
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء / سبأ
ــة  رقاب ــرك  جم ــرادات  إي ــت  بلغ
ــيارات  الس ــيم  ترس ــن  م ــاء  صنع
ــوارق  وف ــع  والبضائ ــات  واآللي
ــالل أكتوبر املايض 293  البضائع خ

مليوناً و883 ألف ريال.
ــح تقرير صادر عن جمرك  وأوض
رقابة صنعاء تلقته (سبأ) أن املبلغ 
ــيم اآلليات واملركبات  املورد من ترس

بلغ 240 مليوناً و 876 ألف ريال.
ــي  ــيارات الت ــدد الس ــني أن ع وب
ــيارة، فيما تم  ــيمها 593 س ــم ترس ت
ــون ريال من  ــغ 53 ملي ــق مبل تحقي

فوارق البضائع.
ــيم  ــت إيرادات ترس ــك بلغ إىل ذل
ــرك رقابة  ــات بجم ــات واآللي املركب
ــيم  ــذ بداية حملة الرتس ــاء من صنع
ــى أكتوبر  ــر 2016م حت يف 16 أكتوب
ــة مليارات و97 مليوناً  املايض خمس

و 368 ألف ريال.
ــرك رقابة  ــح مدير عام جم وأوض
ــاء عيل حميد أن عدد اآلليات  صنع
ــيمها حتى  ــات التي تم ترس واملركب
ــاً و604  ــغ 11 ألف ــر بل ــة أكتوب نهاي

سيارات.
ــات واآلليات  ــالك املركب ــا م ودع
ــرار تمديد فرتة  ــتفادة من ق إىل االس

ــيم حتى نهاية العام الجاري  الرتس
ــياراتهم .. مشيدا بجهود  برتسيم س
ــيم يف إنجاز  ــرق الرتس ــني وف العامل
املهام وكذا قيادتي محافظة صنعاء 
ــهيل  تس يف  ــارك  الجم ــة  ومصلح

العمل.
ــايل  ــغ إجم ــر بل ــب آخ ــن جان م
إيرادات فرع الهيئة العامة لألرايض 
ــي  العمران ــط  والتخطي ــاحة  واملس
ــاء 23 مليوناً و960  بمحافظة صنع
ــن يناير -  ــال خالل الفرتة م ألف ري

أكتوبر من العام الجاري .
ــادر عن الهيئة  وأوضح تقرير ص
ــملت  ــبأ) أن اإليرادات ش تلقته (س
ــوم نقل امللكية  عىل التحصيل برس
ــذا الغرامات ومصادر  ــة وك والعقاري

ــنحان وبني  ــات س ــرى بمديري أخ
حشيش وبني مطر وهمدان.

ــة  ــر إىل أن مديري ــار التقري وأش
يف  ــات  املديري ــدرت  تص ــنحان  س
ــل بمبلغ 11 مليوناً  جانب التحصي
ــا بني مطر  ــال، تليه و203 آالف ري
ــال وبني  ــني ري ــبعة مالي ــغ س بمبل
ــني و668 ألف  ــيش بثالثة مالي حش
ــة املبلغ عىل  ــوزع بقي ــال، فيما ت ري

املديريات األخرى.
األرايض  ــة  هيئ ــر  مدي ــد  وأك
ــبأ)  ــيل الكول لـ (س ــة ع باملحافظ
حرص املكتب عىل تحسني مستوى 
ــب عىل التحديات  اإليرادات والتغل

التي فرضها استمرار العدوان.

أكثر من أكثر من ٢٩٣٢٩٣ مليون ريال إيرادات جمرك  مليون ريال إيرادات جمرك 
رقابة صنعاء خالل اكتوبررقابة صنعاء خالل اكتوبر

٢٤٢٤ مليون ريال إيرادات فرع هيئة األراضي: مليون ريال إيرادات فرع هيئة األراضي:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــرصع الجندي/1  ــدوان اإلماراتي يعرتف بم إعالم الع
ــات القتال يف  ــني يف عملي ــه أحمد عبدالله الحوس عبدالل

املخا بتعز.
إعالم العدوان السعودي يعرتف بمرصع وإصابة 2 من 

جنوده يف مواجهات ما وراء الحدود
• مرصع الرقيب خلف بن سعيد مارق العلياني

• إصابة هاني احمد العسريي
نجران:

• قصف مدفعي عىل:
- تجمعات ملرتزقة الجيش السعودي يف موقع عباسة

- تجمعات للمرتزقة خلف عباسة
ــني للمرتزقة من قبل  ــكريتني تابعت • تدمري آليتني عس
ــكرية رشقي القفال ومرصع من كان  وحدة الهندسة العس

عىل متنهما
جيزان:

ــعوديني يف  • قصف مدفعي عىل تجمعات للجنود الس
مركز املرشق

الخميس 2017/11/2       

نهم:
ــعبية يتمكنون من كرس زحف  • الجيش واللجان الش
ــة اتجاهات،  ــن ثالث ــدة واملنارة م ــىل عي ــع ع مكثف وواس
ــوف املرتزقة  ــى يف صف ــىل والجرح ــرشات القت ــقوط ع وس

بينهم قيادات 
• مرصع كل من:

- القيادي االصالحي الشيخ املرتزق ضيف الله عامر
ــه  الفقي ــه  عبدالل ــد  محم ــر  زاه ــزق  املرت ــادي  القي  -

الحايطي
- املرتزق عبدالله سلطان حسني مختار

- املرتزق عبدالغني عبده سعد الحاج
ــالمه  ــان س ــه حس ــيل عبدالل ــزق ع ــادي املرت القي  -

االجدعي
- املرتزق حمد محمد دواس االجدعي

- املرتزق صالح كعالن لقرع
- املرتزق سالم حمد الشتوي لقرع

ــدي  ــو الزهراء الفقیه احد منش ــزق اب ــادي املرت - القي
املنافقني

- القيادي التكفريي املرتزق علــوي صالح الرشيف
- املرتزق بكيل حسان سليم 

- املرتزق محمد املناري 
- املرتزق حمود الربعي 

- املرتزق محسن السعدي 
- املرتزق مختارالشاوش 

- املرتزق أحمد القبيل
- املرتزق فارس محمد

- املرتزق محمود النجار
• قنص 2 من املرتزقة يف القتب

تعز:
• قصف مدفعي عىل:

- معدل 12.7 يف بري باشا
- تجمعات للمرتزقة يف معسكر اإلمام بمديرية ذباب

ــبكة يف منطقة  ــوداء والش ــع العدو يف تبتي الس - مواق
الصيار-  الصلو

- تجمعات للمرتزقة شمال يختل بمديرية املخا
ــادري قائد مربع  ــد الق ــادي املرتزق ولي ــرصع القي • م

املرتزقة يف الجبهة الرشقية بتعز
• قنص 3 من املرتزقة يف مناطق متفرقة بتعز

• مرصع كل من:
- املرتزق / منصور عبدالكريم سعيد سيف السبئي 

ــي بجبهة  ــعيد الصالح ــام عتيق س ــزق / حس - املرت
الكدحة

ــود عبدالحميد يف جبهة  ــزق / فاروق طه محم • املرت
الترشيفات  

الجوف:
ــواق  ــىل مواقع املرتزقة يف وادي ش ــوم مباغت ع • هج

بمديرية الغيل يوقع قتىل وجرحى يف صفوفهم، 
لحج:

ــوب  كهب رشق  ــدوان  الع ــة  مرتزق ــع  مواق ــام  اقتح  •
وتكبيدهم خسائر يف األرواح

• قصف مدفعي عىل تجمعات ملرتزقة العدوان جنوب 
ورشق كهبوب

شبوة:
• هجوم مباغت عىل مواقع مرتزقة العدوان رشق حيد 

بن عقيل بمديرية عسيالن وقتىل وجرحى يف صفوفهم
حجة:

• قنص 15 مرتزقاً يف جبهتي ميدي وحرض
البيضاء:

• قنص مرتزق يف مديرية الزاهر
مارب:

• قنص 2 من املرتزقة يف املخدرة - رصواح

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــرس الحدود  ــريان ح ــني بن ــهاد 3 مواطن • استش
السعودي باملنطقة الحدودية يف آل الشيخ بمديرية 

منبه
ــتهدف منطقة  ــعودي يس ــف صاروخي س • قص

الغور بمديرية غمر الحدودية
ــن 3  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع • ط

غارات عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف
ــىل مناطق  ــارات ع ــن 4 غ ــدوان يش ــريان الع • ط

متفرقة من مديرية باقم
ــعودي األمريكي يستهدف  • طريان العدوان الس

منزل مواطن بمنطقة آل عسالن بمديرية باقم
الجوف

ــم 2 يف حالة حرجة  ــة 10 أطفال من بينه • إصاب
ــتهدفتهم يف قرية مالحا  إثر غارة لطريان العدوان اس

بمديرية املصلوب
نهم

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــان لطريان الع • غارت
عىل جبل القرن بمديرية نهم

ــن 6  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع • ط
غارات عىل مديرية نهم

مارب
ــن 4  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع • ط

غارات عىل مديرية رصواح
تعز

ــن 4  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع • ط
غارات رشق مفرق املخا بمديرية موزع

حجة
ــن 5  ــعودي يش ــدوان االمريكي الس ــريان الع • ط

غارات عىل منطقة املزرق بمديرية حرض
جيزان

ــن  ــي يش ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع • ط
غارتني عىل موقع العمود.

نجران
ــن 3  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع • ط

غارات عىل موقع السديس
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صعدة / سبأ
ــان علياء فيصل  ــرة حقوق اإلنس زارت وزي
ــزرة تحالف  ــرسح مج ــف أمس م ــد اللطي عب
ــوق عالف  ــعودي األمريكي بس ــدوان الس الع
ــة صعدة والتي راح  ــحار بمحافظ بمديرية س

ضحيتها عرشات الشهداء والجرحى.
ــا محافظ  ــاء ومعه ــرة علي ــت الوزي واطلع
ــة  ــىل طبيع ــوض ع ــر ع ــد جاب ــدة محم صع
الجريمة التي ارتكبها طريان العدوان األربعاء 
ــهاد  ــببت يف استش ــوق عالف وتس املايض بس
وإصابة 57 مواطنا وترضر ممتلكات املواطنني 

الخاصة واملحال التجارية.
ــق  ــان وفري ــوق اإلنس ــرة حق ــت وزي والتق
ــدداً من  ــوزارة ع ــع لل ــق التاب ــد والتوثي الرص
ــورة  ــوق بص ــادون الس ــن يرت ــني الذي املواطن
ــاب املحال  ــهود عيان وأصح ــبه يومية وش ش
التجارية يف السوق، واستمعت إىل شهاداتهم 
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال ــة  جريم ــول  ح
ــوق، كما تم توثيق حجم  ــعودية عىل الس الس

األرضار الناتجة عن الغارة.
ــان إدانتها  ــوق اإلنس ــرة حق ــددت وزي وج
ــي يرتكبها  ــة الجرائم الت ــزرة وكاف ــذه املج له

تحالف العدوان بقيادة السعودية بحق أبناء 
الشعب اليمني منذ مارس 2015 م.

ــازر  ــذه املج ــرر ه ــزال تتك ت ــا  " م ــت  وقال
ــكل يومي  ــا تحالف العدوان بش التي يرتكبه
ــع  ــار هجوم واس ــة ويف إط ــة ممنهج وبطريق
ــورة متعمدة  ــتهدف املدنيني بص ــاق يس النط
ــواق  ــكانية واألس يف منازلهم وتجمعاتهم الس
ومخيمات اللجوء وصاالت العزاء واألفراح ".

ــىل طبيعة  ــوف ع ــم الوق ــد ت ــت " لق وأضاف
ــتماع  الجريمة ومعاينة مرسح ارتكابها واالس
ــهود العيان وإفادات الضحايا الناجني  إىل ش

ــتهدف  ــأن املكان املس ــد ب ــارة والتأكي ــن الغ م
ــوق شعبي وال يوجد بالقرب منه أو فيه أي  س
ــذه املجزرة،  ــربر ارتكاب ه ــكرية ي أهداف عس

وجميع الضحايا مدنيون ".
واعتربت الوزيرة علياء مجزرة سوق عالف 
ــال  ــاب املح ــتهدفت أصح ــي اس ــحار الت بس
ــر اليومي  ــال األج ــوق وعم ــة يف الس التجاري
ــة حرب مكتملة  ــزارع وهم نائمون جريم يف امل

األركان.
ــن املوقف  ــغ م ــفها البال ــن أس ــت ع وأعرب
ــم تحالف العدوان  الدويل املتخاذل إزاء جرائ

ــم يقم  ــي والذي ل ــعب اليمن ــق أبناء الش بح
ــة الحياة  ــون وحماي ــه وفق مبادئ ص بواجب
ــئ من أجلها ولم يتخذ أي  البرشية التي أنش
ــع الحصار عىل  ــدوان ورف ــاف الع ــراء إليق إج

اليمن.
ــان مطالبتها  ــددت وزيرة حقوق اإلنس وج
ــتقلة  مس ــة  دولي ــق  تحقي ــة  لجن ــكيل  بتش
ــاكات العدوان عىل  ــق يف جرائم وانته للتحقي

اليمن.
ــر مكتب  ــارة مدي ــذه الزي ــالل ه ــا خ رافقه

حقوق اإلنسان باملحافظة.

زارت مسرح مجزرة العدوان بسوق عالف بصعدةزارت مسرح مجزرة العدوان بسوق عالف بصعدة
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الثورة/ حسن حمود
ــكان  ــة العامة والس ــر الصح ــن وزي دش
الدكتور محمد سالم بن حفيظ ومعه وزير 
ــدان  ــات جلي ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
ــظ محافظة إب  ــدان ومحاف ــود جلي محم
ــة الطارئة  ــد صالح أمس الحمل عبدالواح
املصغرة للسيطرة عىل مرض الدفيترييا يف 

مديريتي يريم والسدة محافظة إب. 
ــىل  ع ــظ  واملحاف ــران  الوزي ــع  واطل
ــة  ــة املقدم ــة والعالجي ــات الصحي الخدم
ــق  فري ــن  م ــتمعوا  واس ــني..  للمواطن
ــزي  املرك ــق  والفري ــة  الرسيع ــتجابة  االس
ــوزارة والذين  ــج التابعة لل ــيص الربام ملخت
ــزول امليداني إىل  ــم تكليفهم قبل أيام للن ت
ــج األولية  ــتمعوا للنتائ ــني.. كما اس املديرت
ــم من الفئة  ــي أظهرت بأن املصابني ه والت
ــتكمل جرعات اللقاح  التي لم تطعم أو تس

الروتينية ضد أمراض الطفولة القاتلة.
ــة  ــب الصح ــة مكت ــر الصح ــه وزي ووج
ــري كافة احتياجات املراكز  باملحافظة بتوف
ــة يف املديريات  وتزويدها باألدوية  الصحي

والعالجات الخاصة.
ــد  ــت ق ــوزارة كان ــر أن ال ــح الوزي وأوض
ــة بيت  ــي يف  قري ــز الصح ــت املرك خصص
حلبوب ووسمان الستقبال وعالج حاالت 
ــة  باألدوي ــا  وتزويده ــا  الدفيتريي ــرض  م

والعالجات الخاصة والوقائية.
ــب الصحة  ــر عام مكت ــار مدي بدوره أش
ــد امللك الصنعاني  باملحافظة الدكتور عب
ــراء هذا  ــاة من ج ــاالت الوف ــدد ح إىل أن ع
ــا الجهات  ــع حاالت.. داعي املرض بلغ تس
املعنية واملنظمات الدولية إىل رسعة تقديم 
ــوزارة لضمان  ــيق مع ال ــاعدة والتنس املس
ــاع دائرته  ــرض قبل اتس ــيطرة عىل امل الس

وانتشاره.
وأضحت مدير عام برنامج التحصني يف 
ــادة الهبوب إن النتائج  الوزارة الدكتورة غ
ــذا املرض  ــباب ه ــث عن أس ــة للبح األولي

ــاء األمور  ــال أولي ــن إهم ــج ع ــوره نات وظه
ــات التلقيح  ــة إعطاء أطفالهم جرع متابع
ــا أكده أولياء  ــني الروتينية وهو م والتحص

أمور الحاالت املصابة املنوفية.
 من جانبه أكد مدير عام املركز الوطني 
ــالم  ــالم الصحي عبدالس ــف واإلع للتثقي
ــة وتثقيفية  ــة توعوي ــالم أن هناك حمل س
ــايل واألرس يف املديريتني  ــة األه ــمل كاف تش
وتوزيع منشورات توعيه بأهمية التحصني 
واللقاحات الروتينية ضد أمراض الطفولة 

القاتلة.

حضرها وزيرا  الصحة واالتصاالت ومحافظ إب:حضرها وزيرا  الصحة واالتصاالت ومحافظ إب:

ــيطرة على  ــرة للتحصين للس ــين حملة مصغ ــيطرة على تدش ــرة للتحصين للس ــين حملة مصغ تدش
ــدة ــم والس ــي يري ــي مديريت ــا ف ــرض الدفيتيري ــدةم ــم والس ــي يري ــي مديريت ــا ف ــرض الدفيتيري م

"الثورة"/
ــس تظاهرة  ــدن أم ــة ع ــاء محافظ ــن أبن ــات م ــم املئ نظ
ــات تطالب برحيل حكومة  ــة رددوا خاللها هتاف احتجاجي
ــن باقتحام  ــعودي مهددي ــن عمالء العدوان الس املرتزقة م

قرص  املعاشيق.
ــاحة  ــالة الجمعة يف س ــد ص ــس بع ــات أم ــد املئ واحتش
ــرت القديمة  ــة كري ــوارع مدين ــض ش ــوا يف بع ــوك وجال البن
ــن هتافات مناهضة لحكومة عمالء الرياض وتطالب  مرددي

برحيل املرتزق احمد عبيد بن دغر.
ــؤولية  ــة عمالء الرياض مس ــرون حكوم وحمل املتظاه
ــن بتصعيد التظاهرات  ــتوى الخدمات متوعدي تدهور مس
ــة الفار هادي وطابور  ــة لحني اإلطاحة بحكوم االحتجاجي

عمالء الرياض.

ـــة فــــــي عـــــــدن تـــطـــالـــب  ـــي ـــب ـــع ـــــرات ش ـــــاه ـــــظ ـــة فــــــي عـــــــدن تـــطـــالـــب ت ـــي ـــب ـــع ـــــرات ش ـــــاه ـــــظ ت
ــــــاض ــــــري ــــــالء ال ــــــم ـــــة ع ـــــوم ـــــك ـــــل ح ـــــي ـــــرح ــــــاضب ــــــري ــــــالء ال ــــــم ـــــة ع ـــــوم ـــــك ـــــل ح ـــــي ـــــرح ب

تأهيل تأهيل ٥٠٥٠ معلمًا ومعلمة حول مبادئ  معلمًا ومعلمة حول مبادئ هددت باقتحام قصر معاشيقهددت باقتحام قصر معاشيق
طرق التدريس في البيضاءطرق التدريس في البيضاء

الثورة/محمد املشخر
ــت بمديرية مكرياس بالبيضاء أمس دورة تدريبية يف مجال  اختتم
ــس، نظمها مكتب  ــاليب وطرق التدري ــادئ العامة يف التعليم وأس املب

الرتبية والتعليم باملحافظة.
وتلقى خالل الدورة التي استمرت أسبوعا50ً معلما ومعلمة ضمن 
ــز بمدارس مديرية مكرياس،  ــرشوع فرص دخل مؤقتة لتغطية العج م
ــاليب وطرق  ــول مبادئ وأس ــة وتطبيقية ح ــارف نظري ــارات ومع مه

التدريس واستخدام الوسائل العلمية الرسيعة يف مجال التعليم.
ــد املنصوري إىل  ــاء عيل محم ــار محافظ البيض ــام أش ويف االختت

أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتأهيل الكوادر الرتبوية .
ــرياس يف  ــاء مديرية مك ــود أبن ــوري بصم ــظ املنص ــاد  املحاف وأش
ــدوان يف مختلف جبهات الرشف والبطولة ومنها الجبهة  مواجهة الع

التعليمية التي ال تقل شأناً عن الجبهات األخرى.
ــالن ومدير  ــة مكرياس يارس جح ــام مدير عام مديرب ــرض االختت ح
ــوات النجدة العقيد  ــوري وقائد ق ــعيد الك ــب الرتبية بمكرياس س مكت
ــرب اللواء 31 العقيد أحمد منصور وعدد  محمد األصبحي وأركان ح

من الشخصيات واملعنيني.

تدشين حملة توزيع الناموسيات بمحافظة تعزتدشين حملة توزيع الناموسيات بمحافظة تعز
 تعز / سبأ

ــة تعز أمس حملة  ــكان بمحافظ ــن مكتب الصحة العامة والس دش
ــيق مع  ــرة الدولية وبالتنس ــم منظمة الهج ــيات بدع توزيع الناموس

الربنامج الوطني ملكافحة املالريا.
ــن العزي أن تنفيذ  وأوضح مدير مكتب الصحة بتعز الدكتور حس

الحملة يأتي ضمن خطة برنامج مكافحة املالريا .
ــيات البالغ عددها 333  وأكد أهمية توزيع هذه الدفعة من الناموس
ــا يبلغ عدد  ــات باملحافظة، فيم ــية يف ثمان مديري ــاً و600 ناموس ألف

املستهدفني 667 ألفاً و200 نسمة بواقع ناموسية لكل شخصني.
ــية يف  ــيتم توزيع 56 ألفاً و400 ناموس ــور العزي أنه س ــني الدكت وب
رشعب السالم و50 ألفاً و100 يف جبل حبيش و27 ألفاً و400 ناموسية 
ــمايتني  يف صرب املوادم و19 ألفاً و100 يف املرساخ و66 ألفاً و600 يف الش

و71 ألفاً يف املعافر و39 ألفاً يف املواسط وأربعة آالف يف سامع .
ــار مدير مكتب الصحة باملحافظة إىل أنه سيتم تنفيذ املرحلة  وأش
ــة األوىل مبارشة،  ــتكمال املرحل ــة مبارشة عقب اس ــة من الحمل الثاني
ــة واملخا  ــة ومقبن ــمل رشعب الرون ــات تش ــت مديري ــتهدف س ستس
ــل الدور  ــة املالريا وتفعي ــدف مكافح ــة به ــوزع والوازعي ــاب وم وذوب

الوقائي.

عمران/صفاء عايض
ــدداً من  ــة عمران ع ــة) ، بمحافظ ــن الصيني ــاء اليم ــة أصدق ــذت (جمعي نف

املشاريع االنسانية خالل الفرتة املاضية، يف عدد من املناطق باملحافظة.
وأوضح رئيس الجمعية عيبان أكرم الحكيمي ، أن الجمعية تقوم برصف 200 
ــبوعيا ويتم التوزيع نهاية كل أسبوع ،  ــلة غذائية شهريا بمعدل 50 حالة أس س

مشريا إىل ان الحاالت التي تم رصفها  بلغت(1050 )،  حالة .
ــاء من الصني  ــة من مجموعة أصدق ــاعدات مقدم ــاف الحكيمي إن املس وأض
ــايس والرضوري واملتمثل يف الدقيق  ــد احتياجات املواطنني من الغذاء األس لس
والسكر واألرز والزيت وذلك باعتبار املجموعة الغذائية  (سلة غذائية واحدة).

ــار رئيس الجمعية  إىل أن عملية الرصف تمت بعد النزول امليداني ملسح  وأش
ــارات يف مدينة  ــدد كبريمن الح ــام الفريق بزيارة ع ــتحقة حيث ق ــاالت املس الح

عمران .
ــىل تعاونهم ودعمهم لألرس النازحة  ــاد الحكيمي باالصدقاء الصينيني ع واش
ــهم يف التخفيف من معاناة املواطنني خاصة  واملحتاجة يف عمران األمر الذي أس

يف ظل الوضع الراهن التي تمر به بالدنا.

توزيع توزيع ١٠٥٠١٠٥٠ سلة غذائية لألسر الفقيرة بعمران سلة غذائية لألسر الفقيرة بعمران
مدفعية الجيش

ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك ــا  كم
ــس تجمعات  ــعبية أم الش واللجان 
مرتزقة العدوان السعودي يف منطقة 
ــق  تحق ــبوه  ش ــة  بمحافظ ــاق  الس

إصابات مبارشة .
ــش  ــال الجي ــر ابط ــك دح اىل ذال
ــعبية فلول املرتزقة من  واللجان الش
سوق الربوع يف املقاطرة واشتباكات 

بني فصائل العدوان وسط املدينة .

هيئة الطريان: 
ــن  األم ــس  مجل أن  إىل  ــار  وأش
ــاكناً  ــدويل لم يحركا س ــع ال واملجتم

ــري  ــاء غ ــار صنع ــالق مط ــاه إغ تج
ــن وفاة نحو  ــي عىل الرغم م القانون
37 مريضاً يومياً جراء عدم تمكنهم 
ــارج  ــالج خ ــي الع ــفر لتلق ــن الس م

اليمن.
ــة  هيئ ــم  باس ــدث  املتح ــدد  وج
ــن  األم ــس  مجل ــة  مطالب ــريان  الط
ــار صنعاء  ــح مط ــرار لفت ــدار ق بإص
ــانية  ــالت اإلنس الرح ــام  أم ــدويل  ال
ــريان املدني  ــة وتحييد الط والتجاري
ــعب  ــاء الش ــة أبن ــدم كاف ــه يخ كون
ــون  ــه القان ــق كفل ــو ح ــي وه اليمن

الدويل.
وأكد أن مطار صنعاء الدويل يعمل 
ــراءات  ــري وإج ــرشوط ومعاي ــاً ل وفق

منظمة الطريان املدني (االيكاو) .

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


