
بيع أذون الخزانة بقيمة بيع أذون الخزانة بقيمة ١١٣١١٣ مليارًا مليارًا  
وو٧٨٨٧٨٨ مليون ريال مليون ريال

٣٨٣٨ مليونًا و مليونًا و٣٩٦٣٩٦ ألف ريال ايرادات ا�حوال  ألف ريال ايرادات ا�حوال 
المدنية بمحافظة اب خالل النصف ا�ولالمدنية بمحافظة اب خالل النصف ا�ول

ــروض رشاء أذون  ــي بصنعاء تحليل ع ــك املركزي اليمن ــرى أمس يف البن  ج
ــاراً و788 مليوناً و890  ــم ( 1022 ) بقيمة 113 ملي ــية للمزاد رق الخزانة التنافس

ألف ريال لآلجال الثالثة (91، 182، 364) يوماً .
ــط معدل  ــخة منه أن متوس ــبأ) نس وأوضح بيان صادر عن البنك تلقت (س
الفائدة لآلجال الثالثة بلغ (16.60 س%) (15.83 %) (15.82 %) عىل التوايل.

ــيتم فتح مظاريف الطلبات غري التنافسية يوم األحد  وأشار البيان إىل أنه س
القادم.

/  
ــجل املدني  ــوال املدنية والس ــب األح ــي حققها مكت ــرادات الت ــايل اإلي ــغ إجم بل
بمحافظة اب خالل النصف األول من العام الجاري حوايل 38 مليوناً و396 الف ريال

ــام األحوال املدنية  ــن الحارثي مدير ع ــح ذلك للثورة العقيد محمد محس أوض
ــة الثانية  ــة اب احتلت املرتب ــريا إىل أن محافظ ــة .مش ــي باملحافظ ــجل املدن والس
ــدا بأن اإليرادات  ــهادات امليالد املجانية . مفي ــتوي الجمهورية يف منح ش عىل مس
ــرادات املركزية لنفس  ــا بلغت اإلي ــاً و513 ألف ريال  فيم ــت 17 مليون ــة بلغ املحلي
ــال فيما بلغت إيرادات لدعم املصلحة  ــرتة مبلغاً وقدره. 17 مليون و317 ألف ري الف
ــان املكتب حقق  ــوه العقيد الحارثي. ب ــني و495 ألف ريال . ون ــدره. 3مالي ــاً وق مبلغ
ــة للمواطنني رغم  االعتداء  ــة يف تقديم الوثائق الثبوتي ــات وتطورات ملموس نجاح
ــا بلغ اجمايل عدد  ــىل وطننا الغايل. فيم ــار الرببري االقتصادي ع ــم والحص الغاش
ــخصية املمنوحة خالل النصف األول للعام الجاري من يناير حتي  البطاقات الش
يونيو2017 بطاقة فيما بلغ عدد البطاقات العائلية 666 بطاقة وبلغ عدد شهادات 
امليالد 5205 شهادة ذكور وإناث  وبلغ عدد الوقائع الحيوية لليمنني 839  فيما بلغ 

عدد حاالت الوقائع للزواج 527 وعدد حاالت الطالق. 56 .

أقدم إنسان حي على وجه ا�رضأقدم إنسان حي على وجه ا�رض
ــفت صحيفة "غارديان" الربيطانية عن اسم املواطن التشييل الذي يعتقد  كش

أنه أقدم إنسان ال يزال عىل قيد الحياة عىل وجه الكرة األرضية.
ــيلينو فيالنويفا جاراميلو  وذكرت الصحيفة يف تقرير نرشته يوم االثنني بأن س
ــد يف 1896، قبل 4  ــة هويته، 121 عاما، وقد ول ــب بطاق ــغ من العمر حاليا، حس يبل
ــخص عىل قيد الحياة يف العالم،  ــنوات من والدة املرأة التي تعترب حاليا أقدم ش س

حسب كتاب غينيس لألرقام القياسية.
ــي كانت حينئذ يف  ــيلية مارتا رامرييز الت ــادت الصحيفة بأن املواطنة التش وأف
ــرس جميع ممتلكاته يف  ــأوى للعجوز الفقري بعد أن خ ــا قررت توفري م ــن 63 عام س

حريق التهم منزله.
وكانت املرأة، بطبيعة الحال، عىل يقني بأن ضيفها ذا 99 عاما لن يعيش طويال، 
ــو ال يزال عىل قيد الحياة فيما  ــنوات مرت واحدة تلو أخرى، وجاراميل غري أن الس

يبلغ عمرها اليوم 85 عاما
ــي تثبت عمر  ــة الوحيدة الت ــي الوثيق ــة الهوية ه ــارة إىل أن بطاق ــدر اإلش تج
الرجل، بعد أن دمر الحريق جميع الوثائق األخرى، غري أن سلطات البالد ال تشك 

يف مصداقية هذه املعلومات.
ــو جنوب البالد يف العام الذي نظمت فيه ألول  ــد جاراميلو يف بلدة ريو بوين وول
ــم يكن لديه أبدا  ــل يف مجال الزراعة، ول ــاب األوملبية املعارصة، وكان يعم ــرة األلع م

زوجة أو أطفال.
ــخصيا  ــتيان بينريا ش ــابق سيباس ــييل الس ــأ الرئيس التش ــام 2011 هن ويف ع
ــة خواكيم الفني  ــة االجتماعي ــر التنمي ــلم وزي ــوم ميالده الـ115، وس ــو بي جاراميل

للعجوز وثيقة تثبت عمره.

عمران/ سبأ
ــران أمس ضم  ــاع بمحافظة عم ــش اجتم ناق
ــر عيل باكر ونائب مدير رشكة  وكيل املحافظة باك
ــان ومدير مكتب  النفط فرع صنعاء نارص الرويش
ــن  ــدوب أم ــة ومن ــارة باملحافظ ــة والتج الصناع
ــعار املشتقات النفطية  املحافظة، آلية ضبط أس
ــن املحطات جراء  ــهد تضاربا يف عدد م التي تش

األزمة املفتعلة مؤخرا.
ــات ببيع  ــزام مالكي املحط ــر االجتماع إل واق
ــل  ــن قب ــدد م ــعر املح ــة بالس ــتقات النفطي املش
ــيتم اتخاذ اإلجراءات  رشكة النفط .. مؤكدا أنه س
ــني ويف مقدمتها مصادرة  ــة بحق املخالف القانوني
ــات غري  ــن املحط ــة م ــتقات النفطي ــات املش كمي

امللتزمة واملخالفة.
ــني مكتب  ــيق ب ــاع أهمية التنس ــد االجتم وأك
ــارة ورشكة النفط وأمن املحافظة  الصناعة والتج
ــة  ــراءات املنظم ــري اإلج ــة لس ــإلرشاف واملتابع ل

لذلك.
ــان رقابية  ــكيل لج ــون تش ــر املجتمع ــا أق كم

ــة عمليات ملتابعة عملية البيع ورفع تقارير  وغرف
ــان الرقابية  ــن متابعة عمل اللج يومية، فضال ع

واملخالفات التي قد تحدث .
إىل ذلك تفقد وكيل محافظة عمران باكر عيل 
ــان  ــر رشكة النفط نارص الرويش ــر ونائب مدي باك
عددا من محطات املشتقات النفطية باملحافظة 
ــري  ــود وتنظيم س ــر الجه ــة تضاف ــدا أهمي .. مؤك
توزيع املشتقات النفطية وبيعها بالسعر املحدد.

ــن  ــة م ــود املبذول ــر الجه ــل باك ــن الوكي وثم
ــتقرارها  ــعار واس ــل رشكة النفط يف ضبط األس قب

لتخفيف معاناة املواطنني .
ــط فرع  ــة النف ــر رشك ــب مدي ــار ونائ ــا أش فيم
ــعر الرسمي يف كافة  صنعاء إىل أهمية تعميم الس
ــا  ــران .. داعي ــة بعم ــتقات النفطي ــات املش محط
املواطنني إىل عدم تخزين املشتقات النفطية وأن 

يتم رشاء الكميات الكافية.

ــوري، يبلغ من  تمكن األطباء من إنقاذ حياة طفل س
ــاء من  ــاب بمرض وراثي، عرب إنش ــنوات، مص العمر 7 س

يكفي من الجلد لتغطية %80 من جسده.
ــي  ــد الصناع ــتخدام الجل ــن اس ــاء م ــن األطب وتمك
ــن، الذي  ــم الطفل حس ــة 9 أقدام مربعة من جس لتغطي
ــا، حيث  ــش يف أملاني ــل ويعي ــمه الكام ــرصح عن اس ــم ُي ل
ــرض  ــن م ــه م ــراء معانات ــاة ج ــر الوف ــا لخط كان معرض
ــم "الفراشة" أو "انحالل البرشة  جلدي وراثي ُيعرف باس
ــان حساسة مثل  الفقاعي" (JEB)، ما يجعل برشة اإلنس
ــح أن يكون معرضا للتقرش  ــة الحرشات، ومن املرج أجنح

بمجرد ملسه.
واآلن، وبعد مرور عامني عىل الجراحة، يعيش الطفل 
ــة، وفقا  ــة الرياض ــه عىل ممارس ــة مع قدرت ــاة طبيعي حي

لألطباء.
ــه يفقد الجلد  ــن بعدوى بكتريية جعلت وأصيب حس
ــفى  ــل إىل مستش ــده، لذا أُرس ــي جس ــرث من ثلث ــىل أك ع

.Ruhr األطفال األملاني بجامعة
ــفى،  ــاس روثويفت، وهو طبيب يف املستش وقال توبي
ــا واجه األطباء  ــديد، كم ــل كان يعاني من ألم ش إن الطف

الكثري من املتاعب إلبقائه عىل قيد الحياة.
ويف محاولة أخرية ملساعدة الطفل، اتصل األطباء مع 
 Reggioــة مودينا و ــز الطب التجديدي بجامع مدير مرك
ــارك من  ــوكا، الذي ش ــيل دي ل ــا، ميش Emilia يف إيطالي
ــاقني، ولكنه لم يواجه  قبل يف مرشوع زراعة جلد عىل الس
ــابقا. أخذ فريق الدكتور ميشيل  ــكلة بهذا الحجم س مش
ــد الصبي، بما يف ذلك بعض  بداية خاليا جلدية من جس
ــىل التطور إىل  ــا القدرة ع ــي لديه ــة، الت ــا الجذعي الخالي
أنواع مختلفة من الجلد والحفاظ عىل النمو. وتم تعديل 
ــا يف املخترب، حتى  ــة والجلدية وزراعته ــا الجذعي الخالي
ــم  ــتخدامها لينمو الجلد عىل جس ــكان اس ــح باإلم أصب
ــفى ألكرث  ــن يف املستش الطفل من جديد، حيث ظل حس

من 8 أشهر، وهو اآلن بصحة جيدة.

ــكاوى والبالغات  استقبل مركز الش
ــام  الع ــش  املفت ــاز  ــع لجه التاب  "189"
ــكاوى  ــة، ألفاً و608 ش ــوزارة الداخلي ب
ــن تجاوزات  ــن املواطنني ع ــات م وبالغ
لبعض منتسبي وزارة الداخلية يف كافة 
ــوزارة خالل الفرتة  قطاعات ومصالح ال

من 21 سبتمرب إىل 7 نوفمرب الجاري.
ــات  والبالغ ــكاوى  الش ــز  ــد مرك وأك
ــبأ)  ــت (س ــه تقل ــادر عن ــر ص يف تقري
ــم الفصل يف ألف و50  ــخة منه أنه ت نس
ــاف واملعالجة  ــكوى، باإلنص ــاً وش بالغ
ــراءات القانونية بحق  ــاذ اإلج بعد اتخ
مرتكبيها، بنسبة 73 باملائة من إجمايل 

الشكاوى خالل الـ 48 يوماً املاضية.
وبنّي التقرير أن 368 بالغاً وشكوى، 
ــري، فيما  ــة والتح ــد املتابع ــزال قي ال ت
ــكوى إىل  ــاً وش ــة 171 بالغ ــت إحال تم

ــا  ــات العلي ــة والجه ــات املختص الجه
للتوجيه باتخاذ اإلجراءات القانونية.

ــن  ــاء 131 م ــم إلغ ــه ت ــار إىل أن وأش
ــتقبلها  ــكاوى التي اس ــات والش البالغ
ــدم  لع ــها،  نفس ــرتة  الف ــالل  خ ــز  املرك
ــدم  ع ــوت  وثب ــات  البيان ــتكمال  اس

صحتها.
ــة  أمان ــإن  ف ــر  التقري ــب  وبحس
ــب األكرب من  ــا النصي ــة كان له العاصم
ــكاوى  ــتقبله املركز من ش إجمايل ما اس
وبالغات حيث بلغ عددها 564 شكوى 
ــا  تلته  ، ــة  باملائ  35 ــبة  بنس ــاً،  وبالغ
ــكوى وبالغاً  محافظة صنعاء بـ 180 ش
ــة  ــاءت محافظ ــة، وج ــبة11 باملائ بنس
ــدد 152  ــة بع ــة الثالث ــران يف املرتب عم

شكوى بنسبة 9 باملائة.
ــتقبل  ــح التقرير أن املركز اس وأوض

ــكوى من محافظة ذمار،  128 بالغاً وش
ــة  وحج ــدة  الحدي ــا  محافظت ــا  تلته
ــكوى تم حل  ــاً وش ــايل 237 بالغ بـإجم

112 منها.
ــل  بالتعام ــوم  يق ــه  أن ــز  املرك ــد  وأك
ــراءات القانونية ومعالجة  واتخاذ اإلج
ــارب 21 قضية يف اليوم  ــاف ما يق وإنص
ــم متابعتها  ــى منها يت ــد وما تبق الواح
إىل  ــا  وإحالته ــات  املعلوم ــتيفاء  واس

الجهات املختصة.
ــال  ــني ورج باملواطن ــز  املرك ــاب  وأه
األمن التعاون معه والتواصل عىل الرقم 
ــن أي تجاوز  ــالغ ع ــي 189 واإلب املجان
ــبي وزارة  ــه أحد منتس ــرق يقوم ب أو خ

الداخلية يف أي قطاع أو مصلحة.
ــز  ــر ملرك ــي تقري ــذا ثان ــر أن ه يذك
البالغات والشكاوى 189 منذ تدشينه.

مركز الشكاوى يستقبل ألفًا مركز الشكاوى يستقبل ألفًا وو٦٠٨٦٠٨ بالغات وشكاوى ويفصل في  بالغات وشكاوى ويفصل في ٧٣٧٣ ٪ منها ٪ منها إجراءات رادعة بحق المتالعبين بأسعار المشتقات النفطية بعمرانإجراءات رادعة بحق المتالعبين بأسعار المشتقات النفطية بعمران

ـــــده ــــــــاة طــــــفــــــل ســــــــــــــــوري فــــــقــــــد جـــــل ـــــدهإنـــــــــقـــــــــاذ حــــــــي ــــــــاة طــــــفــــــل ســــــــــــــــوري فــــــقــــــد جـــــل إنـــــــــقـــــــــاذ حــــــــي
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 زيد البعوه
يوميات الثورة

العد التنازلي لهزيمة العد التنازلي لهزيمة 
العدوان!العدوان!

ــكرية  ــاالت العس ــف املج ــل يف مختل ــؤرشات والدالئ كل امل
ــية واالقتصادية تقول إن هزيمة العدوان السعودي  والسياس
ــعب  ــت قريبة جداً وان انتصار الش ــىل اليمن بات األمريكي ع
ــن خالل  ــيحصل قريباً م ــاً وس ــاً حتمي ــح واقع ــي أصب اليمن
املتغريات املتسارعة التي تحصل بشكل يومي يف حالة الرصاع 
ــواء عىل املستوى الداخيل بالنسبة للسعودية  مع العدوان س
ــبة لطريف الرصاع  ــتوى العام بالنس واملرتزقة وكذلك عىل املس
من أبناء الشعب اليمني الصامد وجيش العدوان ومرتزقته يف 

مختلف الجبهات ويف مختلف املجاالت ..
ــكري للجيش واللجان الشعبية  عىل صعيد التحرك العس
ــاطا كبريا  ــذه األيام نش ــنا خالل ه ــاالت ملس ــف املج يف مختل
ــارات ميدانية  ــات وانتص ــف الجبه ــا يف مختل ــركا عملي وتح
ــائر فادحة يف صفوف  ــارعة وهزائم كبرية وخس عظيمة ومتس
ــقاط طائرات وإطالق صواريخ بالستية  العدوان ومرتزقته إس
ــري آليات  ــرس زحوفات وتدم ــق العدو وك ــدة املدى إىل عم بعي
ــة يف مختلف  ــاط واملرتزق ــود والضب ــات من الجن ــرصع املئ وم
الجبهات وتقدما كبريا يف بعض امليادين الجهادية كما حصل 
ــتطيع احد أن  ــي ال يس ــن األخبار الت ــز وكثري م ــج وتع يف لح

يحصيها يف عجالة..
ــد التنازيل  ــة الع ــدل عىل بداي ــؤرشات التي ت ــرز امل ــن اب وم
ــذي ظهر خالل هذه  ــدوان هو التحرك امليداني ال ــة الع لهزيم
ــش واللجان  ــالً بالجي ــي ممث ــعب اليمن ــل الش ــام من قب األي
ــدد الدفعات  ــد الحظنا ع ــية وق ــادة السياس ــعبية والقي الش
ــق ويف مختلف  ــت يف مختلف املناط ــي تخرج ــكرية الت العس
ــوات الخاصة والقوات  ــوة الربية والق ــكرية الق الجوانب العس
ــة التي كان  ــاع الصاروخي ــات الدف ــك منظوم ــة وكذل البحري
ــبة  ــة الصواريخ البحرية " مندب1" أما بالنس ــا منظوم آخره
للنشاط العسكري يف ميدان املعركة يف مختلف الجبهات فقد 
كان األسبوع املنرصم حافالً ببشائر النرص يف نهم وتعز ولحج 
ــري وال تزال معركة  والجبهات الحدودية نجران وجيزان وعس

التصعيد يف بدايتها..
ــدول العدوان وخصوصاً  ــا عىل صعيد الوضع الداخيل ل أم
ــوم من خالف  ــا يجري الي ــى عىل احد م ــعودية فال يخف الس
ــل األرسة بداية من مقرن  ــري من األمراء من داخ وإقصاء للكث
ــوالً إىل متعب  ــف وص ــروراً بمحمد بن ناي ــز م ــد العزي ــن عب ب
ــراء الذين  ــالل وعدد كبري من األم ــه والوليد بن ط ــن عبد الل ب
ــهم ونقلهم إىل سلة املهمالت  ــلمان وابنه محمد بكنس يقوم س
ــول أن هناك توجها من  ــاد والحقيقة تق بحجة مكافحة الفس
ــالط امللكي من املعارضني  ــلمان لتنظيف الب قبل محمد بن س
ــوف  ــنى له يف ما بعد أن يتوىل منصب امللك وهذا س لكي يتس
ــبب والدة معارضة قوية يف املستقبل وسوف يكون قادتها  يس
ــيجعل  ــتبعادهم وإقصاؤهم وهذا س ــراء الذين تم اس من األم

السعودية تغرق يف مشاكل داخلية..
ــا  ــكل م ــة ب ــش هزيم ــوم يعي ــدوان الي ــوال الع ويف كل األح
ــل ذريع يف الوصول إىل أهدافه وهزائم  تعنيه كلمة هزيمة، فش
عسكرية ونفسية ومعنوية وخسائر مادية وبرشية يف املقابل 
ــاط  ــوم حالة من النش ــش الي ــد ويعي ــي صام ــعب اليمن الش
ــق إال القليل  ــف املجاالت ولم يتب ــة والجهاد يف مختل والحرك
من العمل والجد لكي يتحقق النرص ويتوقف العدوان بفضل 

الله.

ــدوان ورفع  ــن بإيقاف الع ــات عمال اليم ــام لنقاب ــب االتحاد الع طال
ــكيل لجنة  ــار الربي والبحري والجوي املفروض عىل اليمن، وتش الحص
ــعب  ــتقلة ومحايدة يف الجرائم التي ارتكبت بحق الش تحقيق دولية مس

اليمني وتدمري بناه االقتصادية.
ــدة واالتحاد  ــال اليمن، األمم املتح ــام لنقابات عم ــا االتحاد الع ودع
ــات ومنظمة العمل العربية إىل  ــي للنقابات واالتحاد الدويل للنقاب العرب
ــرصف مرتبات موظفي  ــائل املتاحة ل ــام بدورها والضغط بكل الوس القي
ــانية التي يعاني منها  ــة ومعالجة القضايا اإلنس ــاز اإلداري للدول الجه

الشعب اليمني والتي تهدد حياته.
ــبأ) الشعب اليمني  ودعا اتحاد عمال اليمن يف بيان تلقته وكالة (س
ــتهدفه.. مؤكدا  ــداً يف مواجهة التحديات التي تس ــوف صفا واح إىل الوق
ــعب  ــع الحلول للتحديات لتخفيف معاناة الش ــع معني بوض أن الجمي

اليمني
ــية التي  ــب كل القوى السياس ــيكون إىل جان ــا أكد االتحاد أنه س كم

تعمل من أجل اليمن أرضا وإنسانا.
ــن، غاية يف  ــي يمر بها اليم ــة الراهنة الت ــان إىل أن املرحل ــار البي وأش

الصعوبة وتحتاج لرص الصفوف ونبذ الخالفات .

اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب اتحاد نقابات عمال اليمن يطالب 
بإيقاف العدوان ورفع الحصاربإيقاف العدوان ورفع الحصار

صنعاء /سبأ
ــاء أمس حملة  ــاعة التاسعة من مس انطلقت الس
تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن عىل موقع 

التواصل االجتماعي "تويرت".
ــاركة يف الحملة يف  ــد املنظمون عىل أهمية املش وأك
ــل تصعيد تحالف العدوان من حصاره ومنع دخول  ظ
ــتلزمات الحياة من الغذاء والدواء والوقود  أبسط مس
ــاذل أغلب املنظمات  ــل صمت األمم املتحدة وتخ يف ظ

الدولية.
ــاركة يف  املش ــم إىل  العال ــرار  ــون أح املنظم ــا  ودع
ــعب اليمني  ــة للمطالبة برفع الحصار عن الش الحمل
ــني ونصف من  ــن عام ــد أكرث م ــاة عنه بع ــع املعان ورف

العدوان والحصار.
رابط بنك التغريدات:

h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /
tweetsfront/liftyemenblockade

حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمنحملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن

ألمانيا تبني أكبر عنفات في العالم لتوليد الكهرباء من الرياحألمانيا تبني أكبر عنفات في العالم لتوليد الكهرباء من الرياح
ــن بناء أكرب  ــىل االنتهاء م ــارفت ع ــالم أن أملانيا ش ــائل إع ــدت وس أك

عنفات يف العالم مخصصة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
ــات مخصصة لتخزين  ــك الطواحني األربع، املزودة ببطاري ال تعد تل
ــاء، لكنها  ــن حيث إنتاج الكهرب ــوى يف العالم م ــة الكهربائية، األق الطاق
ــرباء، فارتفاعاتها ترتاوح  ــز بحجمها الضخم الذي أذهل جميع الخ تتمي

ما بني 155 إىل 178 مرتا، وعرض شفرات مراوحها يصل إىل 137 مرتا.
ــن  ــون دوالر، لك ــة 81 ملي ــك اآلالت الضخم ــاء تل ــة بن ــت تكلف وبلغ
ــىل إنتاج 10.5  ــك التكاليف، فهي قادرة ع ــا املمتازة تعوض تل إنتاجيته
مليون كيلوواط ساعي من الكهرباء يف السنة، وبطارياتها املتطورة قادرة 
عىل تلبية حاجة املناطق املحيطة من الكهرباء يف أوقات الذروة وانقطاع 

التيار الكهربائي.
ــر أن أملانيا كانت قد حققت يف مايو الفائت إنجازا عظيما بتوفري  يذك
ما معدله %85 من إجمايل الطاقة يف البالد، عن طريق الطاقة املستدامة، 

عرب الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة املائية.

صعدة / سبأ
ــحار محافظة  ــاذر بمديرية س ــذ أبناء منطقة امله نف
ــتهداف العدوان  ــة للتنديد باس ــدة أمس وقفة قبلي صع
ــم الحرب  ــني وارتكاب جرائ ــعودي املدني ــي الس األمريك
ــران  ــة ه ــا جريم ــي وآخره ــعب اليمن ــاء الش ــق أبن بح

بمحافظة حجة.
ــي  األمم ــت  الصم ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــتنكر  واس
ــي يرتكبها  ــم املروعة الت ــاه الجرائ ــدويل املخزي تج وال
ــانية يف اليمن ..  ــد اإلنس ــم ض ــدوان الغاش ــف الع تحال

ــة منظمات حقوق  ــم املتحدة وكاف ــن بتواطؤ األم منددي
اإلنسان يف هذه الجرائم.

ــال الجيش واللجان  ــوا للقوة الصاروخية وأبط وبارك
الشعبية اإلنجازات امليدانية التي يحققونها يف مواجهة 
ــن دك العدو  ــني إىل مزيد م ــه .. داع ــدوان ومخططات الع

وتحصيناته ومعسكراته .
ــة تتضمن مبالغ  ــة قافلة الكرام ــت خالل الوقف وقدم
ــعبية يف الدفاع  مالية دعماً لرجال الجيش واللجان الش

عن اليمن وأمنه واستقراره.

أبناء المهاذر بصعدة ينددون باستمرار العدوان والحصارأبناء المهاذر بصعدة ينددون باستمرار العدوان والحصار


