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ــة الخاصة بإحياء  ــت الفعاليات الجماهريية والثقافي تواصل
ــني بدر الدين الحوثي يف  ــنوية للشهيد القائد حس الذكرى الس
ــىل ما تحىل به  ــدت الفعاليات ع ــن املحافظات, حيث أك ــدد م ع
ــعارا لخطورة  القائد من تفاٍن وصرب وعلم واهتمام بالناس استش

املرحلة التي تمر بها األمة.
ــب املهني وكلية  ــي والتدري ــت وزارة التعليم الفن ــث نظم حي
ــس ندوة  ــم الجامعي أم ــرة التعلي ــاء برعاية دائ ــع صنع املجتم
ــني بدر الدين  ــهيد القائد حس ــنوية للش ــبة الذكرى الس بمناس

الحوثي.
ــم الفني لقطاع  ــل وزارة التعلي ــي حرضها وكي ــدوة الت ويف الن
ــر التنفيذي  ــري القايض واملدي ــط الدكتور من ــاريع والتخطي املش
لصندوق تنمية املهارات الدكتور عبدالعزيز الحاج ومدير مكتب 
ــذي وعميد كلية  ــة يحيى املاخ ــة العاصم ــم الفني بأمان التعلي
املجتمع صنعاء الدكتور نجيب الكميم، قدم الشيخ خالد موىس 

نبذة عن شخصية الشهيد القائد.
ــذى به من خالل  ــهيد القائد كان مثال يحت ــار إىل أن الش وأش
ــره واهتمامه بالناس  ــخائه وصربه وعلمه وفك ــه وكرمه وس أخالق
ــذي حمله لألمة وما  ــعاره لخطورة املرحلة، ومرشوعه ال واستش

تميز به من صفات قيادية.
ــالل املرشوع  ــة من خ ــل هم أم ــد حم ــهيد القائ ــد أن الش وأك
ــهد يف البناء  ــة املش ــدر األم ــدف إىل أن تتص ــذي ه ــري ال التنوي
ــاة.. الفتا إىل  ــاد ويف كل معاني ومظاهر الحي ــار واالقتص واالعم

تضحيات الشهيد القائد.
ــرشوع النهضوي  ــامي، امل ــت الباحثة أخالق الش ــا تناول فيم
ــة والرتبوية التي  ــورة الفكري ــهيد القائد والث ــة يف فكرة الش لألم
ــّخص واقع األمة واختار اإلطار العام  ــرية إىل أنه ش أحدثها، مش

الذي تحرك من خالله ليوصل األمة إىل االتجاه الصحيح.
ــدث من  ــي أن ما يح ــن املرون ــيخ عبدالرحم ــد الش ــدوره أك ب
ــعودي  ــدوان همجي عىل اليمن يدل عىل التآمر األمريكي الس ع

الصهيويني لوأد مرشوع الشهيد القائد التنويري.
ــك بمرشوع الشهيد القائد يف ظل الظروف  وأكد أهمية التمس

التي تمر بها البالد جراء العدوان والحصار.
ــة وكان  ــه نظرة ثاقب ــت لدي ــد كان ــهيد القائ ــت إىل أن الش ولف
ــن.. مبينا أنه  ــن مؤامرات أعداء الدي ــع وحذر م يتمتع بأفق واس
ــاء الروح الجهادية  ــة يف الصرب والصمود وإحي رضب أروع األمثل

وترسيخ الفهم السليم للدين.
ــا نظمت وحدة التعليم الفني واملهني التابعة ألنصار الله  كم
ــران وامللتقى الطالبي  ــاون مع كلية املجتمع بمحافظة عم بالتع
ــبة الذكرى السنوية الستشهاد الشهيد  فيها أمس ندوة بمناس
القائد حسني الحوثي تحت بعنوان "دور املرشوع القرآني الذي 
ــهيد القائد وأثره الراهن يف الثبات والصمود يف مواجهه  بناه الش

العدوان.
ــي التعليم  ــدد من كوادر وأكاديم ــدوة التي حرضها ع ويف الن
ــب التعليم الفني باملحافظة أمني  الفني واملهني ومدير عام مكت
ــن األكاديميني  ــالث أوراق عمل لعدد م ــدي قدمت خاللها ث الدي
ــة النهج املقدم  ــهيد القائد وعظم ــادت يف مجملها بدور الش أش

لألمة اإلسالمية.
ــم  ــوي القوي ــج الق ــج والنه ــدوة إىل املنه الن ــارت أوراق  وأش
ــيايس املخرضم  ــهيد القائد الذي حمل الفكر الس والرباني للش

والقائد العسكري العظيم واملرشد امللهم لألمة.
ــل يف املرشوع  ــد املتمث ــهيد القائ ــج الش ــر ومنه ــادت بفك وأش
ــروف الراهنة ملواجهة  ــي وهو ما نحتاجه يف مثل هذه الظ القرآن
ــعودي الذي من أهدافه القضاء عىل هذا  العدوان األمريكي الس
املنهج العظيم والفكر الديني لألمة اإلسالمية ومكانتها وكرامتها 

بني األمم والشعوب.
وتطرقت املشاركات إىل سرية الشهيد القائد املرشقة والزاخرة 

بالعطاء والتضحية والبذل الالمحدود.
ــة املحويت أمس  ــت بمديرية الطويلة بمحافظ إىل ذلك أقيم
فعالية ثقافية إلحياء الذكري السنوية الستشهاد القائد حسني 

بدر الدين الحوثي.

ــايخ  املش ــن  م ــري  كب ــع  جم ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــة وأعضاء املكتب  ــلطة املحلي ــخصيات االجتماعية والس والش
التنفيذي ألقيت كلمات أثنت عىل مكانة وعظمة الشهيد القائد 
ــتبداد ومواجهة  ــة الظلم واالس ــره النهضوي النري يف مقارع وفك

الظاملني.
ــاد منري  ــؤون األوقاف واإلرش ــتعرض وكيل املحافظة لش واس
ــه وما تعرض  ــهيد منذ انطالقت ــات من مرشوع الش ــرا محط خط
ــه يف مهده..  ــكاته وإجهاض ــن األخطار والحروب بهدف إس له م
مؤكدا أن إيمان الشهيد القائد بصدق توجهه وانطالقه املستمد 
ــية لنجاح املرشوع  من القرآن الكريم كان بمثابة القاعدة األساس

وانتشاره.
ــرب أن ذلك املرشوع جاء ليعرب عن األمة وقيمها ومبادئها  واعت
يف مواجهة أخطر مرشوع تدمريي تتعرض له من قبل قوى الرش 

أمريكا وإرسائيل وأذنابها.
ــىل أهمية أن  ــد الويل ع ــام املديرية أحم ــدد مدير ع ــدوره ش ب
تضطلع األمة بواجباتها يف اقتفاء أثر الشهيد القائد واإلخالص 

للمرشوع القرآني للتحرر من الوصاية األجنبية.
ــت أهمية  ــعرية عكس ــادية وش ــت الفعالية فقرات إنش تخلل
ــهيد القائد يف مواجهة املؤامرات التي يحيكها أعداء  مرشوع الش

الدين لتمزيق األمة العربية واإلسالمية. 
ــنوية  ــار أمس فعاليات الذكرى الس ــت بمحافظة ذم واختتم

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــني املقديش  ــي حرضها املحافظ محمد حس ــة الت ويف الفعالي
ــتعرض  ووكيال املحافظة محمد عبدالرزاق ومحمود الجبني، اس
مرشف املحافظة فاضل الرشقي وعضو املكتب السيايس ألنصار 
ــهيد القائد  ــب من حياة الش ــارص البخيتي، جوان ــه محمد ن الل
ــورة املرشوع  ــا وإدراكه لخط ــي تميز به ــة الت ــات القيادي والصف

األمريكي الصهيوني عىل األمة العربية واإلسالمية.
ــجمة  ــخصية املنس ــهيد القائد مثل الش ــارت إىل أن الش وأش
ــتمد  ــي دعا الناس إليها يف مرشوعه املس ــع املبادئ والقيم الت م
ــد معاني الثبات والصمود والتضحية يف  من ثقافة القرآن، وجس

سبيل نرش مرشوعه ومقارعة قوى االستكبار والهيمنة.
ــلطة املحلية  ــن قيادات الس ــة بحضور عدد م ــل الفعالي تخل

والتنفيذية باملحافظة، فقرات إنشادية وقصيدة شعرية.
ــنة بمحافظة إب أمس  ــة أخرى نظمت بمديرية املش من جه
لقاء إلحياء الذكرى السنوية القائد حسني بدر الدين الحوثي.

ــا كانت األمة وال  ــس منهج ــهيد القائد أس وأكد اللقاء أن الش
ــودة إىل كرامتها وعزتها والتحرر  ــت يف أمس الحاجة إليه للع زال

من قيود الذل واالستضعاف التي فرضت عليها.
ــهيد يف  ــالل اللقاء إىل مواقف الش ــات ألقيت خ ــارت كلم وأش
ــبتمرب  ــي خاصة بعد أحداث س ــتكبار العامل مناهضة قوى االس
ــؤون البلدان  ــة للتدخل يف ش ــا أمريكا ذريع ــت منه ــي جعل والت

العربية بحجة مكافحة اإلرهاب .
ــوان " يا قائدنا  ــس يف جامعة إب ندوة ثقافية بعن ــت أم ونظم

صمودنا اليوم ثمرة من ثمار جهودك وتضحياتك".
واإلداري  ــي  األكاديم ــة  الجامع ــات  ملتقي ــا  نظمته ــدوة  الن
ــان  ــس جامعة إب الدكتور فؤاد حس ــب، أدارها نائب رئي والطال
ــة عبدالفتاح غالب وأمني  ــور نائب املرشف العام باملحافظ بحض

عام الجامعة عبدامللك السقاف .
ــخصية  ــالث أوراق عمل تناولت األوىل ش ــتعرض الندوة ث اس
الشهيد القائد ، ومشوار جهاده ونضاله حتى استشهاده قدمها 

صادق وجيه الدين .
ــور بكلية  ــا الدكت ــة التي قدمه ــل الثاني ــة العم ــت ورق وتناول
ــوان ( ثمار  ــيش تحت عن ــد الحبي ــة إب محم ــون يف جامع القان
ــهيد القائد ) الصمود والتصدي للعدوان  تضحيات وجهود الش
ــي يف مقدمتها الصورايخ  ــلحة والتي تأت والتصنيع اليمني لألس
ــدها  ــي يجس ــوالت الت ــرية والبط ــرات املس ــتية والطائ الباليس

املجاهدون يف الجبهات والعزة والشموخ .
ــا محمد احمد  ــل الثالثة التي قدمه ــت ورقة العم فيما تطرق

مرشد إىل املظلومية التي تعرض الشهيد القائد .
وألقيت يف الندوة كلمتان عن ملتقيات الجامعة قدمها رئيس 
ــة  امللتقى األكاديمي الدكتور العزي العقاب والثانية عن مؤسس
ــهداء قدمها عمار املروني تناولت يف مجملها مأثر وخصال  الش

الشهيد حسني بدر الدين الحوثي
ــة محافظة  ــماعيل بمناخ ــي إس ــة بن ــت بعزل ــك نظم إىل ذل
ــهيد القائد حسني  ــنوية للش صنعاء أمس فعالية بالذكرى الس

بدر الدين الحوثي .
ــة عبدالله املروني  ــي حرضها مرشف املديري ــة الت ويف الفعالي
ــل املحافظة للقطاع  ــار وكي ــاء واألعيان .. أش ــائخ والوجه واملش
ــتلهام الدروس من الشهيد  الغربي أحمد الصماط إىل أهمية اس

القائد وخاصة يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
ــات من حياة  ــتعرضت محط ــة كلمات اس ــت يف الفعالي وألقي
ــة  ــدة األم ــىل وح ــاظ ع ــرشوع للحف ــاد م ــهيد ودوره يف إيج الش

والتصدي لقوى الظلم واالستكبار.
ــية ثقافية  ــت بمديرية يريم محافظة إب أمس أمس كما نظم
ــهيد القائد حسني بدر  ــنوية للش وخطابية إلحياء الذكرى الس

الدين الحوثي.
ــرشوع الذي  ــارت إىل عظمة امل ــة كلمات أش ــت يف الفعالي ألقي
ــادة األمة إىل مجدها  ــهيد القائد وأهدافه الرامية إع ــه الش أسس

وقوتها من خالل ارتباطها بالقرآن الكريم .
ــات ومعارض طالبية  ــة النادرة فعالي ــك نظمت بمديري إىل ذل

وشعبية يف إطار الذكرى السنوية.
ــن جرائم العدوان  ــمات وصور ع احتوت املعارض عىل مجس

بحق الشعب اليمني .
ــاء الذكرى  ــائية إلحي ــية نس ــنة نظمت أمس ويف مديرية املش
ــنوية للشهيد القائد ألقيت خاللها كلمات أكدت أن املرشوع  الس
ــىل طريقه  ــتنهاض األمة ماض ع ــهيد يف اس ــذي انتهجه الش ال

أبناء الشعب اليمني.
ــون واملصلوب  ــات الزاهر واملطمة واملت ــاء مديري كما نظم أبن
ــنوية  ــدة يف الذكرى الس ــرية حاش ــة الجوف أمس مس بمحافظ

للشهيد القائد.
ــدت امليض  ــعرية أك ــد ش ــات وقصائ ــرية كلم ــت يف املس وألقي
ــة الطغاة  ــي ملواجه ــني الحوث ــيد حس ــهيد الس ــج الش ــىل نه ع

واملستكربين والتصدي للعدوان السعودي األمريكي.
ــن حياة  ــدروس م ــتلهام ال ــة اس ــات إىل أهمي ــارت الكلم وأش
ــة املرشوع  ــة ملواجه ــتنهاض األم ــد وأدواره يف اس ــهيد القائ الش

األمريكي ورفعه لشعار الرباءة من أمريكا وإرسائيل.
وأكد املشاركون يف املسرية استعدادهم رفد الجبهات بالرجال 
والتصدي للعدوان السعودي األمريكي حتى تطهري كامل تراب 

اليمن من دنس الغزاة واملحتلني.
ــتهداف  ــدوان بحق املدنيني واس ــاركون جرائم الع وأدان املش
املنازل السكنية .. مباركني اإلنجازات النوعية للقوة الصاروخية 

يف دك أوكار العدو ورضب منشآته الحيوية.
كما أقيمت بمديريتي الخبت وجبل املحويت أمس فعاليتان 

يف الذكرى السنوية للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــور عدد  ــة الخبت بحض ــت بمديري ــي أقيم ــة الت ويف الفعالي
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش ــة  املحلي ــلطة  الس ــاء  أعض ــن  م
ــىل درب  ــىل أهمية امليض ع ــدت ع ــات أك ــت كلم ــائخ، ألقي واملش
ــهيد يف التحرك ملناهضة أعداء األمة والوقوف بوجه الطغاة  الش

واملستكربين.
ــهيد  ــاد وكيل املحافظة أحمد يحيى األخفش بدور الش وأش

القائد وصربه وتضحيته يف مواجهة قوى االستكبار.
ــىل رضورة  ــركاظ ع ــني ع ــة حس املحافظ ــل  ــد وكي أك ــا  فيم
ــات لصون كرامة  ــزاة يف جميع الجبه ــتمرار يف مواجهة الغ االس

الشعب والدفاع عن الوطن.
ــدت عىل أهمية  ــادية وقصائد أك ــل الفعالية فقرات إنش تخل

وحدة الصف يف مواجهة العدوان.
ــه واملكتب التنفيذي  ــت الوحدة الثقافية النصار الل كما نظم
ــنوية  يف مديرية جبل املحويت اليوم فعالية إلحياء الذكري الس

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــهيد  ــادت بمناقب الش ــار ألقيت كلمات أش ــة أش ويف الفعالي
ــه.. مؤكدة عىل  ــل حيات ــالل مراح ــجاعته وصربه خ ــد وش القائ

استمرار الصمود يف مواجهة العدوان ومخططاته.
ــام  ــي ضيف الله رس ــة عبد الغن ــرشف املحافظ ــدوره أكد م ب
ــة الطغاة واألعداء،  ــهيد القائد يف مقارع عىل أهمية مرشوع الش

والتحرر من التبعية والوصاية.
ــد القرم إىل أهمية مرشوع  ــار مدير عام املديرية محم فيما أش

الشهيد القائد الرافض لتمزيق اليمن والعبث بمقدراته.
تخلل الفعالية التي حرضها وجهاء وأعيان ومشايخ املديرية 
ــب التنفيذي،  ــة ومدراء املكت ــلطة املحلي ــدد من قيادات الس وع

قصائد وفقرات إنشادية.

أخباروتقارير

شددت على تأمين المشتقات النفطية بكميات كافية شددت على تأمين المشتقات النفطية بكميات كافية 

ــس النواب  ــة والنفط بمجل ــة التنمي ــت لجن اطلع
ــوار أمس، عىل سري  ــة عضو املجلس محمد س برئاس

العمل بمنشأة النفط بالحديدة.
حيث تفقدت اللجنة محطة تعبئة الغاز وخزانات 
ــال الصيانة  ــغ وأعم ــف التفري ــاز ورصي ــط والغ النف

واملخترب الفني يف املنشأة.
ــىل أهمية توفر اإلمكانات والبنى  وأكدت اللجنة ع
ــتقات  ــني احتياجات املواطنني من املش التحتية لتأم

النفطية.
وأشادت اللجنة بجهود قيادة رشكة النفط وفرعها 
ــىل العراقيل التي  ــب ع ــدة يف التغل ــة الحدي بمحافظ
ــاط الرشكة لتوفري املشتقات  ــتعادة نش تواجهها واس
النفطية والقضاء عىل األزمات املفتعلة من قبل بعض 

ضعاف النفوس.
ــتعرض اجتماع برئاسة رئيس اللجنة  إىل ذلك اس
ــو يابس  ــة صادق أب ــو اللجن ــوار ضم عض ــد س محم
ــة النفط يارس الواحدي  واملدير العام التنفيذي لرشك
ــور رامي حناب  ــدة الدكت ــام الرشكة بالحدي ومدير ع
ــعلل، مهام وأهداف  ــة الغاز محمد ش ــر فرع رشك ومدي
ــط  ــة النف ــرع رشك ــا لف ــن نزوله ــة م ــة الربملاني اللجن

بالحديدة.
ــب مدير فرع رشكة  ــاع الذي حرضه نائ ويف االجتم
ــار زعفور ومدير  ــدة الدكتور عبدالجب النفط بالحدي
ــآت النفطية بالحديدة أسامة الخطيب، أوضح  املنش
ــزول امليداني هو  ــن الن ــدف م ــة أن اله ــس اللجن رئي
ــود يف الرشكة من  ــو موج ــرب عىل ما ه ــرف عن ق التع
ــزل ومازوت وكذا معرفة خطط  مواد برتولية وغاز ودي

الرشكة.
ــتقات  ــني املش ــىل رضورة تأم ــاع ع ــدد االجتم وش
ــل األوضاع  ــة خصوصا يف ظ ــات كافي ــة بكمي النفطي

الراهنة جراء العدوان والحصار.
ــتعرض  ــذي للرشكة أس ــام التنفي ــر الع وكان املدي
ــتعادة نشاطها  اإلجراءات التي قامت بها الرشكة الس
تدريجيا وتجاوز العراقيل التي واجهتها خالل الفرتة 

املاضية إليقاف نشاط الرشكة.
ــا بالحديدة يعملون  ــد أن قيادة الرشكة وفرعه وأك
ــتقات النفطية  ــواد واملش ــول امل ــني وص ــن أجل تأم م
ــة بصيانة  ــا إىل قيام الرشك ــهولة.. الفت ــن بس للمواط
ــة واملضخات واملنصات العائمة وتوفري وتأمني  األرصف

صهاريج النقل بني املحافظات.

الثورة/
ــة إن التحالف الذي  ــذوا الطفولة" الدولي ــت "منظمة انق قال
ــتخدم طريقة الخنق االقتصادي كسالح  ــعودية يس تقوده الس
يف الحرب، ويستهدف بذلك الوظائف والبنية التحتية وأسواق 

الغذاء وتوفري الخدمات األساسية.
ــتهدفت البنية التحتية  ولفتت يف تقرير لها إىل أن الحرب اس
ــكل منهجي.  ــية يف اليمن بش ــات األساس ــة والخدم االقتصادي
ــتهدفت غارات التحالف املستودعات واملصانع والبنية  كما اس
ــني اليمنيني  ــور االقتصادي حرص مالي ــل، التده ــة للنق التحتي
ــود والبطالة  ــذاء والوق ــعار الغ ــن ارتفاع أس ــة م ــة رشس يف دوام

وانخفاض األجور.

ــز الرئيس التنفيذي ملنظمة  التقرير الذي أعده كيفن واتكين
ــة املتحدة تعرض إىل تأثرالطريق من  انقذوا الطفولة فرع اململك
صنعاء إىل ميناء الحديدة والذي يعترب أحد الرشايني الرئيسية 
يف اليمن، وقال: يف رحلة األسبوع املايض، أحصيت ثالثة جسور 
ــو مدينة  ــه ه ــعودية. امليناء نفس ــارات الجوية الس ــا الغ دمرته
ــعودية الرافعات الخمسة التي  ــباح. لقد دمرت القنابل الس أش
ــل %80 من  ــفن التي تحم ــابق بتفريغ الس ــت تقوم يف الس كان
ــن الحبوب. أكرث من  ــن، باإلضافة إىل صوامع تخزي واردات اليم

20,000 شخص فقدوا وظائفهم.
ــادي بانهيار  ــم االنهيار االقتص ــاف كيفن واتكينز: تفاق وأض
ــعودية  ــلطات الس النظام املرصيف. ففي عام 2016م، نقلت الس

ــة، التي  ــدن الجنوبي ــاء إىل مدينة ع ــن صنع ــزي م ــك املرك البن
ــحب  ــذا التحرك إىل س ــم. وقد أدى ه ــا حلفاؤه ــيطر عليه يس
التمويل العام يف املحافظات الشمالية وترك أكرث من 1.5 مليون 
من العاملني الصحيني واملدرسني وعمال املياه والرصف الصحي 
ــية  ــفيات والخدمات األساس ــدارس واملستش ــر. وامل ــدون أج ب

األخرى بدون ميزانيات.
ــفى  ــهد باملستش وتطرق الكاتب إىل الوضع الصحي واستش
العام بعمران كنموذج.. وقال: هذا هو مستشفى الرئييس الذي 
ــادات حيوية،  ــس لديه مض ــخص. لي ــدم أكرث من مليون ش يخ
ــاالت الوالدة القيرصية. ويغطي  ــر، وال أدوية لعالج ح وال تخدي
ــرىض الذين يضطرون  ــالل أموال امل ــفى تكاليفه من خ املستش

ــري خاصة بهم من مزودي خدمات خاصة، حاول  إىل رشاء عقاق
ــدة من دون  ــي يف اململكة املتح ــفى تعليم ــرب مستش تخيل أق

األدوية التي يمكنك وصفها من قبل أي طبيب عام.
ــة صغرية من  ــول كمي ــماح "بدخ ــر ان الس ــرب التقري  ((واعت
ــرب الحديدة ليس  ــمال اليمن ع ــام والوقود واألدوية إىل ش الطع
أكرث من بادرة إنسانية تهدف إىل الحفاظ عىل تقاعس الحلفاء 
ــود البالد  ــادي وحرب تق ــاف "إنه خنق اقتص ــني." وأض الغربي
ــال اليمنيني  ــان. العديد من األطف ــو مجاعة يصنعها اإلنس نح
ــاه النظيفة أكرث  ــص الغذاء والدواء واملي ــون كل يوم من نق يموت

من القتال."

تقرير دولي: التحالف السعودي استخدم طريقة الخنق االقتصادي وا ستهدف كل ش في اليمنتقرير دولي: التحالف السعودي استخدم طريقة الخنق االقتصادي وا ستهدف كل ش في اليمن

لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب تطلع لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب تطلع 
على سير العمل بمنشأة النفط بالحديدةعلى سير العمل بمنشأة النفط بالحديدة

شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء في غارات على تعزشهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء في غارات على تعز

ــعودي األمريكي  ــدوان الس واصل طريان الع
ــم يف مختلف  ــني وممتلكاته ــتهدافه للمواطن اس
ــهدا طفل ورجل  محافظات الجمهورية واستش
ــريان العدوان عىل  ــب امرأتان  يف غارات لط وأصي

تعز
ــبأ) إىل  ــار مصدر أمني باملحافظة لـ(س وأش
ــعفني حيث  أن طريان العدوان عرقل وصول املس

ظل يحلق يف سماء املنطقة .
ــنها طريان  ــن يف غارة ش ــهد مواط كما استش
العدوان األمريكي السعودي عىل مديرية مقبنة 
ــة تعز .وأوضح مصدر محيل باملحافظة  بمحافظ
ــيارة  س ــارة  بغ ــتهدف  اس ــدوان  الع ــريان  ط أن 
ــة، ما أدى إىل  ــة بالخضار يف مقبن مواطن محمل

استشهاده.
ــن غارتني  ــريان ش ــدر إىل أن الط ــار املص وأش
ــع  ــال مصن ــكنية لعم ــة الس ــن املدين ــرب م بالق

اإلسمنت بالربح وعىل منطقة الهيجة.
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع وش

عىل مديرية كرش بمحافظة لحج .
ــريان  ــة أن ط ــيل باملحافظ ــدر مح ــال مص وق

العدوان استهدف بغارة جبل الحمام يف كرش.
ــعودي قد  وكان طريان العدوان األمريكي الس
ــات الجمهورية خالل  ــف غاراته عىل محافظ كث

ــتهدف أربع  ــث اس ــة ، حي ــاعة املاضي ـــ 24 س ال
ــارة خلفت  ــن 44 غ ــران بأكرث م ــات ونج محافظ

ثالثة شهداء وجريحا .
ــة  ثالث ــهاد  استش ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــني وإصابة رابع إثر غارات طريان العدوان  مواطن
ــع الحكومي ومنزل مواطن يف مديرية  عىل املجم

التحيتا بمحافظة الحديدة .
ــلم  ــن الطريان ثالث غارات عىل رشكة مس وش
ــماك و ثالث غارات أخرى عىل مزرعة أحد  لألس

املواطنني بمديرية اللحية باملحافظة .
ــهد بقناصة  وأوضح املصدر أن مواطناً استش
ــة  ــون بمحافظ ــة املت ــدوان يف مديري ــة الع مرتزق
ــن الطريان غارة عىل مديرية الغيل  الجوف ، وش
ــة املصلوب  ــاء بمديري ــىل منطقة اليض وغارة ع

باملحافظة .
ــدوان  ــريان الع ــر ط ــدة دم ــة صع ويف محافظ
ــن غارة  ــارة منزل مواطن يف مديرية غمر ، وش بغ
ــة اإلزد و غارة  ــي منطق ــق العام غرب ــىل الطري ع

ــة بني معني  ــىل الطريق العام يف منطق ــرى ع أخ
بمديرية رازح الحدودية .

ــاه يف منطقة  ــني مرشوع املي ــتهدف بغارت واس
ــع غارات  ــن أرب ــحار ، وش ــزات بمديرية س الحم
ــة صعدة  ــي واملطار بمدين ــكر الصيف ــىل معس ع
ــن غارة عىل  ــزة ، كما ش ــىل منطقة قح ــارة ع و غ
ــع غارات  ــة بمديرية مجز و أرب ــة الجعمل منطق

عىل منطقة مندبة بمديرية باقم .
ــكات املواطنني  ــار املصدر إىل ترضر ممتل وأش
بقصف صاروخي ومدفعي سعودي عىل مناطق 

متفرقة من مديريتي منبه و شدا الحدوديتني .
ــن 18  ــريان املعادي ش ــدر أن الط ــر املص وذك
ــدي و غارة عىل  ــىل مديريتي حرض ومي غارة ع
ــر يف مديرية عبس  ــزارع املواطنني بمنطقة الج م

بمحافظة حجة .
وحسب املصدر شن طريان العدوان األمريكي 
السعودي غارتني عىل موقع السديس يف نجران.

ــن طريان العدوان األمريكي السعودي  كما ش
أمس سلسلة غارات عىل محافظة حجة.

ــة أن طريان  ــيل باملحافظ ــح مصدر مح وأوض
ــي حرض  ــىل مديريت ــارة ع ــن 13 غ ــدوان ش الع

وميدي.
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي  كما ش

ــة بمحافظة  ــق متفرق ــارة عىل مناط ــس 17 غ أم
ــة  ــات الحدودي ــت املديري ــا تعرض ــدة، فيم صع
ــف  ــعودي خل ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ لقص

أرضاراً كبرية.
ــبأ) أن  ــي بصعدة لـ(س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــىل مناطق  ــان غارات ع ــن ثم ــريان العدوان ش ط
ــن  ــق بمديرية كتاف، وش ــرع وأضي ــوح والف الص

غارتني عىل منطقة الحجلة يف مديرية رازح.
ــن  ــدر إىل أن الطريان املعادي ش ــار املص وأش
ــة غمر، وغارة  ــىل منطقة الغور بمديري غارتني ع
ــراء، وغارتني  ــة عكوان بمديرية الصف عىل منطق
ــحار، واستهدف  عىل منطقة املهاذر بمديرية س
ــزة  ــة قح ــدة يف منطق ــة الجدي ــني الجامع بغارت

شمال مدينة صعدة.
ــاص  ــب برص ــاً أصي ــدر أن مواطن ــر املص وذك
ــو  الرق ــة  منطق يف  ــعودي  الس ــدود  الح ــرس  ح
ــق متفرقة  ــت مناط ــا تعرض ــه فيم ــة منب بمديري

باملديرية لقصف صاروخي سعودي.
ــة بمديريات حيدان  وتعرضت مناطق متفرق
ــي  صاروخ ــف  لقص ــه،  ومنب ورازح  ــر  والظاه
ــرية يف مزارع  ــعودي خلف أرضاراً كب ــي س ومدفع

وممتلكات املواطنني.
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