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سگرتريو التحرير

ALTHAWRAHالثــــورة

"الثورة" /
ــدوان السعودي  ــة الع ــن مرتزق ــي عدد م لق
ــش  الجي ــريان  بن ــس  ام ــم  مرصعه ــي  االمارات
ــدى صدهم محاولة زحف  ــعبية ل واللجان الش
فاشلة ملسلحي املرتزقة باتجاه شمال كهبوب 

بمحافظة لحج.
ــادر عسكرية ميدانية أن معارك   وقالت مص
ــر  ــة خسائ ــدت املرتزق ــني كب ــني الجانب دارت ب
ــاد، فيما عاودت مدفعية  كبرية يف االرواح والعت
ــات ملرتزقة  ــان امس دك تجمع ــش واللج الجي
ــات  ــة اصاب ــرش محقق ــة ك ــدوان يف منطق الع

مبارشة.
ــادر عسكرية   ــز أعلنت مص ــات تع ويف جبه
ــاة  ــم " حم ــي يف تنظي امليدان ــد  القائ ــة  إصاب
العقيدة" االرهابي الذي يقاتل مسلحوه ضمن 
ــدوان السعودي  ــكيالت كتائب تحالف الع تش
االماراتي يف الجبهة الساحلية بنريان الجيش 

واللجان الشعبية يف منطقة الكدحة.
ــز أمس  ــة تع ــط مدين ــاء وس ــدت أحي وشه
ــة العدوان  ــل مرتزق ــني فصائ ــددا للقتال ب تج
ــن اصابة عدد  ــودي االماراتي اسفرت ع السع

من املدنيني.

مصرع مرتزقة وتدمير آليات لدى صد الجيش واللجان زحفا فاشال للمرتزقة في كرش بلحجمصرع مرتزقة وتدمير آليات لدى صد الجيش واللجان زحفا فاشال للمرتزقة في كرش بلحج

عمران/ سبأ
ــع اسمنت  ــو وعمال مصن ــم موظف  نظ
ــة احتجاجية أمام بوابه  عمران أمس وقف
ــداف  ــة السته ــرى الثاني ــع يف الذك املصن
طريان العدوان السعودي األمريكي لخط 
إنتاج املصنع بأكرث من خمس غارات أدت 

إىل توقفه عن العمل نهائيا .
ــة  ــة بجريم ــاركون يف الوقف ــدد املش ون
ــدوان للمصنع يف  ــف الع ــداف تحال استه
ــا أدى إىل فقدان  ــو 2015م ، م ـــ 12 يولي ال
ــم يف املصنع  ــاً لوظائفه ــف و559 موظف أل
ــن  ــم م ــدوا وظائفه ــاً فق ــب 12 ألف إىل جان
ــون من ظروف  ــال وتجار وغريهم يعان عم

معيشية صعبة.
ــرار  استم ــدة  بش ــاركون  املش وأدان 
العدوان للمنشآت االقتصادية  استهداف 
ــني  املدني ــداف  استه ــذا  وك ــة  والصناعي

ومصادر رزقهم .
ــدة القيام بواجبها  وطالبوا األمم املتح
ــدوان  ــاف الع ــي إليق ــي واإلنسان األخالق
والتدمري املتعمد لكافة مقومات الحياة يف 

اليمن والبنية التحتية .
ــت عمران  ــر مصنع اسمن ــح مدي وأوض
ــرض  تع ــع  املصن أن  ــه  حلف ــو  أب ــى  يحي

ــر فادحة تقدر بـ 142 مليون دوالر  لخسائ
ــا طريان العدوان  جراء الغارات التي شنه
أدت إىل  ــي  والت ــه  ــآته ومعدات ــىل منش ع
ــكل كامل  ــي بش ــاطه اإلنتاج ــف نش توق
وتفاقم معانات آالف األرس جراء فقدانهم 

لوظائفهم .

وقفة في الذكرى الثانية الستهداف طيران وقفة في الذكرى الثانية الستهداف طيران 
العدوان لمصنع اسمنت عمرانالعدوان لمصنع اسمنت عمران

كتب /رئيس التحرير
ــد  ــويل العه ــه ب ــاء جمع ــداة لق غ
ــان يف  ــن سلم ب ــد  ــودي محم السع
ــوث األممي غري  ــدم املبع الرياض، ق
ــن اسماعيل ولد  ــوب به يف اليم املرغ
ــيخ احاطته الجديدة إىل جلسة  الش
ــدويل املنعقدة أمس  مجلس األمن ال
ــة خلت من أي جديد قياسا  يف صيغ
ــه السابقة، سوى  ــوى احطات بمحت
ــودي  السع ــام  للنظ ــاز  االنحي يف 
ــال  ومتجاه ــه  مواقف ــن  ع ــري  والتعب
ــىل  ع ــي  الهمج ــدوان  الع ــرار  استم
ــازر  املج ــة  ــار وقائم ــن والحص اليم
الطويلة التي ارتكبها طريان العدوان 
ــق املدنيني منذ االحاطه السابقة  بح
ــيخ  املتهم بعدم   التي قدمها ولد الش

النزاهة إىل مجلس األمن.
ــه  احاطت يف  ــيخ  الش ــد  ول ــاد  وأع
ــس  أم ــن  االم ــس  مجل إىل  ــة  املقدم
ــبوهة ملقايضة  ــه املش ــرض صفقت ع
ــب  روات ــرصف  ب ــدة  الحدي ــاء  مين
ــذه  ه ــه  صفقت ــا  داعم ــني  املوظف
ــن  ــداف سف ــاوف " استه ــرة بمخ امل
ــد حركة املالحة "  املساعدات وتهدي
ــاب  املندب، قائال أنهما"  يف مضيق ب
ــد  ــد ق ــا بتهدي ــني ملوح ــري مقبول غ
يواجه حركة املالحة الدولية جنوبي 
ــر يف حال لم يتم امليض  البحر االحم
ــة القادمة  ــه قدما خالل الجول بخط

للمفاوضات.
ــيخ صفته هذه املرة  وقدم ولد الش
ــرتح اممي "لتأمني  تحت مسمى  مق
إىل  ــارة  اش يف  ــدة"  الحدي ــاء  مين
ــم امليناء  ــة بتسلي ــه السابق مطالبات
ــدوان  الع ــف  تحال إىل   ــة  واملحافظ
ــل تعهدات  ــا مقاب ــودي سلمي السع
ــف العدوان الهمجي والفار  من تحال
ــاض  الري ــالء  عم ــة  وحكوم ــادي  ه
برصف مرتبات املوظفني املحتجزة يف 
ــادي بقرص معاشيق  ــن الفار ه خزائ

منذ طباعتها يف املانيا.
ــد  ول ــل  دل ــل  التضلي يف  ــا  وتمادي
ــيخ عىل ذلك بتعرض ما سماه "  الش
ــف بالقرب من  سفينة اماراتية لقص
ميناء املخا مما يهدد االمن البحري 
ــاب املندب" دون االشارة  يف مضيق ب
ــة  املستهدف ــة  السفين ــة  ان هوي إىل 
ــدوان انها  ــرتف تحالف الع والتي اع
ــة للقوات  ــة حربية تابع ــت بارج كان
ــاركة يف حصار اليمن  االماراتية املش
ــادة اليمنية يف  ــك السي وكانت تنته

مهمة عسكرية.
ــن  م ــد  أبع ــيخ  الش ــد  ول ــب  وذه
ــرار  ــىل أن " استم ــد ع ــك بالتأكي ذل

ــذه املنطقة  ــن يف ه ــداف السف استه
ــكل خطري توفري  "يعرض للخطر بش
ــة  والتجاري ــة  االنساني ــدادات  االم
ــدة اىل اكرث  ــا بش ــاج اليه ــي تحت الت

اليمنيني ضعفا".
مفاوضات الحل السيايس

ــف مساعيه ملفاوضات  وحيال مل
ــيخ  الحل السيايس تجاهل ولد الش
ــرتة  ــالل الف ــات خ ــده املفاوض تجمي
ــود  الجم ــا  اعرتاه ــي  والت ــة  املاضي
ــودي يف  ــام السع ــاك النظ ــع انهم م
ــوع  ــد املخل ــىل ويل العه ــالب ع االنق
محمد بن نايف، ليضع اطراف األزمة 
ــار الوحيد  ــة الخي ــرة يف خان هذه امل
ــه االعالمية  ــدده يف احاطت ــذي ح ال
السابقة ملجلس االمن واعاد عرضها 
ــوم أمس  ــس يف جلسة ي ــىل املجل ع
للتفاوض حولها يف اشارة إىل صفقة 
ــدة بحلحلة  ــاء الحدي ــة مين مقايض

أزمة رصف الرواتب .
ــه يخطط  ــيخ أن ــح ولد الش وافص
إىل  ــه  الل ــار  انص ــيل  ممث ــوة  لدع
ــذه  ــول ه ــات ح ــاف املناقش "استئن
ــت ممكن" مدعيا  االفكار يف ارسع وق
ــارش معهم  ــال مب ــان عىل اتص أنه ك
ــريا إىل أن "  ــة، مش ــام املاضي يف االي
ــة تركز عىل ميناء  االتفاقات املقرتح

الحديدة واملنطقة املحيطة به".
ــيخ إىل مربع املناورة  وعاد ولد الش
من جديد بتأكيده أن مرشوع صفقة 
ــدة ـ رصف الرواتب"  ــاء الحدي "مين
ــرار تدفق  ــان استم ــدف "اىل ضم يه
ــة  االساسي ــة  االنساني ــدادات  االم
ــالل امليناء  ــع التجارية من خ والسل
ــب  الرضائ ــع  لجم ــج  برنام ــذ  وتنفي
ــرادات بحيث يمكن  ــن االي وغريها م
ــات وما اىل  ــا لدعم املرتب استخدامه
ذلك, من اجل ضمان استمرار تدفق 
ــدال من دعم  ــدادات الخدمات, ب االم
ــان  ــاق بش ــربا أن االتف ــرب" معت الح
ــا  اساس ــون  سيك ــدة  الحدي ــاء  مين

"التفاق وطني الستئناف مدفوعات 
ــد,  البل ــاء  انح ــع  جمي يف  ــات  املرتب
ــة للعديد من  ــا يوفر بعض االغاث مم

اليمنيني".
ــف الرسمي من  ــل املوق وإذ تجاه
مقرتحاته التي غيبت خطة التسوية 
ــة كليا وحرصتها يف  السياسية لألزم
صفقة مقايضة تلبي مطالب النظام 
السعودي استبق ولد الشيخ موقف 
ــبوهة  ــة املش ــال الصفق ــاء حي صنع
ــام  النظ ــد  تأيي  " ــن  ع ــاح  باالفص
السعودي ملناقشة األطراف اليمنية 
ــاء الحديدة  ــم مين ــه لتسلي " مقرتح
ــف العدوان مقابل اطالق  لدول تحال
ــرتح الذي  ــني وهو املق ــب املوظف روات
ــط "آلية واضحة  ــال أنه يحتاج فق ق

لجمع الرضائب ودفع الرواتب".
ــاورة لدعم صفقته  ــا يف املن وامعان
ــدة  الحدي ــاء  مين ــأن  بش ــدة  الجدي
ــه بموقف  ــيخ ترحيب ــن ولد الش أعل
النظام السعودي املؤيد للخطة كما 
ــن تلقيه "ردا ايجابيا من حكومة  أعل
اليمن (حكومة الفار هادي ) والذي 
ــاوض  التف ــىل  ــت ع وافق ــا  أنه ــال  ق
ــون تفاوض حول  ــاس أن يك عىل اس

مقرتحات".
جولة املفاوضات القادمة

ــل املبعوث االممي  وقياسا بتجاه
ــف  ــن موق ــه يف اليم ــب ب ــري املرح غ
القوى السياسية اليمنية يف الداخل 
ــاء الحديدة ـ رصف  ــن صفته "مين م
ــن  ــيخ ع ــد الش ــح ول ــب" افص الروات
ــرة "ملواصلة  ــه التوجه إىل القاه عزم
ــن  ــة اليم ــع حكوم ــايل م ــيل الح عم
ــذه  ه ــان  بش ــني  االقليمي ــاء  والزعم
ــل املزيد من  ــا باملقاب ــار"، ملقي االفك
ــة  ــود التسوي ــق جه ــام يف طري األلغ
ــاركة انصار  ــات بمش ــه توقع بإعالن
ــة  املقبل ــه  مفاوضات ــة  جول يف  ــه  الل
ــة االتفاقات املحتملة بشان  "ملناقش
ــوة اولية  ــات كخط ــدة واملرتب الحدي

ــي  ــة" وه ــال القتالي ــف االعم اىل وق
ــة وتمهد  ــي اعتربها اولي القضية الت
ــددا عىل  ــرصاع مش ــل لل ــل شام لح
ــه  الل ــار  انص ــارك  "يش أن  رضورة 
ــة  ــكل بناء وبحسن نية بمناقش بش
ــدون  ــوا يري ــات اذا كان ــذه املقرتح ه
ــرب وتحسني الحالة  ــا انهاء الح حق

االنسانية".
ــرصاع  ال ــة  نظري ــس  تكري

الداخيل
ــد  ــي يتعم ــورة الت ــأن الص ويف ش
ــم واألمم  ــيخ نقلها إىل العال ــد الش ول
ــاء مجلس األمن عن  املتحدة واعض
ــدث يف اليمن اعاد ولد  طبيعة ما يح
ــس  ــس تكري ــه أم ــيخ يف احاطت الش
ــن رصاع  ــدور يف اليم ــا ي ــرة أن م فك
ــة تتصارع  ــني اطراف محلي داخيل ب
ــال إن اليمن شهد  ــىل السلطة، وق ع
ــني  ب ــزاف  االستن ــارك  مع يف  ــادة  زي
ــه  نظريت ــا  داعم ــرصاع,  ال ــراف  اط
ــل  اج ــن  م ــال  القت رضاوة  ــادة  بزي
ــايس  الرئ ــرص  الق ــىل  ع ــرة  السيط
ــال العدوان  ــة تعز، متجاه رشق مدين
ــن املستمر منذ  ــىل اليم ــي ع الهمج
ــا مرة  ــف متحدث ــني ونص ــو عام نح
ــوائي يف  ــن "القصف العش اخرى ع

املناطق السكنية".
ــيخ توظيف  ــد الش ــل ول ــم يغف ول
ــت  تناول ــي  الت ــة  الدولي ــر  التقاري
ــاد يف الحالة االنسانية  التدهور الح
ــدوان السعودي والحصار،  جراء الع
ــور نتيجة للرصاع  ــذا التده ليضع ه
ــه ومؤكدا أن  ــىل حد زعم الداخيل ع
ــح مأساويا  ــن أصب ــع يف اليم "الوض
ــون شخص  ــو 20 ملي ــاك نح وأن هن
ــوه،  الوج ــددة  متع ــة  بأزم ــرون  يتأث
ــة  املاضي ــع  االسابي أن  إىل  ــريا  مش
شهدت املزيد من معارك  الكر والفر" 
ــرتام  ــراف إىل اح ــع االط ــا جمي داعي

القانون االنساني الدويل".
ــي ولد  ــل املوريتان ــم يغف ــك ل كذل

ــه التباكي عىل ما  ــيخ يف احاطت الش
ــي املتدهور  ــاه " الوضع اإلنسان سم
ــه الناس  ــذي يعاني في ــن وال يف اليم
ــريا من  ــوع والكول ــرب، والج ــن الح م
دون االشارة إىل اسباب هذا التدهور 
ــي عىل  ــدوان الهمج ــرار الع يف استم
اليمن منذ نحو عامني ونصف العام.

اشارات عابرة
ــد  ول ــار  أش ــد  فق ــك  ذل ــوى  وس
ــات  الجوية ال  ــيخ إىل أن الهجم الش
ــن املواقع يف  ــد م ــرضب العدي ــزال ت ت
ــارب,  ــز, و م ــدة, تع ــات صع محافظ
وصنعاء ورضبت غارات جوية سوقا 
ــدة يف يونيو  ــنق يف صع يف قرية املش
ــو  يولي  4 ــا يف  املخ ــة  ــايض ومدين امل
واسفر كل من هذه الحوادث عن عدد 
ــىل والجرحى املدنيني,  كبري من القت

بمن فيهم النساء واالطفال.
وحيال جريمة العدوان السعودي 
ــر  ــرض الحظ ــة بف ــي العلني االمارات
ــي واقفال  ــريان املدن ــىل حركة الط ع
ــاء دويل بما ادى اليه من  مطار صنع
ــرية طاولت  ــة خط ــات انساني تداعي
ــد  ــق ول ــن اطل ــان يف اليم ــرث السك أك
 " ــول  بالق ــا  عرضي ــا  موقف ــيخ  الش
ــالت الجوية  ــو الستئناف الرح ندع
يف  ــوض  الخ ــا  متجنب ــاء"  صنع اىل 
ــارة إىل  ــف أو االش ــل هذا املل تفاصي
ــارخ  ــه الص ــه وانتهاك ــدم قانونيت ع

للقوانني االنسانية والدولية.
ــه  ــيخ يف احاطت ــد الش ــدا أن ول وب
ــم محتوى  ــر لتقدي ــوم أمس مضط ي
ــض  بع ــع  م ــة  السابق ــه  احاطت
ــدم النظام  ــالت الصغرية إذ ق التعدي
ــا  ــا رئيسي ــه راعي ــودي بوصف السع
ــي  الت ــة  االنساني ــدات  للمساع
ــرض  م ــار  انتش ــطء  ب يف  ــدت  ساع
الكولريا، مطالبا دول العالم ان تحذو 
حذو السعودية يف تقديم املساعدات 

االنسانية.
ــن  ع ــا  قديم ــاء  احص ــدم  ق ــا  كم
ــريا إىل أنه  ــاء الكولريا مش ضحايا وب
ــاة 1700 شخص من دون  أودى بحي
ــار الكارثية للحصار  ــارة إىل اآلث االش
ــدوان  الع ــف  تحال ــه  يفرض ــذي  ال
ــدت الكثري من  ــودي والذي اك السع
ــة وتقارير  ــر االممية والدولي التقاري
ــم  ساه ــه  أن ــة  االنساني ــات   املنظم
ــاء يف  الوب ــار  انتش ــري يف  ــكل كب بش
ــورة تنذر بكارثة  أوساط املدنيني بص

صحية.

ولد الشيخ يعيد صفقة "ميناء الحديدة ـ الرواتب" مدعومة ولد الشيخ يعيد صفقة "ميناء الحديدة ـ الرواتب" مدعومة 
بمخاوف تهديد المالحة الدولية بمخاوف تهديد المالحة الدولية 

في احاطة لمجلس األمن خلت من أي جديد في احاطة لمجلس األمن خلت من أي جديد 
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ــا ناشطون  ــا ملعلومات نرشه وفق
ــل  أرخبي ــة  محافظ ــاء  أبن ــن  م
ــود  جه ــت  أجهض ــد  فق ــرى  سقط
ــد أقطاب قوات   ــة محاولة اح محلي
ــة  ــة يف املحافظ ــالل  اإلماراتي االحت
ــارك  مب ــو  اب ــى  ويدع ــة  البحري

ــىل أرايض ملواطنني من  االستيالء ع
ــال  ــة جب ــرة يف سلسل ــاء الجزي أبن
ــا  ــاول اغتصابه ــا ح ــر بعدم حجه
ــات التخريف  ــوة يف إطار عملي بالق
والتخريب واالستيالء عىل األرايض 
ــزر األرخبيل التي  ــة يف ج الطبيعي
ــات الطبيعية يف  تعد من أندر البيئ

العالم.
ويقول السكان إن سلسلة جبال 
ــزر  ــة يف ج ــىل قم ــد أع ــر تع حجه
ــل بارتفاع يناهز الـــ  1500  األرخبي
ــر وتصنف  ــح البح ــوق سط ــدم ف ق
ــع الطبيعية  ــم املواق ــن أه ــا م بأنه

والسياحية يف األرخبيل.

ــازي  الغ إن  ــون  ناشط ــال  وق
ــوة  ــدام الق ــوح باستخ ــي ل اإلمارات
ــه أراضيهم  ــام األهايل عىل بيع إلرغ
ــة  ــم القبيل ــدة وأن زعي ــغ زهي بمبال
ــوع فاستدعته القوات  رفض الخض
ــي  ــو ظب أب ــة إىل  الغازي ــة  اإلماراتي

ورفض الذهاب إىل هناك أيضا.

مقاومة محلية ألبناء سقطرى لمحاوالت قوات الغزو اإلماراتية السيطرة على أراضيهم بالقوةمقاومة محلية ألبناء سقطرى لمحاوالت قوات الغزو اإلماراتية السيطرة على أراضيهم بالقوة
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ــع الجوازات  ــود السعوديني بموق ــف تجمعا للجن ــش واللجان تقص ــة الجي مدفعي
والجمارك وتبة الخزان ومنفذ علب.

نجران
ــف مدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديني واملنافقني يف موقع عباسة  ● قص

والطلعة السعودي بعدد من القذائف.
ــداف تجمعات للجنود السعوديني رشق رقابة ظلم والهرم بعدد من القذائف  ● استه

املدفعية.

تعز

ــة  املدعو محمد  ــف العدوان واملرتزق ــواء 170  التابع لتحال ــادي يف الل ــرصع القي ● م
عبدالله مقبل املخاليف واصابة املرتزق بالل احمد امني املخاليف يف تبة الوكيل.

●مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعا ملرتزقة العدوان يف مديرية الصلو.
ــودي غرب العمري بمديرية  ــاروخ موجه دمر دبابة وآلية ملرتزقة العدوان السع ●ص

ذباب
ــر الترشيفات  ــئ املرتزقة قرب معسك ــي للجيش واللجان عىل مخاب ــف مدفع ● قص

ورصع أحد قناصيهم.
ــقري برصاص الجيش واللجان بجبهة  ●مرصع املرتزق صالح عيل عبده سيف املش

حمري مقبنة .
● نريان الجيش اعطبت آلية عسكرية ملرتزقة العدوان رشق يختل بمديرية املخا

وقنص أحد مسلحي املرتزقة يف املكان ذاته.
●القوة الصاروخية استهدفت تجمعا ملرتزقة العدوان بصواريخ كاتيوشا بمديرية حيفان.

لحج :
● الجيش واللجان صدوا زحفا ملرتزقة العدوان باتجاه التبة الحمراء بمنطقة كرش

●  صد زحف آخر للمرتزقة باتجاه شمال كهبوب وتكبيد املرتزقة خسائر كبرية
● مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة العدوان يف منطقة كرش.

نهم :
ــدوان يف هجوم مباغت استهدفت  مواقعهم يف  ــرصع وإصابة عدد من مرتزقة الع ●  م

املنارة وشعب الجرجور .
ــوم مباغت آخر للجبش واللجان استهدف مواقع املرتزقة قرب منطقة العقران  ●هج

يف نهم أوقع قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.

شبوة :
ــودي االماراتي يف  ــة العدوان السع ــت آليتني ملرتزق ــش واللجان اعطب ــريان الجي ●  ن

منطقة حيد بن عقيل بمديرية عسيالن

الجوف :
ــة ملرتزقة العدوان من  ــعبية احبطوا 4 محاوالت زحف فاشل ــش واللجان الش ●الجي

محورين الستعادة تبة العنربة.
●  عملية هجومية للجيش واللجان عىل مواقع املرتزقة يف منطقة صفر الحنايا بحام 

يف مديرية املتون.
ــد أحمد ربوعي مع  ــة مزويه بالجوف العقي ــيا املرتزقة يف منطق ●مرصع قائد مليش

عدد من املرتزقة بنريان الجيش واللجان.
ــعبية يف  ــزاع  بنريان الجيش واللجان الش ــزق طاسني ماجد محمود ه ــرصع املرت ● م

الجوف واملرتزق من ابناء تعز جبل صرب.

مأرب :
●مدفعة الجيش استهدفت تجما آلليات العدو واملرتزقة  يف منطقة الزغن بمديرية رصواح
●  تدمري جرافة تابعة ملرتزقة العدوان بصاروخ موجه يف منطقة املخدرة بمديرية رصواح

● قنص احد املرتزقة يف وادي ربيعة بمديرية رصواح.

الجوف :

●   طريان تحالف العدوان السعودي االمايركي شن 3 غارات عىل مديرية املتون

حجة :
�  طريان العدوان السعودي شن 6 غارات عىل مديريتي حرض وميدي

توثيق ليوميات الجبهات
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ــة يف  ــادر محلي ــت مص قال
ــارات  غ إن  ــارب  م ــة  محافظ
ــريان تحالف  ــس ط ــا أم شنه
االماراتي  السعودي  العدوان 
ــأرب ضحايا  عىل محافظة م
ــه  استهداف ــد  بع ــني  مدني
ــة يف منطقة  ــات مدني تجمع
بني ضبيان بمحاذاة مديرية 
ــريان  ط ــاود  ع ــا  فيم رصواح 
تحالف العدوان امس غاراته 
املحافظات  ــىل  ع الهستريية 
ــازل  من ــا  مستهدف ــة  اليمني

وتجمعات سكنية.
ــدو أمس  ــريان الع وشن ط
ثالث غارات استهدفت منزل 

ــي بن عيل  ــواء الركن ناج الل
ــة رصواح  ــدي يف مديري الزاي
ــة  ــن سلسل ــا ش ــأرب، كم بم
ــت  استهدف ــرى  اخ ــارات  غ
ــق  ومناط ــق  الضي ــة  منطق
رصواح  ــة  مديري يف   ــرى  اخ
ــت منزال يف  ــا استهدف احداه

املديرية.
ــف  تحال ــريان  ط ــن  وش
غارتني  ــودي  السع ــدوان  الع
يف  ــظ  املالحي ــة  منطق ــىل  ع
مديرية الظاهر كما استهدف 
يف  ــن  مواط ــارة  سي ــارة  بغ
ــو جبارة  ــة وادي آل أب منطق
ــة  بمحافظ ــاف  كت ــة  بمديري

صعدة.

ــدوان  الع ــريان  ط ــاود  وع
ــس غاراته عىل  السعودي ام
ــا  ــة مستهدف ــة حج محافظ

بغارتني منطقة فج حرض.
وطبقا للمصادر فقد حلق 
ــريان العدو السعودي نهار  ط
ــوق العاصمة صنعاء  أمس ف
ــز  حاج ــا  فاتح ــا  وضواحيه

الصوت.
ــريان العدوان  ــن ط ــا ش كم
ــرث  أك ــي  االمارات ــودي  السع
ــىل مديريتي  ــارة ع من 20 غ
ــارة عىل  ــدي وغ ــرض ومي ح
ــة  حج يف  ــا  مستب ــة  منطق
ــرة  ــة قوي ــىل منطق ــارة ع وغ

بمديرية نهم .

ضحايا مدنيون في سلسلة غارات هستيرية ضحايا مدنيون في سلسلة غارات هستيرية 
لطيران العدوان استهدفت عدة محافظاتلطيران العدوان استهدفت عدة محافظات


