موقع  ــل وخل ــعودي يف الخش ــع للجيش الس مواق

مصرع وإصابة العشرات من جنود الجيش السعودي في عملية نوعية بنجران وجيزانمصرع وإصابة العشرات من جنود الجيش السعودي في عملية نوعية بنجران وجيزان
مدفعية الجيش واللجان تواصل دك تجمعات العدو في جبهات ما وراء الحدودمدفعية الجيش واللجان تواصل دك تجمعات العدو في جبهات ما وراء الحدود

ــة الحتمية  ــم والنتيج ــوان الدائ ــل هو العن الفش
ــعودي  للزحوفات التي ينفذها مرتزقة العدوان الس

يف مختلف الجبهات وتحديداً يف تعز.
ــىل  ــالء قت ــة والعم ــن الخون ــرشات م ــقط الع  وس
ــان  ــش واللج ــال الجي ــدي أبط ــر تص ــى إث وجرح

لزحفني أمس بتعز.
ــوف لقي عدد من املرتزقة مرصعهم أمس  ويف الج
ــة لألبطال.. فيما  ــب آخرون يف عمليات متفرق وأصي
ــش واللجان تجمعات الخونة يف  دكت مدفعية الجي

رصواح.
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــدى  وتص
ــعودي األمريكي  ــس لزحفني ملرتزقة العدوان الس أم

بمحافظة تعز، ومرصع وإصابات العرشات منهم.
ــكري  ــدر عس ــن  مص ــبأ" ع ــة "س ــت وكال ونقل
ــدوان باتجاه  ــف كبري ملرتزقة الع ــه بصد زح تأكيدات
مواقع الجيش واللجان الشعبية بالكدحة وإعطاب 

مدرعة ومرصع وجرح العرشات يف صفوفهم.
ــعبية  ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان الش وأش
ــدوان باتجاه التبة  ــدوا ملحاولة تقدم ملرتزقة الع تص
ــد بمديرية  ــىل طريق هيجة العب ــراء املطلة ع الحم

حيفان.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــن أربع غارات عىل معسكر خالد خالل  األمريكي ش

الساعات املاضية.
ــدوان  ــن مرتزقة الع ــري م ــدد كب ــي ع ــك لق إىل ذل
ــعودي األمريكي مرصعهم أمس ودمرت آليتان  الس
ــكريتان لهم بعمليات متفرقة للجيش واللجان  عس
الشعبية بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
ــري آلية  ــبأ) تدم ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــا بمنطقة قرن  ــرصع طاقمه ــكرية للمرتزقة وم عس
الجدعان أسفل العقبة وتدمري آلية أخرى للمرتزقة 
ــعبية بمنطقة  ــش واللجان الش ــني محكم للجي بكم

صربين.
ــش واللجان  ــدر إىل أن مدفعية الجي ــار املص وأش
ــدوان  الع ــة  ــات ملرتزق ــتهدفت تجمع ــعبية اس الش
ــة موقعة قتىل وجرحى يف  بمناطق الصربين والعقب

صفوفهم.
ويف مارب دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
ــعودي  ــع وتجمعات مرتزقة العدوان الس أمس مواق

األمريكي يف مناطق متفرقة بمديرية رصواح.
ــتهداف  ــبأ) اس ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــة  ــف تب ــل وخل ــكر كوف ــة يف معس ــات املرتزق تجمع
ــات مبارشة  ــة محققة إصاب ــار بقذائف املدفعي املط
ــن املرتزقة يف  ــاً إىل مرصع اثنني م ــم ، الفت يف صفوفه

مواجهات بوادي الربيعة .

عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة إثر كسر زحفين في تعزعشرات القتلى والجرحى من المرتزقة إثر كسر زحفين في تعز
عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في الجوف ودك تحصينات المرتزقة في صرواحعمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان في الجوف ودك تحصينات المرتزقة في صرواح

ALTHAWRAHالثــــورة

ــة  األمني ــزة  األجه ــت  ضبط
العنارص  ــعبية أحد  الش واللجان 
ــا العدوان  ــة التي جنده اإلجرامي
ــي  بمحافظت ــات  إحداثي ــع  لرف

حجة والحديدة.
ــبأ)  ــار مصدر أمني لـ (س وأش

ــة واللجان  ــزة األمني إىل أن األجه
ــد العنارص  ــعبية ضبطت أح الش
اإلجرامية التابعة لحزب اإلصالح 
ــع  ــد ورف ــام رص ــل يف مه كان يعم
ــدوان بمحافظتي  ــات للع إحداثي

حجة والحديدة.

وأكد املصدر أن الشخص الذي 
ــع إحداثيات  ــام برف ــم ضبطه ق ت
ــة  ــظ حج ــتبأ بمحاف ــوق مس لس
ــة  بمحافظ ــة  الزيدي ــجن  وس
ــتهداف  ــا أدى إىل اس ــدة م الحدي
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط

ــي لتجمعات املواطنني يف  األمريك
السوق  وسجناء الزيدية.

ــيتم نرش  وأوضح املصدر أنه س
ــائل  وس ــىل  ع ــات  االعرتاف ــك  تل

اإلعالم املختلفة.

والحديدة بحجة  للعدوان  إحداثيات  برفع  قام  العناصر  أحد  والحديدةضبط  بحجة  للعدوان  إحداثيات  برفع  قام  العناصر  أحد  ضبط 
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