
ــر ــراف أو تقصي ــأي انح ــمح ب ــن نس ــن ول ــكل اليمنيي ــتقبل ل ــة ومس ــاء دول ــة لبن ــا فرص ــرأمامن ــراف أو تقصي ــأي انح ــمح ب ــن نس ــن ول ــكل اليمنيي ــتقبل ل ــة ومس ــاء دول ــة لبن ــا فرص أمامن

ــعبية 20 آلية ومدرعة ملرتزقة   دمر الجيش واللجان الش
العدوان السعودي األمريكي يف كرس زحف لهم شمال يختل 

بمديرية املخا بمحافظة تعز.
ــبأ)  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــدر عس ــد مص وأك
ــة بينهم قيادات وتدمري  ــرصع وإصابة العرشات من املرتزق م
ــدي الجيش واللجان  ــة ومدرعة خالل تص ــاب 20 آلي وإعط

لزحف لهم شمال يختل.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــرت وحدة من الجي كما دم
ــعودي  ــكرية ملرتزقة العدوان الس دبابتني وأحرقت آلية عس

األمريكي يف مديريتي صرب املوادم وموزع بمحافظة تعز .
ــبأ)  ــكري لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مصدر عس
أن الجيش واللجان الشعبية دمروا دبابة للمرتزقة بصاروخ 
موجه مابني العمدان واملحضار يف منطقة الضباب بمديرية 

صرب املوادم .
ــتهداف مدفعي يف منطقة  ــوا دبابة أخرى باس كما أحرق

الكسارة بالضباب يف املديرية نفسها .

ــكرية تابعة  ــراق آلية عس ــراق إح ــار املصدر إىل إح وأش
للمرتزقة جنوب رشق جبل ريشان بمديرية موزع

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــي عدد م ولق
مرصعهم أمس يف عملية هجومية وصد محاولتي زحف لهم 

يف محافظة تعز .
ــبأ)  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــدر عس وذكر مص
ــة هجومية عىل  ــعبية نفذوا عملي ــش واللجان الش أن الجي
مواقع مرتزقة العدوان شمال معسكر خالد أسفرت عن قتىل 

وجرحى يف صفوفهم .
ــة باتجاه  ــلل للمرتزق ــال محاولة تس ــدر إفش وأكد املص
ــة  ــة بمديري ــعبية يف القحيف ــان الش ــش واللج ــع الجي مواق

مقبنة .
وأشار املصدر إىل أن أبطال الجيش واللجان صدوا زحفاً 
ــاب يف مديرية صرب  ــوداء بالضب ــة باتجاه التبة الس للمرتزق

املوادم وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــة بالجيش  ــدة القناص ــت وح ــر  قنص ــىل صعيد اخ وع

واللجان الشعبية أمس ثالثة من مرتزقة العدوان السعودي 
األمريكي بمديرية رصواح يف محافظة مأرب.

ــة مرتزقة يف  ــبأ) مرصع ثالث ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
عمليات قنص بمواقع متفرقة من املديرية .

ــعبية  ــتهدفت مدفعية الجيش واللجان الش إىل ذلك اس
أمس تجمعات ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمنطقة 

اليتمة يف مديرية خب والشعف بالجوف.
ــكري لـ(سبأ) سقوط قتىل وجرحى يف  وأكد مصدر عس
ــتهدف تجمعات لهم  ــوف املرتزقة إثر قصف مدفعي اس صف

يف منطقة اليتمة.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــت مدفعية الجي ــا أحرق كم
مخزن أسلحة ملرتزقة العدوان السعودي يف جبهة املهاشمة 

بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــلحة إثر قصف  ــكري إحراق مخزن أس وأكد مصدر عس
مدفعي استهدف تحصيناتهم بمنطقة املهاشمة يف مديرية 

خب والشعف.

مصرع عدد من المرتزقة وتدمير وإعطاب مصرع عدد من المرتزقة وتدمير وإعطاب ٢٣٢٣ آلية عسكرية ومدرعة   آلية عسكرية ومدرعة  
بمديريات المخا وموزع وصبر الموادمبمديريات المخا وموزع وصبر الموادم

ضربات موجعة تلقاها الغزاة وعمالؤهم  في الجوف وصرواحضربات موجعة تلقاها الغزاة وعمالؤهم  في الجوف وصرواح

صنعاء/ سبأ
ــارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح  ش
ــفري  ــيل الكلوي عىل ش ــن حبتور، يف اعمال مؤتمر "الغس ب
ــني وزارة  ــاء بالتعاون ب ــم أمس بصنع ــذي أقي ــة "، ال الهاوي
ــكان والصليب األحمر الدويل ومنظمة  الصحة العامة والس

اطباء بال حدود.
ــانية  وألقى رئيس الوزراء كلمة ، نوه فيها باألبعاد اإلنس
ــام  ــار امله ــي يف إط ــذي يأت ــر ، ال ــذا املؤتم ــة له واألخالقي
ــر وأطباء بال  ــب األحم ــي اضطلع به الصلي ــانية الت اإلنس
ــانية ، يف الحد من اآلثار التي  حدود وبقية املنظمات اإلنس
ــار الخانق عىل  ــعودي والحص ــا والزال  العدوان الس خلفه
ــا  وأوضاعهم  ــىل مواطنين ــا ، ع ــنوات تقريب ــدى ثالث س م

اإلنسانية.
ــة  ــىل كاف ــر ع ــىل كل يشء  وأث ــدوان ع ــى الع ــال " أت وق
ــكل خاص  ــاع الصحي بش ــام والقط ــكل ع ــات بش القطاع
ــا يف ذلك املنظمات  ــن قبل الجميع بم ــو ما تم رصده م ، وه

االنسانية خالل الفرتة املنرصمة ".
ــتهدف العدوان كل يشء وأصبح اليمن كله  وأضاف " اس
ــرق بني األهداف املدنية  ــا ملقاتالته وصواريخه ولم يف أهداف
ــكرية ووصل به الصلف حد استهداف املستشفيات  والعس
ــاء وفنيني  ــكادر الصحي من أطب ــل وال ــز الصحية ب واملراك

مساعدين وصحيني".
مؤكداً ان الحالة الحرجة التي يواجهها القطاع الصحي 
ــات  ــف رصف مرتب ــة وتوق ــات الخدمي ــن القطاع ــريه م وغ
ــيطرته عىل  ــني ما هي إال نتاج محارصة العدوان وس املوظف
ــزي إىل مدينة  ــف البنك املرك ــل وظائ ــع اإليرادات ونق مناب

عدن.
ــبب انعدام  ــوزراء إىل أن من يموتون بس ــار رئيس ال وأش
ــائعة أو ارتفاع أثمانها  كالفشل الكلوي  أدوية األمراض الش
ــنويا  ــكري ، يتجاوز أعدادهم س ــان والضغط والس والرسط
ــوق بأضعاف كثرية  ــرشات اآلالف .. مبينا أن أعدادهم يف ع
ــدوان ومرتزقته  ــة الع ــات مواجه ــهدون يف جبه من يستش
ــة اإلنقاذ  ــال حكوم ــبب إهم ــون بس ــم ال يموت ــداً أنه .. مؤك
ــدرة يف توفري هذه  ــدم املق ــا لع ــة لهم وإنم ــات املعني والجه
ــمل فيما شمله األدوية  ــامل الذي ش األدوية والحصار الش

التي يحتاجها مرضانا يف املستشفيات.
ــاد هذا  ــره العايل النعق ــن تقدي ــن حبتور، ع ــرب د. ب وأع
ــه الجميع بما فيهم  ــر الذي يدق ناقوس الخطر وينب املؤتم
ــه  مجتمع املانحني إىل خطورة الوضع الصحي الذي يعيش
مرىض الكىل واملوت الذي يهدد حياتهم يف كل لحظة. مؤكداً 
ــانية يف هذه  ــات الجميع الحكومة واملنظمات اإلنس أن غاي

ــكره  ــاعدة املرىض وإنقاذ حياتهم.مكررا ش اللحظة هو مس
ــت إىل جانب  ــة التي وقف ــات الدولي ــة املنظم ــره لكاف وتقدي

شعبنا اليمني يف محنته الراهنة.
ولفت إىل أن املواطنني اليمنيني يتذكرون يف هذه اللحظة 
ــد لهم يد العون ووقف معهم  ــالل وامتنان كبريين من م بإج
ــة .. مؤكداً ان  ــة يف ظروفه الراهن ــانية عالي ــؤولية إنس بمس
ــجل التاريخ  ــيدون حتما  يف س ــا تقدمه هذه املنظمات س م

اإلنساني بأحرف من ذهب.   
ــور محمد  ــكان الدكت ــة والس ــة العام ــر  الصح وكان وزي
ــود اللجنة الدولية  ــد ألقى كلمة ثمن فيها جه بن حفيظ ق
ــدود لتنظيم هذا  ــاء بالح ــة أطب ــر ومنظم ــب األحم للصلي
ــم مرىض  ــد ومنارصة ودع ــدف إىل حش ــذي يه ــر وال املؤتم
ــغيل عدد من مراكز الغسيل الكلوي  ــل الكلوي، وتش الفش
ــز الكوادر  ــتلزمات الطبية وحواف ــا باملحاليل واملس ودعمه

العاملة لتلك املراكز يف اربع محافظات.
وتطرق إىل معاناة مرىض الفشل الكلوي يف اليمن نتيجة 
ــدا أن عدداً  ــة واملحاليل واملعدات، مؤك ــدام املواد الطبي انع
ــز مهددة باإلغالق وأن حياة اآلالف مهددة بخطر  من املراك

املوت.
ــيل  ــة مراكز الغس ــظ إىل حاج ــن حفي ــور ب ــت الدكت ولف
ــأرسع وقت  ــل واألدوية ب ــل  للمحالي ــكل عاج ــوي بش الكل
ــل الكلوي خاصة يف  ــن  يف ظل ارتفاع عدد مرىض الفش ممك

ظل  الظروف التي تمر بها البالد.
ــات الدولية  برسعة  ــة بقية املنظم ــب وزير الصح   وطال

ــأرسع وقت حيث  ــاح وب ــرىض بقدر املت ــاذ امل ــل إلنق التدخ
ــوي عن تقديم  ــيل الكل ــع ان تتوقف مراكز الغس ــن املتوق م

خدماتها للمرىض جراء نفاذ األدوية وانعدامها.
ــوات اتصال  ــح قن ــىل فت ــل ع ــوزارة تعم ــار إىل أن ال وأش
ــم مراكز  ــانية واالغاثية لدع ــات اإلنس ــدد من املنظم مع ع
ــتلزمات  ــن املس ــا م ــري احتياجاته ــوي وتوف ــيل الكل الغس
ــة الخدمات التي تقدمها  الطبية والعالجية لضمان ديموم

للمرىض.
ــيل  ــدد مراكز الغس ــن حفيظ أن ع ــور ب ــح الدكت   وأوض
ــفيات العامة والهيئات من دون  الكلوي 30 مركزا يف املستش
ــكرية والخاصة،  ــفيات العس ــودة يف املستش ــز املوج املراك
ــيل الكلوي  ــرىض للمحتاجني للغس ــدد امل ــريا إىل أن ع مش
ــهري  ــاج الش ــايل االحتي ــض، وإجم ــة آالف و500 مري أربع
ــا  ــة فيم ــاً و 87 جلس ــغ 31 ألف ــيل تبل ــات الغس ــن جلس م
ــيل  ــات الغس ــنوي لجلس ــاج الس ــايل لالحتي ــغ اإلجم يبل

ومستلزماتها 374 ألفاً و 318 جلسة.
 وقال" إن تلك املراكز كان يتم تشغيلها عىل نفقة الدولة 
ــجر  ــدوان عىل اليمن الذي دمر الحجر والش ــن بعد الع ولك
والحصار الخانق زاد من معاناة كل اليمنيني وحرمانهم من 
ــة واألغذية أمرا بالغ  ــدواء وأصبح إدخال األدوي ــذاء وال الغ

الصعوبة".
ــم ولم نجد من  ــذا يحدث أمام أعني العال ــاف" كل ه وأض
ــلم " مناشدا املنظمات  يحس بمعاناتنا كشعب عربي مس
ــعب اليمني للعالم  ــانية إيصال معاناة الش الدولية واإلنس

ورفع الحصار الربي والبحري والجوري عن اليمن.
ــار رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر  بدوره أش
ــاندر فيت إىل أن عقد هذا املؤتمر هو للتذكري  يف اليمن الكس
ــش يف اليمن عىل  ــة اله ــام الرعاية الصحي ــدرة نظ ــدم ق بع
ــال الرعاية مع  ــدة يف مج ــات املتزاي ــتجابة لالحتياج االس
ــن عامه الثالث حيث يعقد املؤتمر  اقرتاب النزاع يف البالد م
ــديدا رغم  ــل الكلوي يواجه إهماال ش ــل واقع ان الفش يف ظ
ــي اآلالف من  ــث يعان ــة، حي ــة وحساس ــة هام ــه قضي كون
ــبح املوت ما لم  ــل الكلوي ويواجهون ش اليمنيني من الفش
ــز الخدمات الولئك  ــيل الكلوي لتعزي يتم دعم مراكز الغس

املرىض.
ــة التحتية  ــىل البني ــد أتى ع ــن ق ــزاع يف اليم ــال " الن وق
ودمرها ما أدى إىل كارثة إنسانية كبرية كتلك التي شهدتها 
ــن يف األونة األخرية والتي تمثلت بتفيش مرض الكولريا  اليم

أو تلك التي تشهدها اليمن حاليا كمرض الدفترييا"
ــيل  ــبب النزاع الجاري تواجه مراكز الغس وأضاف" وبس
ــا االفتقار إىل الدخل والتمويل  الكلوي صعوبات جمة منه
ــة الدعم من الجهات املحلية والدولية والتحديات التي  وقل
ــدات إىل اليمن وكذلك  ــواد الخاصة واملع ــترياد امل تواجه اس

انعدام األمن والقيود املفروضة عىل حركة البضائع ".
ولفت إىل ان الدعم الذي تقدمه اللجنة الدولية للصليب 
ــتثنائيا  ــوي يعد إجراء اس ــيل الكل ــر يف مجال الغس األحم
ــون تركيز املنظمة ينصب عىل التدخل يف مجال الطوارئ  ك
املنقذة لحياة جرحى الحرب واالستجابة لتفيش األمراض.

ــيل  ــة مراكز الغس ــم حاليا خمس ــة تدع ــد أن اللجن وأك
الكلوي يف صنعاء وعدن وشبوة واملحويت وحجة حيث أن 
هذا الدعم محدود بفرتة زمنية تمتد حتى ديسمرب 2018م.

ــات الدولية والرشكات  ــاندر فيت كافة املنظم ودعا الكس
ــراد إىل تكثيف الدعم لوزارة  التجارية ورجال األعمال واألف
ــيل الكىل يف  ــز عالج الغس ــكان لتعزي ــة العامة والس الصح

اليمن .
ــن  ــدود ج ــال ح ــاء ب ــة أطب ــس بعث ــتعرض رئي ــا اس فيم
ــة دعم مرىض  ــة يف اليمن خاص ــطة املنظم ــيلنك أنش بيس

ومراكز الغسيل الكلوي.
وتطرق إىل ما يعانيه النظام الصحي يف اليمن من تدٍن يف 
خدماته ونقص املواد الطبية املستلزمات واملعدات ، مشريا 
ــام الصحي يف اليمن بحاجة إىل إمكانيات كبرية  إىل أن النظ
ــطيع وزارة الصحة القيام بذلك لوحدها مما يتطلب  ال تس
حشد الدعم الدويل ملساعدة اليمن وإنقاذ الوضع الصحي 
ــيل التي  ــيل الكلوي ومراكز الغس ــه خاصة مرىض الغس في

تفتقر إىل األدوية واملعدات.
ــيل من أصل 32 مركزا  ولفت إىل أن هناك 28 مركزاً للغس
ــريا إىل  ــي واملواد الطبية، مش ــد للدعم الطب ــا يفتق معظمه
ــري من املرىض  ــرصاع يف اليمن تويف الكث ــتداد ال ــه منذ اش أن

وأغلقت العديد من املراكز.
ــادة  ــة زي ــدود أهمي ــال ح ــاء ب ــة أطب ــل منظم ــد ممث وأك
ــل الكلوي ليس يف اليمن بل عىل  الوعي العام بمرض الفش
ــتوى الدويل وكذا التحديات التي تواجه مرىض ومراكز  املس
ــدويل لتقديم  ــد ال ــي تتطلب الحش ــوي والت ــيل الكل الغس
ــة قدمت خالل العامني  ــم العاجل.. الفتا إىل أن املنظم الدع
ــيل الكلوي  املاضيني 800 طن من املواد الطبية ملرىض الغس

و 83 ألف جلسة لحوايل 800 مريض.
ــة للصليب  ــني للجنة الدولي ــر عرض فيلم ــل املؤتم  تخل
ــطتها  ــدود وبرامجها وأنش ــاء بالح ــة أطب ــر ومنظم األحم
وتدخالتها ودورها يف معالجة مرض الغسيل الكلوي ودعم 

املراكز .
ــية للخروج بتصور حول كيفية   كما تم عقد حلقة نقاش
ــيل الكلوي  ــد الجهد املحيل والدويل لدعم مراكز الغس حش
ــا لتقديم الخدمات  ــن عدم قدرته ــن والتي تعاني م يف اليم
ــة الدولية للصليب األحمر يف هذا  للمرىض وتدخالت اللجن

املجال.
ــوؤن الخدمات  ــوزراء لش ــب رئيس ال ــرض املؤتمر نائ ح
ــدراء  ــام رشف وم ــة هش ــر الخارجي ــد ووزي ــود الجني محم
ــفيات ومدراء املكاتب يف عدد من  العموم للعدد من املستش

املحافظات وممثيل عدد من املنظمات الدولية واملحلية.

رئيس الوزراء : العدوان  أتى على كل ش واستباح كافة القطاعات الخدمية ولم يفرق بين ماهو عسكري ومدنيرئيس الوزراء : العدوان  أتى على كل ش واستباح كافة القطاعات الخدمية ولم يفرق بين ماهو عسكري ومدني
ــذ ــى المناف ــامل عل ــاره الش ــرادات وحص ــع اإلي ــى مناب ــدوان عل ــيطرة الع ــاج س ــي نت ــاع الصح ــه القط ــا يعاني ــذم ــى المناف ــامل عل ــاره الش ــرادات وحص ــع اإلي ــى مناب ــدوان عل ــيطرة الع ــاج س ــي نت ــاع الصح ــه القط ــا يعاني م
ــــداد مــن يــســتــشــهــدون  فــي الجبهات ــاف أع ــع ــأض ــون ب ــوق ــف ــون بــســبــب انـــعـــدام األدويـــــة ي ــوت ــم ــــداد مــن يــســتــشــهــدون  فــي الجبهاتمــن ي ــاف أع ــع ــأض ــون ب ــوق ــف ــون بــســبــب انـــعـــدام األدويـــــة ي ــوت ــم مــن ي

شارك في مؤتمر ''الغسيل الكلوي على شفير الهاوية'':شارك في مؤتمر ''الغسيل الكلوي على شفير الهاوية'':

 صنعاء /سبأ
ــيايس األعىل أمس  ــح الصماد رئيس املجلس الس رأس األخ صال
ــة بحضور مدير  ــاء الجامعات الحكومي ــعا ضم رؤس اجتماعا موس
ــة أحمد حامد، ووزير التعليم العايل والبحث العلمي  مكتب الرئاس

حسني حازب.
ــري  ــة أوضاع الجامعات الحكومية وس جرى خالل اللقاء مناقش

العمل فيها والصعوبات التي تواجهها والسبل الكفيلة بتجاوزها.
ــة التعليم  ويف اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية أن تكون مؤسس
ــجام وتغليب سيادة القانون  العايل والبحث العلمي نموذجا لالنس

وتقديم الربامج الفعالة.
ــة  ــات الحكومي ــايل والجامع ــم الع ــادات وزارة التعلي ــث قي وح
ــة  ــذه املؤسس ــون ه ــد أن تك ــال " أري ــود. . وق ــر الجه ــىل تضاف ع
ــج  ــم الربام ــون وتقدي ــيادة القان ــب س ــجام وتغلي ــا لالنس نموذج
ــة خربتكم  ــىل أيديكم نتيج ــيكون ع ــن س ــتقبل اليم ــة، فمس الفعال

واختصاصاتكم ".

كما أكد رضورة العمل بروح الفريق الواحد وعىل الجميع التقيد 
ــل  ــح واألنظمة املنظمة للعمل كل وفق صالحياته والتسلس باللوائ
ــمرب ليس كما  الهرمي وعىل الجميع أن يدرك أن ما بعد أحداث ديس

قبله".
ــدم أجندته  ــداث كل طرف يريد أن يخ ــل األح ــاف " كان قب وأض
ــة للجميع وأنتم  ــىل اإلطالق، البد من بناء دول ــمح به ع وهذا لن نس

لديكم اآلن فرصة أكرث لإلصالح ومحاربة الفساد ".
ــادات وزارة التعليم العايل والجامعات  ــه الرئيس الصماد قي ووج
الحكومية بااللتزام بالهياكل املنظمة لعمل التعليم العايل واملسؤول 

ْن يكون". املبارش عليكم وزير التعليم العايل بغض النظرعمًّ
ــون تبعيتكم  ــيس وأن تك ــيخ العمل املؤس ــن ترس ــع " البد م وتاب
ــار الله وال  ــرة الرتبوية ألنص ــة للدائ ــايل ال تبعي ــم الع ــوزارة التعلي ل
ــم أن نبني دولة  ــعبي العام، إذا أردت ــة للمؤتمر الش ــرة الرتبوي للدائ
ــي فرصة لن  ــم وتعددهم وه ــكل تنوعه ــكل اليمنيني ب ــتقبال ل ومس
ــمح بأي انحراف أو تقصري  تعوض ولن يرحم التاريخ أحدا ولن نس

يف األداء والقيام باملهام" .
ــون التعليم العايل لبناء جيل ذي كفاءة  ومىض قائال " أنتم تمثل
ــة إصالح التعليم العايل " .. منوها بما قدمه  وخربة وتواصلون عملي
ــالح التعليم  ــازات يف عملية إص ــامي من إنج ــور عبدالله الش الدكت

العايل و((عليكم املواصلة ومحاربة الفساد)).
وأردف قائال "  وال بد أن تكونوا يد الوزير وعليكم أن تضعوا خطة  
ــوها مع  ــهر وتناقش وتضعوا فيها األولويات وتكون مزّمنة بثالثة أش
ــلتم فسيتم عملية التدوير لتبدعوا يف أماكن  الوزير إلقرارها إذا فش

أخرى  وتحققوا فيها نجاحا".
من جانبه قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي" لقد سمعنا 
ــن نتحدث عن  ــا االلتزام به ول ــن األخ الرئيس وعلين ــا بليغا م درس

ماقبل 4 ديسمرب وسنفتح صفحة جديدة " .
ــنواصل اجتماعاتنا  ــاء التعليم وس ــا فرصة لبن ــاف " أمامن وأض
ــد من الجهود  ــس " .. مؤكدا أهمية بذل مزي ــذ توصيات الرئي لتنفي

وتطوير مستوى األداء بما يكفل التغلب عىل التحديات الراهنة.

رأس اجتماعًا موسعًا لرؤساء الجامعات الحكوميةرأس اجتماعًا موسعًا لرؤساء الجامعات الحكومية

الرئيس الصماد: يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي نموذجًا لالنسجام وتغليب سيادة القانونالرئيس الصماد: يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي نموذجًا لالنسجام وتغليب سيادة القانون
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مأرب/سبأ
ــش بمحافظة مأرب أمس قافلة  ــري أبناء مديرية حريب القرامي س
غذائية متنوعة دعما ألبطال الجيش واللجان الشعبية املرابطني يف 

جبهات القتال.
ــبة  ــة التي أقيمت باملناس ــب القراميش يف الوقف ــاء حري ــد أبن وأك
ــد الجبهات باملال والرجال  ــتعدادهم لتقديم الغايل والنفيس ورف اس
ــة الغزاة  ــتقراره ومواجه ــه واس ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف يف س

ومرتزقتهم.
ــعودي األمريكي بحق  ــدوان الس ــاركون جرائم الع ــتنكر املش واس
ــار الجائر  ــازر والحص ــك املج ــاه تل ــدويل تج ــت ال ــني والصم اليمني

املفروض عىل املوانئ واملطارات اليمنية.
ــا للنفري  ــن وأحراره ــل اليم ــش قبائ ــب القرامي ــاء حري ــا أبن ودع
ــدي للعدوان  ــب باملقاتلني للتص ــكرات التدري ــات ورفد معس للجبه
السعودي وأطماعه االستعمارية يف احتالل أرايض اليمن وتجزئتها.

ــة متنوعة وموايش وتربعات  ــر أن القافلة تضمنت مواد غذائي يذك
عينية.

أبناء مديرية حريب القراميش يقدمون أبناء مديرية حريب القراميش يقدمون 
قافلة دعمًا للجيش واللجانقافلة دعمًا للجيش واللجان


