
الحديدة - سبأ
ــاع بمحافظة الحديدة أمس برئاسة وكيل أول املحافظة  ناقش اجتم
ــالق املنافذ  ــالن تحالف العدوان إغ ــم، تداعيات إع ــد عياش قحي محم

البحرية يف البحر األحمر أمام حركة املالحة.
ــة رضورة استمرار  ــالء الرشكات املالحي ــاع الذي ضم وك ــد االجتم وأك
ــة املوانئ والرشكات لتأمني املواد  الحركة املالحية والتنسيق بني مؤسس

الرضورية للمواطنني.
ــة أو استهدافها يأتي يف  ــالق املنافذ البحري ــد االجتماع أن إغ كما أك
ــعب اليمني من خالل منع  ــار مخططات العدوان الهادفة تركيع الش إط

دخول املواد الغذائية الرضورية واملشتقات النفطية.
وأهاب االجتماع بكافة املؤسسات والوكاالت العاملة يف مجال املالحة 
ــئ للتغلب عىل  ــادة املحافظة ومؤسسة املوان ــق فيما بينها وقي التنسي
ــدوان لضمان استمرار الحركة  ــال مؤامرات الع التحديات الراهنة وإفش

املالحية.
ــد الجبار  ــؤون املالية عب ــة للش ــل املحافظ ــار وكي ــاع أش ويف االجتم
أحمد محمد إىل رضورة اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة بضمان استمرار 
ــدات واملواد  ــد إليصال املساع ــي تعد املنفذ الوحي ــة املالحية الت الحرك

الغذائية للشعب اليمني.
ــئ البحر األحمر الكابنت محمد أبوبكر  فيما أكد رئيس مؤسسة موان
ــق  ــة بح ــة جريم ــة البحري ــالق املالح ــدوان بإغ ــدام الع ــاق أن إق إسح
اإلنسانية تتناىف مع كل املواثيق واألعراف والقوانني الدولية واإلنسانية.

حرض االجتماع مدير أمن املحافظة الحميد عبدالحميد املؤيد.

اجتماع بالحديدة مع وكالء الشركات المالحيةاجتماع بالحديدة مع وكالء الشركات المالحية

صنعاء – سبأ
ــز  عبدالعزي ــايض  الق ــام  الع ــب  النائ ــال  ق
ــدوان  ــروف الع ــم ظ ــن رغ ــدادي ”إن اليم البغ
ــة، إال أنه  ــدد بكارثة إنساني ــار الذي يه والحص

يستقبل الالجئني من الدول املجاورة ”.
ــة نقاشية أمس  ــام يف حلق ــب الع ــا النائ ودع
ــات الدولية  ــف باالتفاقي ــاء حول التعري بصنع
للجوء، نظمها مركز دراسات الهجرة والالجئني 
ــع  ــة م ــة وبالرشاك ــة العام ــع النياب ــاون م بالتع
ــؤون الالجئني، األمم  مفوضية األمم املتحدة لش
ــاف العدوان  ــف جهودها إليق ــدة إىل تكثي املتح
ــة له وفقا  ــاره كونه ال مرشوعي ــة كافة آث ومعالج

مليثاق األمم املتحدة.
وأضاف ”إن قضية الالجئني من أهم القضايا 
ــا اإلنسان  ــي يضطر فيه ــاة الت ــة بالحي املتصل
ــوء إىل بلد  ــروب باللج ــوراث الح ــن ك ــرب م لله
ــالم واألمان والعيش الكريم  آخر ينعم فيه بالس
ــالع عىل كافة  ــة املعرفة واالط ــا إىل أهمي ”.. الفت
ــة املتعلقة بحماية  ــني واالتفاقيات الدولي القوان

ورعاية حقوق الالجئني وتنظيم الحياة.
ــام  ــة أم ــة مفتوح ــة العام ــح أن النياب وأوض
الجميع أفردا ومنظمات كونها مؤسسة قضائية 
تقع عليها مسؤولية حماية الحقوق والحريات 
ــوق  ــة حق أن رعاي ــا  .. مبين ــون  القان ــادة  وسي
ــة دولية، تنصلت عنها الدول  الالجئني مسؤولي

الغنية وتحملت أعباءها الدول الفقرية.
ــد النائب العام أن معالجة قضايا اللجوء  وأك
تحتاج إىل مواقف دولية أكرث وضوحا بعيدا عن 

املصالح والحسابات السياسية واالقتصادية.
ويف السياق ذاته ألقى النائب العام محارضة 
يف الحلقة النقاشية بعنوان ”الحماية القانونية 
لالجئني يف اليمن ودور أعضاء النيابة يف ذلك .. 

ــا أن قضايا الالجئني تتحكم بها مسائل  موضح
سياسية وقانونية.

ــرق إىل دور اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١م  وتط
يف  ١٩٦٧م  ــام  لع ــا  به ــق  امللح ــول  والربتوك
ــف اللجوء  ــق اللجوء وتعري ــة وتنظيم ح حماي
ــة اإليواء  ــئ يف دول ــوق الالج ــا حق .. مستعرض

وواجباته.
ــرة  ــات الهج ــز دراس ــر مرك ــرب مدي ــا أع فيم
ــن تقديره  ــد العماد، ع ــني الدكتور أحم والالجئ
ــة وتفاعلها مع  ــة العام ــاوب النياب ــاون وتج لتع

قضايا الالجئني.
ــن املواضيع  ــا الالجئني م ــار إىل أن قضاي وأش
ــا خاصة وأن  ــن قانونيا وسياسي ــي تهم اليم الت
ــة محكومة باتفاقيات دولية وكذا  لها أبعاد دولي
ــدار ترشيع  ــا إىل أهمية إص ــاد وطنية .. الفت أبع
ــىل  ــة ع ــن موقع ــون اليم ــني، ك ــاص بالالجئ خ

اتفاقية جنيف 1951م.

ــة املفوضية السامية  ــن جانبها أكدت ممثل م
ــؤون الالجئني يف اليمن ماديلن كون، حرص  لش
املفوضية عىل حل قضايا الالجئني .. مشرية إىل 
أهمية مراعاة كافة الجوانب القانونية الضامنة 

لحقوق الالجئ.
ــادئ  باملب ــف  التعري رضورة  إىل  ــت  ولفت
ــوق الالجئني،  ــة الحامية لحق ــة الدولي القانوني
وتعزيز العالقة بني األجهزة القضائية ومفوضية 

الالجئني يف هذا الجانب.
ــل أعضاء  ــالت من قب ــة مداخ ــل الحلق تخل
ــة ما تقدمه األمم  ــة لالستفسار عن طبيع النياب
ــا  ــة يف م ــة قانوني ــات ورعاي ــن خدم ــدة م املتح

يخص الالجئني.
وقدم خرباء عن املفوضية محارضة عن والية 
املفوضية السامية لشؤون الالجئني، ركزت عىل 
ــا املفوضية يف  ــوم به ــطة التي تق ــدور واألنش ال

رعاية شؤون الالجئني يف اليمن.

ــرق  الط ــة  صيان ــدوق  صن إدارة  ــس  مجل ــر  أق
ــة وزير األشغال  ــور يف اجتماعه أمس برئاس والجس
ــدوق  ــة الصن ــق موازن ــب مطل ــرق غال ــة والط العام
ــع ١٠  ــراد متوق ــايل ٢٠١٨م بإي ــام امل ــة للع التقديري

مليارات و٢٧٠ مليون ريال .
ــاريع صيانة  ــىل مش ــة اإلنفاق ع ــن املوازن تتضم
ــا يف ذلك الجسور  ــرق بمستوياتها املختلفة بم الط
ــا من قبل طريان  ــاق املترضرة جراء استهدافه واألنف

العدوان السعودي األمريكي.
ــس مجلس إدارة  ــاع بحضور رئي ــا أقر االجتم كم
ــس السماوي  ــرق املهندس أني ــدوق صيانة الط صن
ــدة الطوارئ املهندس نبيل املؤيد ووكيل  ورئيس وح
ــرق املهندس عبد الوهاب  ــال لقطاع الط وزارة األشغ
الحاكم وأعضاء مجلس إدارة الصندوق من الجهات 
ــة والتخطيط  ــوزارات األشغال واملالي ــة ب ذات العالق
والنقل والداخلية والنفط، تجديد تمديد فرتة العمل 
ــق للطرق والجسور  ــة الروتينية الساب بعقد الصيان

ملدة عام اعتبارا من بداية ٢٠١٨م حتى نهايته .
ــر األشغال العامة والطرق  ويف االجتماع حث وزي
ــرادات صندوق صيانة  ــات املعنية بتحصيل إي الجه
ــة والجمارك  ــادن واملالي ــط واملع ــوزارة النف الطرق ب
ــدوق بما  ــرادات إىل حساب الصن ــد اإلي ــة توري رسع
ــام ٢٠١٨م املقرة بما  ــة التقديرية لع ــذي امليزاني يغ
ــرق والجسور  ــه يف صيانة الط ــن أداء مهام يمكنه م
ــا العدوان وإعادتها للخدمة بما  واألنفاق التي دمره
يسهل نقل املساعدات اإلنسانية الغذائية واإلغاثية 

والدوائية وتخفيف معاناة املواطنني.
ــت إىل حجم األعباء املالية الباهظة والتبعات  ولف
ــة التي تفرض عىل األجهزة املعنية  الرتاكمية السلبي

بصيانة وإعادة تشغيل شبكات الطرق والجسور يف 
حال تأخر توريد تلك الجهات إيرادات الصندوق.

ــس إدارة صندوق  ــق مجل ــر مطل ــث الوزي كما ح
ــرار التنسيق مع املنظمات  صيانة الطرق عىل استم
ــم يف مواجهة  ــا يسه ــة بم ــات املانح ــة والجه الدولي
ــا العدوان  ــي فرضه ــة الت ــاء املالي ــات واألعب التحدي

باستهدافه املمنهج لشبكات الطرق والجسور.
ــدوق صيانة  ــس إدارة صن ــس مجل ــا أكد رئي فيم
ــىل استمرار  ــاوي ع ــس السم ــدس أني ــرق املهن الط
ــه املناطة يف مختلف  ــدوق يف أداء عمله ومهام الصن
ــداف  ــدوان يف استه ــرار الع ــم استم ــات رغ املحافظ

شبكة الطرق.
ــات الطرق  ــاريع شبك ــرض جملة من مش واستع
ــم إعادتها  ــدوان وت ــا الع ــي استهدفه ــور الت والجس
ــاريع الجاري تنفيذها عىل  للخدمة وغريها من املش
ــىل جهود املهندسني  ــوى املحافظات .. مثنيا ع مست

ــني  والقائم ــاج  واإلنت ــل  العم ــع  مواق يف  ــني  والعامل
واملرشفني عىل تلك املشاريع.

ــر التنفيذي ملؤسسة الطرق  فيما استعرض املدي
ــدس لبيب عز الدين جهود املؤسسة  والجسور املهن
ــىل  ــور ع ــرق والجس ــات الط ــة شبك ــادة خدم يف إع
مستوى املحافظات واالنجازات التي حققتها خالل 
ــات الراهنة التي  ــل الظروف والتحدي املرحلة ويف ظ
ــدف اليمن وبنيته  ــن عدواناً يسته ــه فيها اليم يواج

التحتية.
ــارض اجتماعاته  ــع إىل مح ــان االجتماع استم وك
ــن توصيات  ــا تضمنته م ــق عليها بم ــة وواف السابق

لخدمة مشاريع تأهيل وصيانة والطرق والجسور.
وثمن املجتمعون الجهود التي يبذلها املهندسون 
ــاريع ومواصلة العمل يف ظل  ــون يف تلك املش والعامل
ــريان العدوان واستهدافه شبكات  استمرار تحليق ط

الطرق والجسور.

النائب العام يدعو األمم المتحدة إلى إيقاف العدوان النائب العام يدعو األمم المتحدة إلى إيقاف العدوان 
ومعالجة آثاره الكارثيةومعالجة آثاره الكارثية

إقرار الموازنة النقدية لصندوق الطرق للعام إقرار الموازنة النقدية لصندوق الطرق للعام ٢٠١٨٢٠١٨مم

وزير األشغال يحث على التنسيق مع المنظمات الدولية وزير األشغال يحث على التنسيق مع المنظمات الدولية 
المانحة لإلسهام في صيانة الطرق والجسورالمانحة لإلسهام في صيانة الطرق والجسور

ــــارب والــبــيــضــاء ــداف مــخــابــئــهــم فـــي م ــه ــت ــاس ــة ب ــزق ــرت ــم ــــارب والــبــيــضــاءقــتــلــى وجـــرحـــى مـــن ال ــداف مــخــابــئــهــم فـــي م ــه ــت ــاس ــة ب ــزق ــرت ــم قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن ال

"الثورة"/
ــال  ــة حي ــة الغاضب ــة والدولي ــل املحلي ــدت ردود الفع تصاع
ــي عدوانه وجرائمه  ــد تحالف العدوان السعودي اإلمارات تصعي
ــه يف إقفال املنافذ  ــني وال سيما بعد مضي ــية بحق املدني الوحش
ــي وصفتها  ــوة الت ــن يف الخط ــة لليم ــة والجوي ــة والبحري الربي
ــة بأنها  ــة واإلنساني ــة السياسي ــات الدولي ــن املنظم ــد م العدي

انتهاك سافر للقوانني الدولية.
ــدة إىل  ــش: األمم املتح ــس ووت ــن رايت ــة "هيوم ــت منظم دع
ــار  ــف الحص ــا ولوق ــي تملكه ــزاءات الت ــة الج ــدام سلط استخ
ــة  ــؤدي إىل كارث ــه سي ــت إن ــذي قال ــن وال ــىل اليم ــودي ع السع
ــرية إىل أن عىل مجلس األمن  ــة هي األسوأ يف العالم، مش إنساني
التحذير من إمكان فرض جزاءات  ملنع إعاقة وصول املساعدات 
ــرب ال تسمح   ــني الح ــرية إىل أن  قوان ــن، مش ــة إىل اليم اإلنساني
ــري متناسب عىل  ــا يكون لها تأثري غ ــار العسكري عندم بالحص

املدنيني مقارنة بأي ميزة عسكرية.
وحذر املتحدث باسم األمم املتحدة ستيفان دوجاريك أمس 
ــة “ كان له اثر سلبي كبري  ــن أن الحصار الذي تقوده السعودي م

عىل وضع كارثي بالفعل“.
ــدة إن الحصار  ــب مدير األمم املتح ــايا كومار نائ وقالت أكش
ــع حياة املاليني  ــه السعودية عىل اليمن يض ــت الذي تفرض املؤق

ــل السيايس  ــم غربية تأييدها الح ــا أعلنت عواص ــر فيم يف خط
ورفضها الخيار العسكري الذي يقوده تحالف العدوان الهمجي 

عىل اليمن.
ــة علماء اليمن املجلس السيايس األعىل  وداخليا دعت رابط
وحكومة اإلنقاذ وقوات الجيش واللجان الشعبية وسائر الشعب 

اليمني إىل الرد عىل جرائم الحرب التي يرتكبها تحالف العدوان 
السعودي بحق الشعب اليمني والجهاد ضد أعداء الله والدين 
ــة، مؤكدة أن علماء الدين املسلمني  الصامتني حيال ما  اإلنساني
يرتكبه العدوان من جرائم حرب مشاركون يف إراقة الدم اليمني.

ــي واألرصاد محمد  ــة للطريان املدن ــان رئيس الهيئة العام وك

ــة الطريان املدني  ــة إىل األمني العام ملنظم ــادر وجه رسال عبدالق
ــا أن الجمهورية  ــد فيه ــغ ليو اك ــدة فان ــاو) السي ــدويل (اإليك ال
ــا وفضائها  ــل مطاراته ــة عىل ك ــادة تام ــة ذات سي ــة دول اليمني
ــا التفاقية  ــدول، طبق ــة مع كل ال ــوق متساوي ــوي ولها حق الج

الطريان املدني الدويل والقوانني واألنظمة واملواثيق الدولية.
ــاذ الوطني رسالة إىل  ــر الخارجية يف حكومة اإلنق ووجه وزي
ــدة خواكني  ــع لألمم املتح ــوق اإلنسان التاب ــس مجلس حق رئي
ــة األمم  ــل مفوضي ــس ممث ــا أم ــيل، تسلمه ــازا مارت ــدر م الكسن
ــني دانت استمرار  ــد بن رعد الحس ــدة لحقوق اإلنسان زي املتح
دولتي العدوان السعودية واإلمارات يف انتهاك القانون اإلنساني 
ــة املواثيق واملعاهدات الدولية  ــدويل وميثاق األمم املتحدة وكاف ال

ذات الصلة باحرتام حقوق اإلنسان.
ــالن تحالف  ــاً يف إع ــح جلي ــات تتض ــذه االنتهاك ــد أن ه وأك
ــة والجوية يف  ــة والبحري ــذ الربي ــالق املناف ــرا إغ ــدوان مؤخ الع
ــاً ممنهجاً ضد  ــذي يمثل عقاباً جماعي ــة اليمنية وال الجمهوري

الشعب اليمني.
ــا رغم رشاكتها  ــدره "األليزيه" أنه ــت فرنسا يف بيان أص أعلن
الوطيدة مع اإلمارات إال أنها عىل خالف معها بخصوص الحرب 
عىل اليمن، وأكدت دعوتها إىل حل سيايس وعدم إيمانها بالحل 

العسكري.

إقفال تحالف العدوان للمنافذ اليمنية جريمة حرب تنتهك القانون الدوليإقفال تحالف العدوان للمنافذ اليمنية جريمة حرب تنتهك القانون الدولي
ردود فعل غاضبة على حصار العدوان وحكومة اإلنقاذ وجهت رسائل إلى "االيكاو" ومجلس حقوق اإلنسان وسط إدانات محلية ودوليةردود فعل غاضبة على حصار العدوان وحكومة اإلنقاذ وجهت رسائل إلى "االيكاو" ومجلس حقوق اإلنسان وسط إدانات محلية ودولية

زلزال ـ زلزال ـ ٢٢ " والمدفعية بعثرت مخابئ المرتزقة في ذباب والهاملي " والمدفعية بعثرت مخابئ المرتزقة في ذباب والهاملي

خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بهجمات مباغتة استهدفت مخابئهم بجبهات تعزخسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بهجمات مباغتة استهدفت مخابئهم بجبهات تعز

ALTHAWRAHالثــــورة

ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  استهدف
ــس  أم ــاء  مس ــعبية  الش ــان  واللج
ــدوان السعودي  تجمعات ملرتزقة الع

األمريكي بمحافظة الضالع.
لوكالة  ــري  ــدر عسك ــح مص وأوض

ــا  قصف أن  ــأ)  (سب ــة  اليمني ــاء  األنب
ــعبية  ــش واللجان الش ــا للجي مدفعي
ــة العدوان  ــدف تجمعات ملرتزق استه
ــس، محققا إصابات مبارشة يف  يف يعي

صفوفهم.

ــدف  ــه ــت ــس ــدف قـــصـــف مـــدفـــعـــي ي ــه ــت ــس قـــصـــف مـــدفـــعـــي ي
تجمعات مرتزقة العدوان بالضالعتجمعات مرتزقة العدوان بالضالع

"الثورة "/
عاود طريان تحالف العدوان السعودي اإلماراتي 
ــىل العاصمة صنعاء ليل  أمس غاراته الهستريية ع
أمس بسلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة من 
ــة غارات أخرى  ــة بالتزامن مع شنه سلسل العاصم
ــن ارتكابه  ــة بعد ساعات م ــىل املحافظات اليمني ع
ــعة بحق املدنيني يف قرية هران  ــية بش مجزرة وحش

ــة حجة راح ضحيتها  ــة افلح اليمن بمحافظ مديري
نحو 60 شهيدا من املدنيني.

وشن طريان تحالف العدوان السعودي ليل أمس 
ــمالية والرشقية  ــاء الش ــارات عىل األنح ــة غ سلسل
ــرس يف  ــة الح ــا مدرس ــاء مستهدف ــة صنع للعاصم
ــراف بثالث غارات وكلية الهندسة العسكرية يف  الج
جولة آية بشارع مأرب وبست غارات الكلية الحربية 

بالروضة واملعهد التقني للقوات الجوية بغارتني.
كما شن طريان تحالف العدوان السعودي أمس 
ــرث من 20 غارة عىل مناطق متفرقة يف مديرية نهم  أك
ــة، إحداها  ــمالية الرشقية للعاصم بالضواحي الش
استهدفت مخابئ ملرتزقة العدو وتسببت يف مرصع 

وإصابة العديد منهم.
ــريان العدو عاود  ــادت مصادر عسكرية أن ط وأف

ــدة مستهدفا بــ 4  ــىل محافظة صع ــس غاراته ع أم
ــاف فضال عن  ــارش بمديرية كت ــارات منطقة األج غ
ــراد والثعبان  ــىل منطقتي آل ق ــه ثالث غارات ع شن

بمديرية باقم.
كما شن طريان العدوان السعودي أمس 5 غارات 
ــارة عىل  ــة مأرب وغ ــة رصواح بمحافظ ــىل مديري ع

شمال رشق معسكر خالد بمديرية موزع.

ــة  والــمــحــافــظــات ــم ــاص ــع ــى ال ــل ـــه الــهــســتــيــريــة ع ـــارات ــة  والــمــحــافــظــاتطـــيـــران الـــعـــدو يـــعـــاود غ ــم ــاص ــع ــى ال ــل ـــه الــهــســتــيــريــة ع ـــارات طـــيـــران الـــعـــدو يـــعـــاود غ
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"الثورة"/
ــال الجيش واللجان  ــوم مباغت شنه أبط أوقع هج
ــعبية أمس عىل مخابئ املرتزقة يف جبهة الشقب  الش
ــىل وجرحى  ــوادم بمحافظة تعز قت ــرب امل بمديرية ص
ــدى اآلليات  ــال عن تدمري إح ــوف املرتزقة فض يف صف
ــاك، فيما كبدت  ــت بحوزتهم هن ــة التي كان العسكري
ــيا املرتزقة  ــعبية مليش ــان الش ــش واللج ــريان الجي ن
ــر يف األرواح والعتاد لدى صدها محاولة زحف  خسائ

فاشلة للمرتزقة يف األحياء الرشقية للمدينة.
وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش واللجان 
ــة العدو  ــة ملرتزق ــل فاشل ــة تسل ــس محاول ــدت أم ص
ــودي يف جبهة ملكلكل رشقي مدينة تعز ما أسفر  السع
ــي املرتزقة،  ــن مسلح ــة العديد م ــرصع وإصاب ــن م ع
ــا مباغتا عىل تحصينات  ــن متع شنهم هجوم بالتزام

ــة املفاليس بمديرية  ــة العدو اإلماراتي يف منطق مرتزق
حيفان أسفر عن مرصع وإصابة العديد من مسلحي 

املرتزقة.
ــش  للجي ــدة  املسان ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  ودك
ــعبية أمس بصاروخ من طراز " زلزال ـ 2  واللجان الش
ــا وقذائف املدفعية  ــات من صواريخ الكاتيوش " وصلي
ــي يف منطقة الهاميل  ــة العدو اإلمارات تجمعات ملرتزق

كبدت املرتزقة خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ــش واللجان  ــت مدفعية الجي ــك فيما دك ــاء ذل وج
ــة العدوان السعودي يف معسكر  أمس تجمعات ملرتزق
اإلمام والسلسلة الجبلية رشق مدينة ذباب الساحلية 
ــريان الجيش  ــا دمرت ن ــات مبارشة، كم ــة إصاب محقق
ــة عسكرية تابعة ملرتزقة العدوان  واللجان أمس جراف
بقذائف املدفعية شمال معسكر خالد بمديرية موزع.
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"الثورة" /
ــت شنه أبطال  ــع هجوم مباغ أوق
الجيش واللجان الشعبية أمس عىل 
ــدوان السعودي  ــئ مرتزقة الع مخاب
ــة مأرب  ــة رصواح بمحافظ يف مديري

قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.
ــادر عسكرية ميدانية  أفادت مص
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  ط أن 
ــه  ــاد مرتزقت ــاول إسن ــي ح اإلمارات
بغارتني شنهما عىل املديرية غري أن 

اإلسناد الجوي فشل.
وأكدت إن هجوم الجيش واللجان 
ــعبية استهدف مخابئ املرتزقة  الش
ــن دحرهم  ــر ع ــار وأسف ــة املط يف تب
ــرية إىل اغتنام   ــن مخابئ عدة، مش م
ــان كميات من  ــال الجيش واللج أبط

ــا من تبقى  ــة والعتاد خلفه األسلح
من املرتزقة الذين الذوا بالفرار.

ــش  الجي ــة  مدفعي إن  ــت  وقال

ــع  مواق ــن  بالتزام ــت  دك ــان  واللج
وتحصينات املرتزقة يف وادي الربيعة 

باملديرية محققة إصابات مبارشة.

ــئ  مخاب ــىل  ع ــوم  الهج ــن  وتزام
ــه  ــر شن آخ ــع  م ــأرب  م ــة يف  املرتزق
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي أبط

ــة  ــة يف منطق ــئ للمرتزق ــىل مخاب ع
ــة الزاهر محافظة  ــردي بمديري االج

البيضاء.


