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0303 أخباروتقارير

صنعاء / سبأ 
ــك بدر  ــيد عبد املل ــورة الس ــد الث ــد قائ  أك
ــد  مول ــرى  ذك ــبة  مناس أن  ــي  الحوث ــن  الدي
ــأن تكون  ــراء، جديرة ب ــة الزه ــيدة فاطم الس
ــلمة ومحّطة تربوية  ــاً للمرأة املس يوماً عاملي
ــمّو والفضل  ــتلهام معاني الس ــة الس وثقافي

واملجد.
ــيد عبد امللك الحوثي يف رسالة  وبارك الس
ــات يف أرجاء  ــكل املؤمن ــبة، ل ــه بهذه املناس ل
ــرى..  الذك ــذه  ه ــول  حل ــالمي  اإلس ــم  العال
ــو مجتمعنا  ــبة لندع وقال" إّننا بهذه املناس
ــة  ــلمات إىل اليقظ ــا املس ــالمي وأخواتن اإلس
ــاعيهم  ــة تجاه كل مكائد األعداء ومس العالي
ــيطانّية الخبيثة الهادفة إىل تدمري القيم  الش
ــرية لتدمري مجتمعنا  ــيلة خط واألخالق كوس

اإلسالمي".
ــة  ــرأة اليمني ــالل بامل ــزاز وإج ــاد بإع وأش
ــل  ظ يف  ــا  وصموده ــا  وصربه ــا  وتضحياته
ــم عىل  ــعودي الظال ــي الس ــدوان األمريك الع
مدى قرابة ثالثة أعوام، والتي أَسهمْت يف كّل 

ما تحّقق من صمود وثبات ونرص.
يف ما ييل نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
ــّلم  ــه رّب العاملني وصّىل الله وس ــُد لل الحم
ــله محمد وعىل  ــّيد رس عىل خاتم أنبيائه وس

آله الطاهرين
ــرى  ــة ( ذك ــالمية املبارك ــرى اإلس يف الذك
ــّيدة نساء العاملني  مولد الصّديقة الطاهرة س

فاطمة البتول الزهراء)
ِبضَعة رسول الله صّىل الله عليه وعىل آله 
وسّيدة نساء أهل الجنة، نبارك لكّل املؤمنات 
يف أرجاء العالم اإلسالمي كاّفة بهذه املناسبة 
ــرٌة بأن تكون  ــي هي بحق جدي ــزة، والت العزي
ــلمة، ومحّطة تربوية  ــاً عامليا للمرأة املس يوم
ــمّو  الس ــي  معان ــكل  ل ــتلهام  لالس ــة  وثقافي
ــالمية أن  ــد، فحّق ألمتنا اإلس والفضل واملج
ــرأة التي  ــوذج للم ــمى نم ــر بأرقى وأس تفخ
ــاني واإليماني يف كل  ــدت الكمال اإلنس جّس
ــم األول للمرأة  ــه، فكانت الرق ــاده وجوانب أبع
ــة الوجود البرشي وإىل قيام  يف ذلك منذ بداي
ــان  ــاماً ربَّانيا عىل لس ــاعة، وُمِنَحْت وس الس
ــه عليه وعىل آله  ــول الله محمد صىل الل رس
ــني واملؤمنني  ــاء العامل ــّيدة نس ــا س باعتباره

وأهل الجنة.
ــالم نموذجه األرقى واملتمّيز  لقد قّدم اإلس
ــاني للمرأة املسلمة،  والقدوة يف الواقع اإلنس
ــلَّم  ــم لها الطريق لالرتقاء يف ُس وأثبت أّنه رس
الكمال اإليماني واالرتقاء اإلنساني عىل نحٍو 
ــم ومقدس،  ــليم وصحيح وعظي ــي وس حقيق
وليس كما يفعل أعداء اإلنسانية اليوم وعىل 

رأسهم أرباب الفساد والرذائل بقيادة أمريكا 
وإرسائيل الذين يسعون إىل االنحطاط باملرأة 
ــلعة رخيصة  ــا وتحويلها إىل س ــاد له واإلفس
لالستغالل السيايس، ووسيلة لهدم األخالق 
ــع وبعرثته  ــك املجتم ــاً لتفكي ــم، وعنوان والقي

والتمزيق لنسيجه االجتماعي.
ــا  ــو مجتمعن ــبة لندع ــذه املناس ــا به وإّنن
ــة  ــلمات إىل اليقظ ــا املس ــالمي وأخواتن اإلس
ــاعيهم  ــة تجاه كل مكائد األعداء ومس العالي
ــيطانّية الخبيثة الهادفة إىل تدمري القيم  الش
ــرية لتدمري مجتمعنا  ــيلة خط واألخالق كوس
ــُه وأخالقه  ــرس ِقَيَم ــو خ ــذي ل ــالمي، ال اإلس
ــكة - من خالل  ــة املتماس ــه االجتماعي وُبنيت
ــا الرتبوي  ــلمة - وجّوه ــك األرسة املس تماس
ــاً ومفككاً  ــح مجتمعاً ضائع واألخالقي ألصب
ــاه  ــن قضاي ــاً ع ــاقطاً ومتخّلي ــاً وس ومتمّيع
ــُهل  ــؤولياته وبالتايل َيْس ــن مس ــًال ع ومتنّص
ــة القاضية له يف  ــه الرضب ــىل أعدائه توجي ع
اللحظة التي فقد فيها كل عنارص التماسك 
ــة  واملعنوي ــة  واألخالقي ــة  اإليماني ــّوة  والق
والعملية، وهذا ما يرغب به أعداؤه ويسعون 
له كما قال الله تعاىل يف كتابه الكريم بشأنهم 
ــُه َال ُيِحبُّ  ــاداً َوالّل ــَعْوَن ِيف األَرِْض َفَس { َوَيْس

اْلُمْفِسِديَن } املائدة64.
ــالمية  اإلس ــالق  األخ ــىل  ع ــاظ  الحف إّن 

ــا يف النهضة  ــط الرشعية، ومراعاَته والضواب
ــة، والحرَص  ــالمية وحركة الحياة العاّم اإلس
ــن  م ــذَر  والح ــي،  الحقيق ــتقالل  االس ــىل  ع
ــي لألعداء  ــد الغب ــاء والتقلي ــة العمي التبعي
ــاعي األعداء يف  ــل مس ــل الضمانة لفش تمّث
ــالمي  ــنونها عىل عاملنا اإلس أخطر حرب يش
ــة، والتي ُترّكز  ــت بالحرب الناعم ــي ُعرَِف والت
ــتهداف  ــري والثقايف، واالس ــزِو الفك عىل الغ
ــه وقيمه، والتي  ــع يف مبادئه وأخالق للمجتم
ــاد لتحصني مجتمعنا  ــّد من التحرّك الج ال ب
اإلسالمي ويف طليعته فئة الشباب والناشئة 
ــر  ــا أخط ــا، وباعتباره ــاً تجاهه ــوراً وإناث ذك
ــكرية،  ــد رضاوة من الحروب العس بكثري وأش
ــع وعقيدته وإيمانه،  فتلك تدّمر روح املجتم
ــورة منها واذا  ــي أقل خط ــكرية فه أّما العس
حافظت األّمة عىل مبادئها وأخالقها وقيمها 
ــا انترصت  ــيخها وتفعيله ــىل ترس وعملت ع
ــكرية ويف معركتها  بال شكٍّ يف معركتها العس

الحضارية أيضاً.
ــي  ــا اليمن ــيد بمجتمعن ــا أن ُنش وال يفوتن
ــىل أصالته وقيمه،  ــِه إىل حدٍّ كبري ع يف حفاظ
ــاء واملثّقفني وحملة الوعي  واملؤّمل من العلم
ــؤوليتهم  ــوا بواجبهم وينهضوا بمس أن يقوم
ــدؤوب عىل  ــع، والعمل ال ــة باملجتم يف العناي
ــاه مكائد  ــة تج ــري لألّم ــي والتبص ــرش الوع ن

ــداء للحذر منها ولتنمية القيم واألخالق  األع
ــد  ــا وتفني ــشء عليه ــة الن ــالمية وتربي اإلس
ــدم القيم  ــة الرامية له ــداء الزائف مزاعم األع
ولتعزيز االلتزام بالضوابط الرشعية اإللهية 
الكفيلة بصون املجتمع املسلم والحفاظ عىل 

كرامته وسالمته األخالقية.
ــالل باملرأة اليمنية  ــيد بإعزاٍز وإج كما ُنش
ــِلّ  ِظ يف  ــا  وصموده ــا  وصربه ــا  وتضحياته
ــعبنا  ــه ش ــي في ــذي يعان ــن ال ــع الراه الوض

ــي  الهمج ــدوان  الع ــن  م ــم  العظي ــلم  املس
ــعودي الظالم عىل مدى ُقرابة  األمريكي الس
ثالثة أعوام، وأَسهمْت بشكٍل رئييس يف كّل ما 

تحّقق من صمود وثبات ونرص...
ــعبنا  لش ــرص  الن ــاىل  تع ــه  الل ــائلني  س
ــفاء  ــهدائنا األبرار والش املظلوم والرّحمة لش
ــعبنا  للجرحى... والتوفيق ملرضاته ألبناء ش

وأّمتنا اإلسالمّية.
إّنه وّيل الهداية والتوفيق،،
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الثورة / منصور شايع
ــعبية أمام مقر  ــاركون يف الوقفة االحتجاجية الش ــتنكر املش اس
مكتب األمم املتحدة بصنعاء السكوت املخزي واملريع ملنظمة األمم 
ــعب  ــا يجري من انتهاكات وجرائم بحق أبناء الش املتحدة تجاه م
ــوس لوقف تلك  ــراء ملم ــم تتخذ أي إج ــراء العدوان ول ــي ج اليمن

الجرائم اليومية بحق املدنيني األبرياء .
ــار البيان الصادر عن الوقفة االحتجاجية الشعبية املدنية        وأش
ــس األعىل ملنظمات املجتمع املدني  ـــ 76  التي نظمها أمس املجل ال
ــعب اليمني تمثل  ــا أبناء الش ــي يتعرض له ــاكات الت إىل أن االنته
ــاكا صارخا لقانون  ــاني وانته ــم يف نظر القانون الدويل اإلنس جرائ
حقوق اإلنسان بما يف ذلك الحصار املفروض املتمثل بإغالق مطار 
ــانية وبقية املنافذ الربية  صنعاء الدويل أمام الرحالت املدنية اإلنس

والبحرية.
وأشار البيان إىل أن أكرث من 15 ألفاً من املرىض توفوا بسبب منع 
ــفر للعالج يف الخارج وان أكرث من  العدوان  للرحالت الطبية من الس

50 ألف مواطن ال يزالون عالقني يريدون العودة إىل وطنهم. 
ــيخ صادق أبو شوارب - عضو  ويف الوقفة االحتجاجية ألقى الش
ــؤولية ما يرتتب  اللجنة الثورية كلمة حمل فيها  األمم املتحدة مس
ــادي الربي  ــار االقتص ــدويل والحص ــاء ال ــار صنع ــالق مط عىل إغ
ــانية ألحقت  ــه دول العدوان من معاناة إنس ــري الذي تفرض والبح
ــه طائرات  ــالل ما تقوم ب ــني اليمنيني من خ ــرضر باملدني ــق ال وتلح

ــانية ملنع  ــاعدات اإلنس دول العدوان من قصف لقاطرات نقل املس
ــاء الدويل وميناء  ــني . مطالبا بفتح مطار صنع ــا إىل املواطن وصوله
الحديدة لدخول البضائع التجارية والسلع األساسية واملساعدات 

اإلنسانية والسماح للمرىض والجرحى بالعالج يف الخارج . 

ــطاء والحقوقيني الربيطانيني الذين منعوا محمد  مشيدا بالنش
بن سلمان من زيارة بريطانيا وطالبوا بمحاكمته كمجرم حرب .

ــلمان  ــة محمد بن س ــد بإحال ــي الجدي ــوث األمم ــا املبع مطالب
ــة كمجرمي حرب ..  ــة الجنايات الدولي ــد إىل محكم ــد بن زاي ومحم

ــم املتحدة إىل  ــعودي . داعيا األم ــالح للنظام الس ــاف بيع الس وإيق
إعادة البنك املركزي اىل صنعاء وتسليم املرتبات للموظفني .

ويف ترصيح لـ"الثورة" دعا األخ حمود املرهبي املنسق اإلعالمي 
ــات  ــرك يف وقف ــطاء إىل التح ــع النش ــة جمي ــة االحتجاجي للوقف

ــدوان ورصف  ــاف الع ــار وإيق ــع الحص ــة برف ــة للمطالب احتجاجي
ــات االحتجاجية  ــتتواصل الوقف ــات املوظفني . موضحا انه س مرتب

يوم االثنني القادم أمام مكتب األمم املتحدة بصنعاء.  
ــيد  ــالة إىل الس ــاركون يف الوقفة االحتجاجية رس ــا وجه املش كم
ــم كل مواطن  ــام لألمم املتحدة باس ــش األمني الع ــو غوتري / انطني
ــار صنعاء الدويل أمام الرحالت املدنية  يمني طالبوا فيها بفتح مط
اإلنسانية , مشريين إىل أن إغالق املطار حول اليمن إىل سجن كبري 
يعاقب فيه أكرث من 24 مليون يمني وتعمد زيادة معاناته اإلنسانية 
ــد وأحكام  ــع قواع ــذي يتناىف م ــم األمر ال ــاق عليه ــق الخن وتضيي
ــة والضمري  ــادئ العدال ــان ومع مب ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال القان

اإلنساني.  
ــا قطاع النقل  ــائر التي تكبده ــالة حجم الخس ــت الرس وأوضح
الجوي والتي تجاوزت ملياري دوالر كخسائر مبارشة وغري مبارشة 

كل عام. 
ــرك العاجل والفعال  ــني العام لألمم املتحدة بالتح وطالبت األم
من اجل اتخاذ إجراءات رادعة ضد دول العدوان إليقاف الخروقات 
واالنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساني وحقوق اإلنسان .
حرض الوقفة االحتجاجية األخ درهم أبو الرجال رئيس املجلس 
ــطاء والحقوقيني  ــع املدني وعدد من النش ــىل ملنظمات املجتم األع

واإلعالميني من مختلف الوسائل اإلعالمية .

وقفة احتجاجية تطالب بوقف العدوان وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار االقتصادي على الشعب اليمنيوقفة احتجاجية تطالب بوقف العدوان وفتح مطار صنعاء ورفع الحصار االقتصادي على الشعب اليمني

في رسالة وجهها إلى كل المؤمنات في العالم اإلسالمي بمناسبة مولد فاطمة الزهراءفي رسالة وجهها إلى كل المؤمنات في العالم اإلسالمي بمناسبة مولد فاطمة الزهراء

ــوزارة الخارجية  ــؤول ب ــدر مس ــخر مص س
ــاءات وزير خارجية دولة  من ترصيحات وادع
العدوان عادل الجبري خالل مؤتمر صحفي مع 
ــون  وزير الخارجية الربيطاني بوريس جونس
ــلمان للعاصمة  عىل هامش زيارة محمد بن س

الربيطانية يوم أمس األول.
ــبأ) " إن  ـــ (س ــح ل ــدر يف ترصي ــال املص وق
ــوع  ملوض ــري  الجب ــاول  تن ــوى  ومحت ــلوب  أس
ــوايل  ــذ ح ــن من ــىل اليم ــعودية ع ــدوان الس ع
ــن ليس لهم  ــي االنطباع مل ــة أعوام يعط الثالث
دراية بوقائع األحداث يف اليمن وكأن مملكة آل 
ــة التي قامت  ــعود هي االمرباطورية الوصي س
ــرتة االنتقالية  ــن النية برعاية الف وبدافع حس
ــة يف  ــوى اليمني ــع الق ــي وجم ــوار الوطن والح
ــالل فرتة ما  ــعبه خ ــبيل مصلحة اليمن وش س

قبل العدوان".
ــا تثبته  ــة األمر، وم ــا حقيق ــاف" بينم وأض
ــمية، أن مملكة آل سعود هي من  الوثائق الرس
قام بالتدخل يف الشأن اليمني ومحاولة رضب 
ــية بعضها ببعض، ودعم قوى  القوى السياس
ــاحة اليمنية لتفجري  ــة يف الس ــية معين سياس
ــي بذلت  ــال كل املحاوالت الت ــاع وإفش األوض
ــأنه درء  ــق توافق وطني كان من ش آنذاك لخل
الخطر وتفادي نشوب أزمة سياسية داخلية".
ــلك  ــعودية اختارت مس ــال" القيادة الس وق
املواجهة العسكرية املبارشة والتدخل السافر 
ــا  ــا لحلفائه ــك دعم ــا وذل ــار له ــؤون ج يف ش
ــكريا وحصارا  ــدأت عدوانا عس ــل، وب بالداخ
ــامال ضد اليمن وشعبه يف ظل وهم عشعش  ش
يف أذهان ويل العهد الطائش محمد بن سلمان 
ــم العدوانية لن تأخذ  ومجموعته بأن عمليته
سوى أيام أو أسابيع عىل األكرث إلجبار القوى 
ــالم,  ــة يف صنعاء عىل رفع راية االستس الوطني

ــود كل الوطنيني من  ــم بصم ــاب أمله ولكن خ
ــان  واللج ــش  والجي ــي  اليمن ــعب  الش ــاء  أبن
الشعبية الذين لقنوا جنود آل سعود وحلفاءه 
ــرب لن تنىس  ــية يف الح ــا قاس ومرتزقته دروس

عىل مدى التاريخ ".
ــات املضللة  ــن املعلوم ــتغرب املصدر م واس
ــعودي إىل  ــارة ويل العهد الس ــت زي ــي رافق الت
ــائل  ــار حملة إعالمية حاولت وس ــدن يف إط لن
ــع وذلك  ــدوان نرشها عىل نطاق واس إعالم الع
ــاء تقديم مملكة العدوان وإمارة أبو ظبي  بادع
مبلغ 17 مليار دوالر معونات ودعما لليمن منذ 

العام 2015 وحتى اآلن.
ــو  وأب ــاض  الري ــات  ــدر مؤسس ــا املص ودع
ــات التفصيلية املتعلقة  ــرش املعلوم ظبي إىل ن
ــك املعونات  ــول تقديم مثل تل ــم ح بادعاءاته

الوهمية ومن استفاد منها.
ــا  دولت ــه  قدمت ــا  م أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــى اليوم  ــام 2015 وحت ــدوان لليمن منذ ع الع
ــة  ــات الجوي ــن الطلع ــرشات اآلالف م ــو ع ه
ــم  معظ ــرت  دم ــي  الت ــة  البحري ــات  والهجم
ــة إضافة  ــة واملالي ــن االقتصادي ــدرات اليم مق
ــن مرافق الصحة  ــة التحتية م ــري البني إىل تدم
ــور  ــبكات الطرق والجس واملياه والكهرباء وش
واملؤسسات التعليمية واالقتصادية والثقافية 
ــار األمراض  ــبب يف انتش ــة, ما تس واالجتماعي

واألوبئة ويف املقدمة الكولريا والدفترييا.
ــات الجوية لم  ــدر إىل أن الطلع ــت املص ولف
تستنث املدنيني من األطفال والنساء والشيوخ 
ــات والقرى  ــرق بني املحافظ ــوارع والط يف الش
ــف مواطن  ــن أل ــن عرشي ــد ع ــا يزي ــت م وقتل
ــببها  وجرحت وأعاقت حوايل 50 ألفا ونزح بس

ثالثة ماليني مواطن يمني.
ــة  ــدوان أدى إىل حال ــدر أن الع ــني املص وّب

ــار املجاعة  ــل املصالح وانتش ــن الفقر وتعط م
ــوء التغذية وانقطاع املوارد وتوقف مرتبات  وس
ــببا يف كارثة إنسانية غري  موظفي الدولة متس
ــع حكام  ــة من صن ــخ البرشي ــبوقة يف تاري مس

الرياض وأبو ظبى.
ــدوان يف  ــؤويل دولة الع ــدر مس ــح املص ونص
ــن نرش املعلومات املضللة  الرياض بالتوقف ع
وتزييف الحقائق حول عدوانهم مع رشكائهم، 
ألن كل يشء حول العدوان عىل اليمن وشعبه 
ــات،  واملعلوم ــق  والوثائ ــورة  بالص ــجل  مس
ــيات العالم  ــن مختلف جنس ــهود م وهناك ش
ــة الحكومية وغري الحكومية  واملنظمات الدولي
إضافة إىل صور األقمار الصناعية وكل وسائل 
ــي تمتلكها القوى العظمى التي  املعلومات الت
ــتخدمة يف العدوان  تدرس تأثري األسلحة املس
عىل اليمن وستظهر ال محالة، وهو األمر الذي 
ــاف يف محاكم  ــدي يف نهاية املط ــيدين املعت س
ــرباءة  ــح ال ــة وتمن ــي الحصان ــن تعط ــة ل دولي
ــرشات اآلالف من  ــاهم يف قتل ع ــن قتل أو س مل

مواطني الجمهورية اليمنية.
ــدوان إىل العودة  ــي الع ــدر دولت ــا املص ودع
ــل  الح ــدأ  بمب ــول  والقب ــواب  الص ــادة  لج
ــية عمليا وليس  ــوية السياس ــلمي والتس الس
ــدوان ورفع الحصار,  بالترصيحات، ووقف الع
ــىل اليمن  ــالل والوصاية ع ــة االحت ــع حال ورف
بإعادة فتح مطار صنعاء الدويل لكل الرحالت 
املدنية والتجارية، تمهيدا للجلوس عىل طاولة 
ــبقة وبما يقود  ــات دون أي رشوط مس املفاوض
ــتدام يعيد لليمن واملنطقة  ــالم مرشف مس لس
حالة األمن والسالم تحت مظلة احرتام سيادة 
ــؤون الداخلية  ــل يف الش ــدم التدخ ــدول وع ال
ــرتكة وتعزيز األمن  ــة املش ــا وتبادل املصلح له

اإلقليمي والعاملي .

مصدر بالخارجية يسخر من تصريحات وزير خارجية مصدر بالخارجية يسخر من تصريحات وزير خارجية 
دولة العدوان السعودي حول اليمندولة العدوان السعودي حول اليمن

استشهد وأصيب ستة مواطنني أمس بغارات 
ــىل  ع ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط

مزرعتي دواجن بمحافظة الحديدة.
ــبأ) أن مواطنا  ـــ (س ــدر أمني ل ــح مص وأوض
ــارة للطريان  ــهد وأصيب ثالثة آخرون بغ استش
ــني بمديرية  ــد املواطن ــة دواجن ألح ــىل مزرع ع

زبيد.
ــار  ــدون طي ــرة ب ــدر إىل أن طائ ــار املص وأش
ــتهدفت مزرعة دواجن يف مديرية الجراحي  اس

ما أدى استشهاد مواطن وإصابة أخر.
وذكر املصدر أن غارتني من طائرة بدون طيار 

استهدفتا منطقة جبل رأس.
ــم أطفال  ــة مواطنني بينه ــا أصيب خمس كم
ــتهدف  ــعودي اس ــف مدفعي س ــاء يف قص ونس

مناطق متفرقة بمديريات محافظة صعدة.
ــدو  الع أن  ــدة  بصع ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــي مديرية  ــتهدف بقصف مدفع ــعودي اس الس
ــدا، ما أدى إىل إصابة امرأتني وطفلة بجروح،  ش
ــعودي  س ــي  صاروخ ــف  قص ــتهدف  اس ــا  كم
ــة  ــا أدى إىل إصاب ــة، م ــة رازح الحدودي مديري

مواطنني اثنني.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث 
ــة آل صبحان  ــعري ومنطق ــىل جبل ش ــارات ع غ

بمديرية باقم، وغارتني عىل مديرية مجز .
ــب أربعة  ــني وأصي ــبعة مواطن ــهد س واستش
ــاء أمس األول  ــاء وأطفال مس آخرون بينهم نس
ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــارة لط بغ
ــدان بمحافظة  ــتهدفت منزل يف مديرية هم اس

صنعاء.
ــة أن طريان  ــيل باملديري ــدر مح ــح مص وأوض

العدوان استهدف بغارة منزل مواطن عىل خط 
ــمالن وادي ظهر ما أدى إىل استشهاد أربعة  ش
ــال وامرأتني ورجل وإصابة أربعة آخرين يف  أطف

حصيلة غري نهائية.
ــدوان  الع ــف  تحال ــان  إمع ــدر  املص وأدان 
ــني  ــق املواطن ــة بح ــم املروع ــكاب الجرائ يف ارت
ــدا أن هذه  ــكنية.. مؤك ــتهداف األحياء الس واس
ــيتم محاكمة  ــقط بالتقادم وس ــم لن تس الجرائ

مرتكبيها.
ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ــة ش ويف حج
ــة حريان  ــىل مديري ــس غارتني ع ــعودي أم الس

بمحافظة حجة.
ــة أن طريان  ــيل باملديري ــدر مح ــح مص وأوض
ــة مواطن يف  ــني مزرع ــتهدف بغارت ــدوان اس الع

مديرية حريان.

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل إىل 
ــة رصواح  ــني عىل مديري ــس غارت ــعودي أم الس

بمحافظة مأرب.
ــا  ــني خلفت ــيل أن الغارت ــدر مح ــح مص وأوض

أرضاراً بمنازل ومزارع املواطنني.
ــار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا للمرتزقة  وأش

استهدف مناطق متفرقة برصواح.
ــع  ــن أرب ــدوان ش ــريان  الع ــت إىل أن الط ولف

غارات عىل املديرية خالل الساعات املاضية.
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي  كما ش
ــم بمحافظة  ــارات عىل مديرية نه أمس ثالث غ

صنعاء.
ــتهدف  ــدر محيل أن الطريان اس وأوضح مص
بثالث غارات منطقة املجاوحة باملديرية خلفت 

أرضاراً بمنازل املواطنني.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٢٢٢٢ مواطنًا في صعدة وهمدان  مواطنًا في صعدة وهمدان 
وتدمير مزرعتي دواجن بالحديدةوتدمير مزرعتي دواجن بالحديدة

العدوان ومرتزقته يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب اليمني ومقدراتهالعدوان ومرتزقته يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب اليمني ومقدراته
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