
صنعاء /سبأ
التقى األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس 
األعىل أمس بصنعاء الكتلة الربملانية ملحافظة ذمار 
بحضور محافظ ذمار محمد حسني املقديش وعضو 

املكتب السيايس ألنصار الله حسني العزي .
ــاء مناقشة األوضاع يف املحافظة  جرى خالل اللق
ــدة ودور أعضاء مجلس النواب  عىل مختلف األصع
ــة واألجهزة التنفيذية  يف دعم جهود السلطة املحلي
ــرار وتعزيز  ــن واالستق ــىل األم ــاظ ع ــة للحف واألمني

السكينة العامة وإفشال مخططات العدوان.
وتطرق اللقاء إىل األدوار الوطنية ملمثيل محافظة 
ــة يف تعزيز  ــة الراهن ــالل املرحل ــان خ ــار يف الربمل ذم
ــة قوى العدوان  ــود والثبات املجتمعي ملواجه الصم
ــف الوطني  ــدة الص ــق وح ــة لتمزي ــه الساعي وأدوات
ــدة تحالف العدوان  ــة الداخلية خدمة ألجن والجبه

السعودي.
ــف العدوان  ــدات تحال ــاء تصعي ــرض اللق واستع
ــن جرائم بحق  ــا يرتكبه م ــات وم ــف الجبه يف مختل
ــار وحجة  ــدة وذم ــز والحدي ــي يف تع ــب اليمن الشع
ــات والدور  ــن املحافظ ــا م ــران وغريه ــدة وعم وصع
ــة يف الحفاظ عىل  ــل الربملاني ــيل ألعضاء الكت التكام
ــز التالحم واإلخاء  ــار مديرياتهم وتعزي ــن يف إط األم
ــل من األمن  ــاوالت الهادفة للني ــدي لكل املح والتص

واالستقرار والتالحم املجتمعي.
كما تطرق االجتماع إىل ما تحتاجه محافظة ذمار 
من إمكانيات لتفعيل وتعزيز دور الخدمات وخاصة 
ــري الجزئي أو  ــت للتدم ــي تعرض ــع الت ــك املشاري تل
ــدوان بما يعيد جاهزيتها  ــيل من قبل تحالف الع الك

لتلبية احتياجات املواطنني .
ــاء رحب الرئيس الصماد بالحارضين من  ويف اللق
ــال "حرصنا  ــن محافظة ذمار .. وق ــواب الشعب ع ن
عىل هذا اللقاء وكنا نتمنى أن يحصل يف وقت سابق 
ــا وحالت دون  ــع بعضه ــروف تداخلت م ــن الظ ولك
ــان لدينا نقاط عمل لتدارسها معكم  تحقيق ذلك وك
والخروج برؤى تصب يف مصلحة املحافظة وأبنائها 

."
ــرص خالل  ــل الح ــون ك ــن حريص ــاف " نح وأض
ــة  ــات املحلي ــب والسلط ــواب الشع ــع ن ــا م لقاءاتن
ــرف دقيق،  ــوم يتم يف ظ ــا بكم الي ــة ولقاؤن والتنفيذي
ــم الكثري من  ــدارس معك ــة ماسة لنت ــن يف حاج فنح
ــون الجميع يف الصورة  ــدات التي ال بد أن يك املستج
ألن  ــا،  وتداعياته ــا  ومالبساته ــا  مجرياته ــىل  ع
ــري أن يتم  ــا يكون أفضل بكث ــي مع تداعياته التعاط

بشكل جماعي يراعي كل املعطيات التي تسببت يف 
الصعوبات وكيفية تجاوزها".

ــرز املحافظات  ــار إىل أن محافظة ذمار من أب وأش
ــا دور ملموس يف مواجهة العدوان منذ اليوم  التي له
ــا يقارب  ــي تمت خالل م ــدات الت ــه والتصعي األول ل
ــة أعوام، كما كان ألبنائها دور ريادي يف تقديم  الثالث
التضحيات والثبات للتصدي للعدوان والغزاة سواء 
ــال  ــا بامل ــات أو رفده ــة يف الجبه ــة الفاعل يف املشارك
ــل أخوة مع النازحني  والعتاد فضال عن التعاطي بك
ــات ومقاسمتهم ظروف  ــف املحافظ إليها من مختل

الحياة وغريها.
ــم أن نؤكد لكم  ــن امله ــاد " م ــس الصم ــال الرئي وق
ــة  ملحافظ ــا  اهتمام ــويل  ت ــة  السياسي ــادة  القي أن 
ــت بغافلة عن  ــات وليس ــن املحافظ ــا م ــار كغريه ذم

احتياجات أبنائها وما تشهده من تفاعالت".
ــة ذمار ودور  ــدد إىل أن محافظ ــار يف هذا الص وأش
ــا يكون الكالم  ــان يف الطليعة خاصة عندم أبنائها ك
ــارات، حيث كان ألبناء ذمار دور أسايس  عن االنتص

ــع واالستقرار يف كثري من املحافظات  يف تثبيت الوض
يف أغلب األوقات .

ــذه األدوار  ــن ه ــاد م ــان يستف ــا ك ــاف " كم وأض
ــة يف مواجهة أي ضغط يف  اإليجاببة ألبناء املحافظ
ــاه يف محافظة تعز من خالل  ــان، وهو ما ملسن أي مك
ــادرة أبناء ذمار سواء يف بعض التقدمات أو رد أي  مب

محاوالت لالخرتاق".
ــه وتعاىل  ــل الله سبحان ــت إىل أن اليمن بفض ولف
ــا الناس بأقل الخسائر  خرجت من الفتنة وتجاوزه
بتثبيت األوضاع واالستقرار يف زمن قيايس وال يهمنا 
ــا كانت التهويالت واملبالغات  ما يقوله اآلخرون مهم

واالفرتاءات.
ــة تركيزا  ــىل الحرب اإلعالمي ــع " ركز العدو ع وتاب
ــة إعالمية،  ــن ماكين ــه م ــا يمتلك ــن خالل م ــريا م كب
وصور ذلك أكرث بكثري مما يحدث يف امليدان وقد كان 
ــريا من املحافظات  ــا يف توهم البعض أن كث هذا سبب
ــرة وأصبحت يف صفوفهم، بينما  خرجت عن السيط

الواقع لم يكن كذلك".

ــت اإلشاعات  ــة اإلعالمية روج ــح أن املاكين وأوض
ــاء متجهني إىل  ــاس قد غادروا صنع ــريا من الن أن كث
ــدة وغريها من املحافظات وحصل ما حصل من  صع
ــي بهدوء  ــاس عن التعاط ــث عجز الن خطاب، بحي
ــم دعوة  ــد سماعه ــة بع ــف وخاص ــع املوق ــة م وروي
ــوى كل محافظة  ــة والتحريض عىل مست لالنتفاض

وكل مديرية.
ــا حدث إال  ــا مم ــا تأملن ــن أنن ــم م وأردف " وبالرغ
ــا بأقل تكلفة ولم يغب عن  أننا حرصنا عىل تجاوزه
ــه عندما قطعت  ــام بالجبهات، حيث أن بالنا االهتم
ــات حرصنا عىل أن ال  الخطوط وخاصة عىل الجبه
يصل مثل هذا إىل املرابطني فيها الذين لو شعروا أن 
ــدد قطع عنهم ألحسوا أنهم أصبحوا مهددين من  امل
ــان الذي يمدهم  ــف ومنتظرين للرضبة من املك الخل

باحتياجاتهم وليس من العدو".
ــىل عن األمل  ــس املجلس السيايس األع وعرب رئي
ــد مستوى  ــن ذمار عن ــان م ــواب الربمل ــون ن يف أن يك
املسؤولية التي عهد بها اليهم ناخبوهم يف التعاطي 

ــال مع احتياجات املواطنني وتفعيل  اإليجابي والفع
ــراح  ــة الج ــاء ومللم ــح واإلخ ــم التسام ــم قي وتعظي
ــات  مديري ــوم  عم يف  ــرار  واالستق ــن  األم ــخ  وترسي
ــل جماعي ال يقترص  ــة باعتبار أن ذلك عم املحافظ

عىل جهة بعينها .
ــات  بمتطلب ــام  اإلهتم رضورة  ــىل  ع ــث  وح
ــىل تثبيت دعائم  ــني والعمل ع ــات املواطن واحتياج
ــة ذمار التي يتميز أبناؤها  األمن واالستقرار ملحافظ
ــي القوي  ــج االجتماع ــي والنسي ــش السلم بالتعاي

واملتماسك واملعطاء.
وشدد الرئيس الصماد عىل رضورة تعزيز تماسك 
ــف العدوان  ــاول تحال ــة والتي يح ــة النيابي التجرب
ــا بهدف تعطيل الحياة الربملانية وإفشال  استهدافه
ــات التي فرضها  ــي يف مواجهة التحدي دورها الوطن

العدوان والحصار منذ ما يقارب ثالث سنوات.
من جانبه استعرض محافظ ذمار وضع املحافظة 
واحتياجات أبنائها يف مختلف الجوانب وكذا خطط 
وبرامج السلطة املحلية يف تفعيل دورها يف املحافظة 

ملواجهة العدوان وتطبيع األوضاع .
ــن صعوبات يف  ــا تعانيه املحافظة م ــرق إىل م وتط
ــرار العدوان ،  ــري الخدمات وخاصة يف ظل استم توف
ــي دمرها العدوان طيلة  وإعادة تجهيز املشاريع الت
ــا يقارب ثالثة أعوام وخاصة يف ظل الحصار الربي  م

والبحري والجوي.
ــة ملحافظة ذمار  ــاء الكتلة الربملاني فيما أكد أعض
ــة ومساندتهم  ــب القيادة السياسي ــم إىل جان وقوفه
ــة  ــادة تهيئ ــرار وإع ــن واالستق ــز األم ــود تعزي لجه

األوضاع لتجاوز تداعيات األحداث املؤسفة.
ــن  ــا األم ــار يحيطه ــة ذم ــاروا إىل أن محافظ وأش
ــا ..  ــا وإنسان ــن أرض ــع األم ــا م ــرار وأبناءه واالستق
ــدوان  ــة الع ــود يف مواجه ــرار الصم ــن استم مؤكدي

بالتعاون مع الجميع .
ــا العدوان  ــي خلفه ــات الت ــوا الصعوب واستعرض
ــد الجهود ملواجهته ..  ــة رص الصفوف وتوحي وأهمي
ــني إىل رضورة العمل عىل توفري القدر املمكن من  الفت
ــا يخفف معاناة املواطنني جراء  الخدمات العامة بم
العدوان والحصار وقطع الطريق أمام كل من يحاول 

إثارة الفتنة وزعزعة األمن يف املحافظة .

لدى لقائه الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار لدى لقائه الكتلة البرلمانية لمحافظة ذمار 
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ــدوان ومخططاته ــدي للع ــي التص ــادة ف ــب القي ــى جان ــم إل ــدون وقوفه ــواب يؤك ــدوان ومخططاتهالن ــدي للع ــي التص ــادة ف ــب القي ــى جان ــم إل ــدون وقوفه ــواب يؤك ■■  الن

ــا ــدوان لتعطيله ــات الع ــال مخطط ــة وافش ــة النيابي ــك التجرب ــز تماس ــرورة تعزي ــى ض ــد عل ــاالتأكي ــدوان لتعطيله ــات الع ــال مخطط ــة وافش ــة النيابي ــك التجرب ــز تماس ــرورة تعزي ــى ض ــد عل التأكي

ــان الشعبية  ــوة الصاروخية للجيش واللج ــت الق أطلق
أمس صاروخاً من نوع زلزال2 عىل تجمعات مرتزقة العدوان 
ــل يف محافظة الجوف.  ــي بمديرية الغي ــودي األمريك السع
ــد مصدر عسكري لـ (سبأ) استهداف تجمعات ملرتزقة  وأك
ــوع زلزال2 وأصاب  ــدوان بمنطقة حليف  بصاروخ من ن الع
ــا قتل وأصيب  ــىل وجرحى يف صفوفهم. كم ــه موقعا قت هدف
ــالث عمليات  ــدوان السعودي يف ث ــرشات من مرتزقة الع الع
ــت مواقعهم بمديريات  ــة للجيش واللجان استهدف هجومي

الغيل واملتون واملصلوب بمحافظة الجوف.
ــاء اليمنية (سبأ) ان  ــد مصدر عسكري لوكالة األنب وأك
وحدات الجيش واللجان نفذت  عملية هجومية عىل مواقع 
ــون وأوقعت قتىل  ــة املت ــد بمديري ــروق العبي ــة  يف ع املرتزق

وجرحى يف صفوفهم .
ــدد من مرتزقة العدوان  وأفاد املصدر بمرصع وإصابة ع
ــم يف وادي شواق بمديرية  ــر عملية هجومية عىل مواقعه اث

الغيل بالجوف.
ــة هجومية عىل مواقع املرتزقة  يف  وأشار اىل تنفيذ عملي

الغرفة باملصلوب وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــان الشعبية أمس  ــش واللج ــال الجي ــز نفذ أبط ويف تع
ــودي  ــدوان السع ــة الع ــع ملرتزق ــىل مواق ــة ع ــة نوعي عملي
ــا  ــري باش ــم يف ب ــة له ــروا آلي ــوزع، ودم ــال م ــي شم األمريك

بمحافظة تعز.
ــاء اليمنية (سبأ)  ــح مصدر عسكري لوكالة األنب وأوض
ــع  ــىل مواق ــارة ع ــة إغ ــذوا عملي ــان نف ــش واللج أن الجي
ــوط قتىل  ــوزع وسق ــال م ــدوان شم ــة الع ــة ملرتزق مستحدث

وجرحى يف صفوفهم.
ــة ملرتزقة العدوان بمنطقة  ــار املصدر  إىل إحراق آلي وأش

الدفاع الجوي يف بري باشا.
ويف تعز أيضا دمر الجيش واللجان الشعبية أمس ست 
آليات عسكرية ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي شمال 
ــع املرتزقة يف منطقة  ــل، ونفذوا عملية نوعية عىل مواق يخت

الهاميل بمديرية موزع يف محافظة تعز.
ــاء اليمنية (سبأ)  ــح مصدر عسكري لوكالة األنب وأوض
ــرت مدرعتني وآلية للغزاة  أن وحدة الهندسة العسكرية دم

ــة  ــة محمل ــات وناقل ــالث آلي ــرت ث ــا دم ــل ، كم ــال يخت شم
بالسالح تابعة للمرتزقة يف املنطقة نفسها .

ــد املصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية  وأك
ــدوان غرب تبة الحرزين يف  ــة عىل مواقع مرتزقة الع هجومي

منطقة الهاميل خّلفت خسائر يف صفوفهم.
ــش واللجان الشعبية  ــك استهدفت مدفعية الجي اىل ذل
ــل ووادي  ــر كوف ــدوان بمعسك ــة الع ــات ملرتزق ــس تجمع أم

الربيعة بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.
وذكر مصدر عسكري أنه تم استهداف تجمعات ملرتزقة 
ــدد من قذائف  ــل ووادي الربيعة بع ــر كوف ــدوان بمعسك الع

املدفعية ما أدى إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــان  ــش واللج ــة بالجي ــدة القناص ــت وح ــك تمكن اىل ذل
ــة بمديرية رصواح  ــن قنص خمسة مرتزق ــة أمس م الشعبي

بمأرب.
ــرصع خمسة مرتزقة  ــدر عسكري لـ (سبأ) م وأكد مص
بعمليات قنص للجيش واللجان الشعبية يف مواقع متفرقة 

بمديرية رصواح.

مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في الجوف مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في الجوف 
وقصف تجمعاتهم في صرواحوقصف تجمعاتهم في صرواح

تصاعد خسائر الغزاة والمرتزقة في األرواح والعتاد بتعز تصاعد خسائر الغزاة والمرتزقة في األرواح والعتاد بتعز 

ــن"  الي أون  ــس  "إنتلجن ــع  موق ــف  وص
ــرة  الجزي يف  ــي  اإلمارات ــود  الوج ــيس  الفرن
ــو  ــت أب ــد أن حول ــالل بع ــه احت ــة بأن اليمني
ــة إىل منطقة  ــرى اليمني ــرة سقط ــي جزي ظب
ــع الفرنيس إىل  ــة، وأشار املوق ــة مغلق عسكري
ــود يف الفرتة األخرية  ــارات كثفت الجه إن اإلم
ــا بالكامل عىل سقطرى فهناك  لبسط نفوذه
شكلت جيشا محليا من خمسة آالف جندي 
ــالح كما سيطرت عىل  ــم وأمدتهم بالس دربته
كل املوانئ واملطارات وبدأت يف تسيري رحالت 
ــة اليمنية سواء  ــة الحكوم ــة دون موافق جوي
ــد ربه منصور  ــس املستقيل عب ــة الرئي حكوم
ــالده أو  ــدوان عىل ب ــف مع الع ــادي املتحال ه
ــى الحكومة اليمنية املتواجدة يف صنعاء،  حت
ــة نيوزويك  ــع عن مجل ــا نقل املوق بحسب م

األمريكية.
ــن"  الي أون  ــس  "إنتلجن ــع  موق ــف  وكش
ــاء قاعدة  ــدأت يف بن ــارات ب ــيس أن اإلم الفرن
ــدة األمريكية  ــه القاع ــة ضخمة تشب عسكري
ــان دييغو وسط املحيط الهندي  يف جزيرة س
ــوة يف ستينيات  ــت من سكانها عن التي أفرغ
القرن املايض بعد اتفاق بني بريطانيا وأمريكا 

ــاه هنا أن  ــري االنتب ــدة، ومما يث ــة القاع إلقام
ــون  يتحدث ــة  اليمني ــرة  الجزي ــن  م ــاء  نشط
ــري الواقع  ــارات لتغي ــن اإلم ــاوالت م ــن مح ع
ــراء بعض سكانها  ــرايف لسقطرى بإغ الديمغ
بالهجرة، ويتساءل املوقع الفرنيس عن سبب 
كل هذا االهتمام اإلماراتي بالجزيرة اليمنية، 
ــؤال بالتأكيد عىل  ــن الس ــف مجيباً ع ويضي
ــة كبرية ألنها  ــة اسرتاتيجي ــرة أهمي أن للجزي
ــة  ــن جه ــدن م ــج ع ــل خلي ــم يف مدخ تتحك
ــن يتحكم  ــذا يعني أن م ــط الهندي وه املحي
ــر إىل  ــدن وبالنظ ــج ع ــم يف خلي ــا يتحك فيه
ــىل الجنوب اليمني حيث  سيطرة اإلمارات ع
ــة يف  ــد عسكري ــا قواع ــدب وإقامته ــاب املن ب
ــرن اإلفريقي فإن األمر يتعلق بمخططات  الق
ــع يف ممر  ــدة مواق ــىل ع ــرة ع ــة للسيط واسع

بحري ال تخفى أهميته اإلسرتاتيجية.
رصاع نفوذ 

ــارات حاولت نرش  ــع أن اإلم ــف املوق ويضي
ــا لجزيرتي  ــن استئجاره ــدث ع ــار تتح أخب
سقطرى وميون اليمنيتني ملدة 99 عاماً وذلك 
ــه الرئيس اليمني  ــد إيجار وقع ــن خالل عق م
ــادي، الفتاً إىل  ــه منصور ه ــل عبد رب املستقي

ــرة زادت من  ــة يف الجزي ــاع اإلماراتي أن األطم
ــو ظبي عىل  ــني الرياض و أب ــدة التنافس ب ح
تقاسم النفوذ يف اليمن، مشريا إىل أن أبو ظبي 
ــم فيها، وعليه فإن اإلمارات  تخطط لبقاء دائ
ــوب اليمن وأكرب  ــرصف كقوة احتالل يف جن تت
تجسيد لذلك هو ما يقع يف جزيرة سقطرى.

ــد اإلمارات الشيخ  ويؤكد املوقع أن ويل عه
محمد بن زايد ركز اهتمامه عىل سقطرى بعد 
الفشل الذي مني به وهو يحاول فرض أحمد 
ــي السابق كرجل  ــل الرئيس اليمن صالح نج
ــذي يجب إعداده لرئاسة  لنحالف العدوان ال
اليمن ويشري املوقع الفرنيس إىل أن ويل العهد 
ــىل  ــرض ع ــان ف ــن سلم ــد ب ــودي محم السع
ــادات من حزب  ــي لقاء قي ــد اإلمارات ويل العه
ــل يف إطار حرب  ــالح الذي حاربه من قب اإلص
اإلمارات الواسعة عىل تيار اإلخوان املسلمني 

يف املنطقة العربية.
تنفيذ األجندات األمريكية

ــن  ــارات وم ــع إىل أن اإلم ــت املوق ــك لف كذل
خالل مخططاتها العسكرية يف اليمن تسعى 
ــل واضح،  ــداف األمريكية بشك ــة األه لتغطي
ــي  ــى اإلمارات ــيس املسع ــع الفرن ــع املوق ووض

ــرن  ــة الق ــة يف منطق ــد عسكري ــاء قواع إلنش
ــا)  ــي واريرتي ــال وجيبوت ــي (الصوم اإلفريق
ــادات املتزايدة  ــد االنتق ــار، خاصة بع يف اإلط
التي تتلقاها واشنطن نتيجة توسع قواعدها 
ــإن أمريكا  ــم، وعليه ف ــة حول العال العسكري
رسي  ــل  بشك ــا  نفوذه ــع  توسي إىل  ــى  تسع
ــرب للتغطية عىل  ــة بعض الحكام الع مستغل
ــا يتم تنفيذه عمليا  أهدافها الحقيقية وهو م

يف جزيرتي سقطرى وميمون اليمنيتني.
يذكر أن جزيرة سقطرى هي أرخبيل يمني 
ــط الهندي  ــىل املحي ــع جزر ع ــون من أرب مك
ــي بالقرب من  ــرن األفريق ــة سواحل الق قبال
ــوب شبه  ــد 350 كم جن ــدن، عىل بع خليج ع
ــل األرخبيل جزيرة  ــرة العربية، ويشم الجزي
رئيسية وهي سقطرى، وثالث جزر هي درسة 
وسمحة وعبد الكوري، وجزيرتني صخريتني 
صغريتني، وتعترب جزيرة سقطرى أكرب الجزر 
ــول الجزيرة 125  ــة واليمنية، ويبلغ ط العربي
ــط  ــول الرشي ــغ ط ــم ويبل ــا 42 ك ــم وعرضه ك
ــة الجزيرة حديبو،  الساحيل 300 كم، عاصم
ــرة حسب تعداد    ــدد سكان الجزي حيث ان ع

2004يبلغ  135,020 نسمة.

موقع فرنسي: بن زايد يكثف اهتمامه بسقطرى بعد فشله في فرض نجل صالحموقع فرنسي: بن زايد يكثف اهتمامه بسقطرى بعد فشله في فرض نجل صالح
أكد أن مخططات اإلمارات في اليمن تغطية لألهداف األمريكيةأكد أن مخططات اإلمارات في اليمن تغطية لألهداف األمريكية

0303 أخباروتقارير
19401 العدد   - 2018م  يناير   1  - 1439هـ  الثاني  ربيع   14 Monday: 14 Rabi AL-thani 1439 - 1 January 2018 - Issue No. 19401االثنني: 

ــارة شنها طريان  ــد أربعة مواطنني بغ استشه
ــىل منطقة غولة  ــودي األمريكي ع العدوان السع

عجيب بمحافظة عمران.
ــح مصدر محيل باملحافظة لـ (سبأ) أن  وأوض
طريان العدوان استهدف بغارة مواطنني يف الخط 
العام بمنطقة غولة عجيب، ما أدى إىل استشهاد 

أربعة منهم .
ــدوان يف  ــف الع ــرار تحال ــدر استم وأدان املص
ــان  ــة بالسك ــق اآلهل ــني واملناط ــداف املدني استه
ــزارع واألسواق واملمتلكات العامة والخاصة يف  وامل

ظل صمت دويل معيب.
ــارة لطريان  ــن بغ ــس مواط ــد أم ــا استشه كم
ــه النارية  ــودي استهدفت دراجت ــدوان السع الع

بقرية آل الزايدي بمديرية رصواح بمأرب.
ــأ" إىل أن طريان  ــيل لـ"سب ــدر مح ــار مص وأش
ــة رصواح  ــارات عىل مديري ــن ثالث غ ــدوان ش الع

مستهدفا ممتلكات املواطنني.
ــارة شنها طريان العدوان  وأصيب مواطنان بغ
ــىل مديرية التحتيا  ــودي األمريكي أمس ع السع
ــيل يف  ــدر مح ــب مص ــدة بحس ــة الحدي بمحافظ

املحافظة.

ــدوان السعودي  ــريان الع ــن ط ــدة ش ويف صع
ــت أماكن  ــارات استهدف ــس تسع غ ــي ام األمريك

متفرقة بمحافظة صعدة وقطاع عسري.
ــريان  ط أن  ــدة  بصع ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــىل منطقة  ــع غارات ع ــم شن أرب ــدوان الغاش الع
ــة مواطن يف منطقة  ــي وغارة عىل مزرع آل الصيف

الطلح بمديرية سحار.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع  وأش

غارات عىل منطقة مجازة بعسري.
وذكر املصدر أن مناطق متفرقة بمديرية رازح 
ــف صاروخي سعودي  ــة تعرضت لقص الحدودي

استهدف مزارع املواطنني والطرقات العامة .
ــدوان السعودي األمريكي  كما شن طريان الع

أمس غارتني عىل العاصمة صنعاء.
ــة أن  ــة العاصم ــيل بأمان ــدر مح ــح مص وأوض
طريان العدوان استهدف بغارتني منطقة النهدين 

بمديرية السبعني.
كما ألقى طريان العدوان السعودي األمريكي 

مساء أمس قنابل ضوئية عىل مديرية نهم.
ــريان  ــة أن ط ــيل باملديري ــدر مح ــح مص وأوض
ــس قنابل ضوئية عىل  العدوان ألقى أكرث من خم

مناطق متفرقة بنهم.
ــودي األمريكي قد  وكان طريان العدوان السع
شن سلسلة من الغارات خالل الساعات املاضية 

عىل نهم.
ــة مواطنني وأصيب خمسة  كما استشهد ثالث
ــريان  ــا ط ــارات شنه ــس يف غ ــاء أم ــرون مس آخ
العدوان السعودي األمريكي عىل محافظة حجة.

ـــ (سبأ)  ــيل باملحافظة ل ــح مصدر مح وأوض
ــارات استهدفت منازل  ــدوان شن غ أن طريان الع
إىل  أدى  ــا  م ــادرة،  الشغ ــة  مديري يف  ــني  املواطن
استشهاد ثالثة مواطنني وإصابة خمسة آخرين 

يف حصيلة أولية .
ــدوان يف  ــف الع ــرار تحال ــدر استم وأدان املص
ــواق وتدمري  ــني ومنازلهم واألس ــداف املدني استه
ــل صمت دويل  ــة والخاصة يف ظ ــات العام املمتلك

مخجل ومعيب.
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