
ــي والتدريب  ــم الفن ــاع التعلي ــرض قط تع
ــات  قطاع ــن  م ــريه  كغ ــن  اليم يف  ــي  املهن
ومؤسسات الدولة ألرضار فادحة خالل 1000 
ــعودي األمريكي، مخلفا  يوم من العدوان الس
خسائر يف هذا القطاع تقدر بـ 59 مليار ريال.

ــم الفني والتدريب  ــت وزارة التعلي وأوضح
أن  ــبأ)  (س ــا  تلقته ــة  إحصائي يف  ــي  املهن
ــي والتدريب  ــاع التعليم الفن ــائر بقط الخس
ــآت واملؤسسات التابعة  املهني شملت املنش
ــأة موزعة عىل  للوزارة والتي تتجاوز 67 منش

17 محافظة باإلضافة إىل 17 منشأة خاصة.
ــة إىل أن إجمايل تكلفة  ــارت اإلحصائي وأش
ــآت بلغ 51 مليار و667  األرضار املادية للمنش
ــغ إجمايل  ــال، فيما بل ــف ري ــاً و755 أل مليون
ــاث نحو  ــزات واألث ــة األرضار يف التجهي تكلف
سبعة مليارات و298 مليوناً و553 الف ريال.

ــآت  ــي لحقت باملنش ــاوت األرضار الت وتتف
ــم الفني،  ــة لقطاع التعلي ــات التابع واملؤسس
ــبته %73 من إجمايل  ــا نس ــث تم تدمري م حي
ــائر  ــآت تدمريا كليا بخس العدد الكيل للمنش
ــارات و 338 مليوناً  ــة ملي ــو خمس ــت نح بلغ
ــبة التدمري  ــال، فيما بلغت نس و 796 ألف ري

ــائر إجمالية قاربت  ــي 27 باملائة بخس الجزئ
ملياري ريال.

ــريان العدوان دمر  وبينت اإلحصائية أن ط
ــأه حكومية تابعة  ــو 44 منش ــام 2015م نح ع
للتعليم الفني، واستهدف 11 منشأة يف العام 

ــأة خالل العام الجاري،  الذي يليه، و12 منش
بينما تم تدمري 14 منشأة خاصة عام 2015م 

وثالث خالل العام الحايل.
ــي والتدريب  ــم الفن ــر التعلي ــب وزي وحس
ــري الذي  ــإن التدم ــن النقيب ف ــي محس املهن

ــي واملهني من  ــات التعليم الفن ــال مؤسس ط
ــوم، جزء  ــدوان خالل ألف ي ــل تحالف الع قب
ــال كل مناحي  ــامل ط ــزأ من تدمري ش ال يتج
ــا التعليم الفني الذي  الحياة يف اليمن، ومنه

يعد رافدا أساسيا لعملية البناء والتنمية.

ــي لحقت  ــية الت ــار إىل األرضار النفس وأش
بالطالب والعاملني وأصحاب املنازل املجاورة 
ــريان  ط ــتهدفها  اس ــي  الت ــآت  املنش ــك  لتل

العدوان.
ــيق  ــىل التنس ــت ع ــوزارة حرص ــد أن ال وأك
ــاع الخاص  ــات ذات العالقة والقط ــع الجه م
ــة يف هذا القطاع  ــتمرار العملية التعليمي الس
ــرضرة بما يكفل  ــآت املت وايجاد بدائل للمنش
مواصلة الطالب الدراسة وإجراء االمتحانات 

يف وقتها املحدد وبالصورة املطلوبة.
ــي  ــود الت ــب إىل الجه ــر النقي ــت الوزي ولف
ــط  الخط ــداد  بإع ــة  املكلف ــان  اللج ــا  تبذله
ــألرضار .. مؤكدا حرص  ــم ل ــرص والتقيي والح
ــود وصوال  ــك الجه ــة تل ــىل مواصل ــوزارة ع ال
ــات  واملؤسس ــآت  للمنش ــار  االعم ــادة  إلع

املترضرة.
ــي  ــم الفن ــر التعلي ــب وزي ــار نائ ــا أش  فيم
ــوزارة  ــود ال ــوايل إىل جه ــد الح ــور خال الدكت
ــتيعاب  ــة، واس ــة التعليمي ــتمرار العملي الس
ــات التعليمية  ــني يف املؤسس ــالب النازح الط
ــم  تنظي إىل  ــة  باإلضاف ــات  االمتحان ــاء  وأثن
ــف جرائم  الندوات والفعاليات املختلفة لكش

ــحة اإلمكانيات  ــدوان ومخططاته رغم ش الع
والظروف الصعبة التي تمر بها البالد.

ــم  ــل وزارة التعلي ــح وكي ــه أوض ــن جهت  م
ــاريع الدكتور منري القايض   الفني لقطاع املش
ــي لحقت  ــألرضار الت ــة ل ــة اإلجمالي أن الكلف
بمؤسسات التعليم الفني وصلت إىل الضعف 
ــا أن  ــرصف.. مبين ــعر ال ــارق س ــر إىل ف بالنظ
ــة التقديرية لألرضار غري املبارشة والتي  الكلف
ــبب بها العدوان عىل مدى ألف يوم بلغت  تس

100 مليار ريال.
ــب الوكيل القايض فإن تلك األرضار  وبحس
ــم  ــات وتصامي ــداد دراس ــة إع ــل يف كلف تتمث
وجداول الكميات وإعداد الوثائق وإنزالها يف 
ــف إنزال خرباء  ــات، واإلرشاف وتكالي مناقص
ــا،  ــن معالجته ــي يمك ــزة الت ــص األجه لفح
ــات، وإجمايل كلفة فوارق  وإيجارات املؤسس
ــائر التي  ــن الخس ــال ع ــعر، فض ــادة الس وزي
ــف  توق ــراء  ج ــوزارة  ال ــا  وتتكبده ــا  تكبدته
ــري الناتج عن  ــذ، والتأث ــد التنفي ــاريع قي املش
ــىل  ــالب ع ــن الط ــري م ــدد كب ــدرة ع ــدم مق ع

مواصلة الدراسة، وتراجع ميزانية الوزارة.

٥٩٥٩ مليار ريال خسائر مباشرة بقطاع التعليم الفني خالل  مليار ريال خسائر مباشرة بقطاع التعليم الفني خالل ١٠٠٠١٠٠٠ يوم من العدوان يوم من العدوان

ــعبية أمس عملية  ــش واللجان الش ــذ أبطال الجي نف
ــعودي األمريكي  ــة عىل مواقع مرتزقة العدوان الس نوعي

يف حريب نهم غرب مأرب .
ــكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد  وأكد مصدر عس
ــكرية  ــلحة خالل العملية العس ــن املرتزقة واغتنام أس م
ــل فاطم  ــة وجب ــوادي نمل ــم ب ــتهدفت مواقعه ــي اس الت

وجبل صلب.
ــن تحالف العدوان  ــادي املرتزق املكلف م ــي القي  ولق
ــد الصيادي  ــواء 314 العميد عبده أحم ــرب الل أركان ح
مرصعه بنريان الجيش واللجان الشعبية يف جبهة نهم.

ــكري مرصع املدعو الصيادي ضمن  وأكد مصدر عس
ــكرية للجيش واللجان  ــرشات املرتزقة يف عمليات عس ع
ــن أخطر  ــد م ــادي يع ــاً إىل أن الصي ــم ، الفت ــة نه بجبه

قيادات املرتزقة واملطلوبة للجهات األمنية.
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــا لق  كم
ــس يف عمليات  ــب آخرون أم ــي مرصعهم وأصي األمريك

متفرقة للجيش واللجان الشعبية بجبهة نهم.
ــش واللجان  ــكري أن أبطال الجي ــدر عس ــر مص وذك
ــفل جبل  ــود أس ــع املرتزقة يف التباب الس ــوا مواق هاجم
ــقوط  ــب نهم ويف قرية الحول ما أدى إىل س وتران بحري

قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــش واللجان  ــدي أبطال الجي ــار املصدر إىل تص وأش
ــاه منطقة ضبوعة  ــلل ملرتزقة العدوان باتج ملحاولة تس

بجبهة يام وتكبيدهم قتىل وجرحى.
ــوة الصاروخية للجيش واللجان  اىل ذلك أطلقت الق
ــزال3 عىل  ــوع زل ــتياً ن ــا باليس ــس صاروخ ــعبية أم الش

تجمعات مرتزقة العدوان والغزاة أسفل فرضة نهم.
ــتي  الباليس ــاروخ  الص أن  ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــتهدف تجمعات كبرية ملرتزقة العدوان والغزاة أسفل  اس

فرضة نهم ملحقا خسائر كبرية يف صفوفهم.

ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــا لق كم
ــان  ــش واللج ــد الجي ــس يف ص ــم أم ــي مرصعه األمريك
الشعبية محاولة تسلل لهم باتجاه منطقة الحول بنهم.
ــعبية  ــكري أن الجيش واللجان الش وأكد مصدر عس
ــدوان باتجاه منطقة  ــلل ملرتزقة الع أحبطوا محاولة تس
ــىل والجرحى يف  ــقطوا عددا من القت ــول يف نهم واس الح

صفوفهم.

مصرع عدد من المرتزقة في نهم بينهم قيادي برتبة عميدمصرع عدد من المرتزقة في نهم بينهم قيادي برتبة عميد
صاروخ زلزال صاروخ زلزال ٣٣ دك  تجمعات الغزاة والمرتزقة أسفل الفرضة دك  تجمعات الغزاة والمرتزقة أسفل الفرضة

عمليات نوعية في تعز ومارب والجوف والضالع والبيضاء ولحج تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مرتزقة العدوانعمليات نوعية في تعز ومارب والجوف والضالع والبيضاء ولحج تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان
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ALTHAWRAHالثــــورة

ة  ي م ة أه ن ي ط ــني ق ن اء ح ع ن ظ ص اف ح ــد م  أك
ة  اف ــن يف ك رضري ت ــات امل اج ي ت ــل الح ي ــداد دل إع

ة. ظ اف ح ات امل ري دي م
دورة  ــام  ت خ يف  ــة  ن ي ط ق ــظ  اف ح امل ــار  وأش
د  دي ح ت ــي ل دان ي ــح امل س ــال امل ج ــة يف م ي ب دري ت
رص  ح ر ل ك ب ــاش امل ع ة واإلن ارئ ط ات ال اج ي ت االح
أن  رضورة  إىل  ــس،  أم ــة  ظ اف ح امل ب ــني  ازح ن ال
ات  م ظ ن م ل ه ل م دي ق م ت ت ل ي ي دل رشوع ب ــرج امل خ ي

ني. اج ت ح ن وامل رضري ت م ل دات ل اع س م م دي ق ت ل
ــا  ه م ظ ن ــي  ت ال ــدورة  ال ــة  ي م أه إىل  ــت  ف ول
ــة  وي م ن ت ال ــرام  اإلك ــة  س ؤس م ــام  أي ــة  ع أرب يف 
ة  رضوري ــات ال اج ي ت ــه االح رف ع ــة، يف م ريي خ وال
رص  ح الل ال ــن خ ات م ري دي امل ــزل ب ع ــرى وال ق ل ل
دور  دا ب ــي ش ــاالت .. م ج ــف امل ل ت خ ــق يف م ي دق ال
ــال  ص ــان إي م ض ــرشوع ل ــي امل ن ب ــة يف ت س ؤس امل

ني. ق ح ت س م ل دات ل اع س امل

د  ي م ة ح ظ اف ح ل أول امل ي ــار وك ه أش ب ان ن ج م
ــردي يف  ن ت ة م ظ اف ح ــه امل ــر ب م ــا ت ــم إىل م اص ع

دوان. ع راء ال اع ج األوض
رشوع  ــذ امل ي ف ن ة ت ع اب ت ــىل م رص ع ح ــد ال وأك
ل  ي ذل رام وت ة اإلك س ؤس ام م ه ل م ي ه س ل ت ن أج م

ا . ه ه واج ي ت ت ات ال وب ع ص ة ال اف ك
ــط  اس ب دال ب ــة ع س ؤس س امل ي ــار رئ ا أش م ي ف
ر  دي ه وم ل ف ان ق دن ــذي ع ي ف ن ت ر ال دي ادي وامل ه ال

ني  ازح ن ــات ال م ي خ ة إلدارة م ذي ي ف ن ت ــدة ال وح ال
دورة  ــف إىل أن ال رشي ــني ال ع د امل ب ــة ع ظ اف ح امل ب
ل  اف ك ت ــج ال ام ربن ا ب درب ت ــف 47 م ري ع ت ــت ل دف ه
ــح  س ــرشوع امل ــذ م ي ف ن ــة ت ي ف ي ــي وك اع م ت االج
ــف  ل ت خ م يف  ــات  اج ي ت االح ــرص  ح ل ــي  دان ي امل

ة. ظ اف ح ات امل ري دي م
ة  ي رتب ــب ال ت ك ر م دي ــدورة م ام ال ت ت ــرض اخ ح

ار. م ادي ع ة ه ظ اف ح امل م ب ي ل ع ت وال

محافظ صنعاء يؤكد أهمية إعداد دليل الحتياجات المتضررينمحافظ صنعاء يؤكد أهمية إعداد دليل الحتياجات المتضررين

ــة ــة الدولي ــر العزل ــي كس ــن األداء الدبلوماس ــوم م ــة ي ــة الدولي ــر العزل ــي كس ــن األداء الدبلوماس ــوم م ــة: ١٠٠٠١٠٠٠ ي ــة: الخارجي الخارجي
استطاعت ايصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم:استطاعت ايصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم:

صنعاء/سبأ
ــدى 1000 يوم من  ــة عىل م ــية اليمني ــت الدبلوماس  نجح
ــة الدولية، يف التواصل  ــدوان والحصار الدبلومايس والعزل الع
ــي إىل العالم  ــعب اليمن ــة الش ــارج وإيصال مظلومي ــع الخ م

ومثلت جبهة من جبهات مواجهة العدوان.
ــا وزارة الخارجية خالل 24  ــم العراقيل التي واجهته وبرغ
ــبب طبيعة عملها مع املجتمع الدويل، وتعليق  ألف ساعة بس
ــدى بالدنا  ــدة ل ــية املعتم ــات الدبلوماس ــم البعث ــل معظ عم
ــىل موظفي  ــدوان وأدواته ع ــن قبل الع ــوط م ــة الضغ وممارس
البعثات اليمنية بالخارج، ومحدودية املوارد، إال أنها تجاوزت 
ــقيقة  ــك وواصلت مهامها يف تعزيز التواصل مع الدول الش ذل

والصديقة واملنظمات والهيئات الدولية.
ــة العدوان خلية أزمة  ــكلت الخارجية اليمنية منذ بداي وش
تولت دراسة كل القضايا املرتتبة بالعدوان والحصار خصوصاً 

املتصلة بالجانب اإلنساني واتخاذ القرارات الالزمة إزائها.
ــة اآلثار  ــدوان عىل معالج ــام األوىل للع ــث ركزت يف األي حي
ــات  ــهيالت للبعث ــة التس ــم كاف ــالل تقدي ــن خ ــانية م اإلنس
ــاء  ــك إعف ــا يف ذل ــن، بم ــن اليم ــا م ــالء رعاياه ــة إلج األجنبي
مواطنيها من رسوم اإلقامة والخروج، األمر الذي عكس التزام 

القوى الوطنية يف الداخل باالتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ــدول الصديقة التي أجلت  ــيق مع عدد من ال كما تم التنس
ــني اليمنيني  ــن املواطن ــادة عدد م ــاعدة يف إع ــا، للمس رعاياه
ــقت  ــيما املتواجدين يف جيبوتي، ونس ــني يف الخارج س العالق
ــرة الدولية والجهات املعنية  وزارة الخارجية مع منظمة الهج
ــني يف القاهرة وعَمان  ــيري عدد من الرحالت إلعادة العالق لتس

ومومباي وجيبوتي وكواالملبور وأديس أبابا.
ــة كّلفت الوزارة  ــاعدات العالجي ــع ازدياد الحاجة للمس وم
ــارش مع دول  ــارج بالتواصل املب ــية بالخ ــات الدبلوماس البعث
ــتلزمات واملواد  ــري املس ــانية لتوف ــاد واملنظمات اإلنس االعتم

الطبية والعالجية.
ــريات دخول  ــارج بمنح تأش ــات يف الخ ــت البعث ــا وجه كم
لألرايض اليمنية بصورة فورية ومجانية لكل من يتقدم بطلب 
ــاعدة من األطباء  ــريات بغرض تقديم املس الحصول عىل تأش

واملمرضني والعاملني يف املجال اإلنساني.

ــجل وطني  ــة وجود س ــة إىل أهمي ــت وزارة الخارجي وفطن
ــامل كافة الضحايا والخسائر الناتجة  يوثق بشكل دقيق وش
ــن العدوان يف مختلف القطاعات، حيث تم عقد اجتماعات  ع
ــع الجهات املعنية يف وزارات الخارجية والداخلية والصحة،  م
ــجيل األرضار وحرصها  ــتمارة تس ــداد اس ــا إع ــض عنه تمخ

والتي مثلت نواة إلعداد السجل الوطني.
ولم يُحل تعليق سفارات الدول الصديقة والشقيقة لعملها 
ــع ديوان عام  ــاوب وزارات خارجيتها م ــاء أو عدم تج يف صنع
الوزارة دون استمرار التواصل معها؛ حيث استمرت الخارجية 
بالتواصل مع تلك الوزارات، وكذا مع األمم املتحدة واملنظمات 
ــانية والحقوقية، بغية إطالعها  ــة لها واملنظمات اإلنس التابع
عىل االنتهاكات املتواصلة لحقوق اإلنسان اليمني، والقصف 
الذي لحق باملنشآت املدنية، وآثار الحصار املفروض والوضع 
اإلنساني املرتدي والخطوات األحادية التي قامت بها حكومة 
ــدن، وفك ارتباط  ــيما نقل البنك املركزي إىل ع ــار هادي س الف

سفارات الجمهورية اليمنية بمصلحة الهجرة والجوازات.
وأطلعت الخارجية اليمنية الدول الشقيقة والصديقة عىل 
ــهدتها الساحة السياسية سيما تشكيل  املستجدات التي ش
ــاذ الوطني، ومبادرة  ــيايس األعىل وحكومة االنق املجلس الس
ــيايس، وتأكيد االستعداد  ــالم التي تقدم بها املجلس الس الس
ــالم العادل واملرشف والتعاطي اإليجابي مع أي مبادرات  للس
ــتئناف العملية  ــدوان ورفع الحصار واس ــي إىل إيقاف الع ترم

السياسية، وإعادة األمن واالستقرار إىل ربوع اليمن.
ــدة لدى  ــدول املعتم ــع ممثيل ال ــل م ــتمرت يف التواص واس
ــفاراتها بصنعاء وذلك بقصد اطالعهم  بالدنا التي لم تغلق س
ــث دولهم  ــاحة الوطنية، وح ــتجدات عىل الس ــىل آخر املس ع
ــلمي،  ــيايس الس ــع باتجاه الحل الس ــاهمة يف الدف ــىل املس ع
ــب الدعم للتخفيف من  ــتئناف املفاوضات، إىل جانب طل واس

اآلثار املرتتبة عىل العدوان والحصار.
ــة اإلنقاذ الوطني  ــكيل حكوم ــد قيادة الوزارة منذ تش وتعق

ــم املتحدة  ــق املقيم لألم ــاءات مع املنس ــل لق ــكل متواص وبش
ــات العاملة يف املجال  ــة لها واملنظم ــيل املنظمات التابع وممث
اإلنساني والحقوقي، ملناقشة آخر املستجدات عىل الساحة 
الوطنية بما فيها االنتهاكات املستمرة لدول التحالف، واآلثار 
ــم املطلوب  ــب الدع ــار، وجوان ــدوان والحص ــة عىل الع املرتتب

للبالد.
ــة اليمنية  ــف الجمهوري ــن موق ــة ع ــرب وزارة الخارجي وتع
ــالل إصدار  ــم من خ ــا والعال ــاع يف بالدن ــورات األوض إزاء تط
ــر  لوزي ــة  الصحفي ــالت  املقاب ــالل  خ ــن  م أو  ــات  الترصيح
ــتمر  ــكل مس ــة، كما يتم بش ــرات الصحفي ــة واملؤتم الخارجي
ــني بكافة  ــني الدولي ــلني والصحفي ــني واملراس ــد اإلعالمي تزوي
ــها دول تحالف العدوان، ووضعهم يف  االنتهاكات التي تمارس
ــات وانتهاكات  ــىل أرض الواقع من ممارس ــا يجري ع صورة م
ــان وللقانون الدويل اإلنساني والقانون  صارخة لحقوق اإلنس

الدويل لحقوق اإلنسان.

ــل مع غالبية بعثات بالدنا  وعىل الرغم من انقطاع التواص
ــة الخونة  ــيطرة مجموع ــت تحت س ــي ال زال ــارج والت يف الخ
ــف العدوان، إال أن الوزارة ومن خالل  والعمالء بدعم من تحال
ــا يف الداخل تتابع كل ما يدور يف أروقة األمم املتحدة  موظفيه
ــائل اإلعالم الدولية وتقوم برفع ذلك إىل  ــأن اليمن ويف وس بش

الجهات العليا مشفوعة بالرأي والتحليل.
ــن  ــة م ــدت مجموع ــا أع ــة أنه ــت وزارة الخارجي وأوضح
ــن القضايا ويف  ــدد م ــأن ع ــات بش ــر والرؤى والدراس التقاري
ــا، وتوزيعها  ــدوان املفروض عىل بالدن ــا املتصلة بالع مقدمته

ونرشها لدى الدوائر الدبلوماسية والسياسية األجنبية.
ــزال وزارة الخارجية  ــدوان ال ت ــوم من الع ــع مرور ألف ي وم
ــد العدوان  ــية ض ــية ودبلوماس ــار جبهة سياس ــل يف إط تعم
ــادل املرشف الذي  ــالم الع ــانداً ورافداً لجهود الس وعامًال مس

يلبي طموحات اليمن وشعبه.
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ــعبية   هاجم أبطال الجيش واللجان الش
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــع مرتزق ــس مواق أم

األمريكي بمديرية الغيل .
ــىل  قت ــقوط  س ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــذي  ال ــوم  الهج ــة يف  املرتزق ــن  م ــى  وجرح
استهدف مواقعهم يف تبة القناصني وسائلة 

صقر بمديرية الغيل.
ــعبية  ــر الجيش واللجان الش ويف تعز دم
أمس آلية عسكرية وشاحنة أسلحة ملرتزقة 
ــتهدفوا  ــعودي األمريكي واس ــدوان الس الع

بقصف مدفعي تجمعات لهم باملحافظة.
وأكد مصدر عسكري مرصع وإصابة عدد 
ــة بهم يف  ــري آلية محمل ــة يف تدم ــن املرتزق م

الساحل الغربي شمال يختل.

ــان  ــش واللج ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
ــاحنة محملة باألسلحة  قادمة إىل  دمروا ش

املرتزقة يف الساحل الغربي شمال يختل.
ــعبية عملية  ــش واللجان الش ــذ الجي ونف
ــكرية  نوعية عىل مواقع املرتزقة شمال  عس
ــكر خالد بمديرية موزع وسقوط قتىل  معس

وجرحى يف صفوفهم.
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــذ أبط ونف
أمس عملية عسكرية عىل مواقع وتجمعات 
ملرتزقة العدوان يف مريس بمحافظة الضالع 
أسفرت عن مرصع وإصابة عدد من املرتزقة  
ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــك  ذل إىل 
ــع وتجمعات  ــعبية أمس مواق ــان الش واللج
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق

بمديرية الزاهر محافظة البيضاء.
ــبأ) أن  ــكري لـ(س ــدر عس ــح مص وأوض
ــع وتجمعات  ــتهدف مواق قصفا مدفعيا اس
ملرتزقة العدوان يف األجردي بمديرية الزاهر، 

محققا إصابات مبارشة.
ــان  ــش واللج ــتهدف الجي ــج  اس ويف لح
ــة العدوان  ــات ملرتزق ــعبية أمس تجمع الش
ــة  الباح ــور  ط يف  ــي  األمريك ــعودي  الس

محافظة لحج.
ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــعبية   الش ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن 
ــتهدفت تجمعات مرتزقة العدوان يف تبة  اس

الخزان بطور الباحة.


