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سگرتريو التحرير

مسيرات جماهيرية حاشدة إلحياء يوم القدس العالمي في عدد من المحافظاتمسيرات جماهيرية حاشدة إلحياء يوم القدس العالمي في عدد من المحافظات

محافظات/ الثورة/سبأ
ــة أمس  ــات الجمهوري ــن محافظ ــدد م ــهدت ع ش
مسرية جماهريية حاشدة إلحياء يوم القدس العاملي، 

وتنديدا باستمرار العدوان السعودي األمريكي.
ــربة  املع ــات  الالفت ــريات  املس يف  ــاركون  املش ــع  ورف
ــعب  ــىل التضامن مع الش ــدة ع ــة واملؤك ــن املناسب ع
ــه وأراضيه  ــادة كافة حقوق ــطيني حتى استع الفلس
ــي لألرايض  ــالل الصهيون ــض لالحت ــة والرف املغتصب

املقدسة أوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني.
ونددوا باستمرار العدوان السعودي األمريكي عىل 
ــة إزاء الجرائم  ــم املتحدة املخزي ــن ومواقف األم اليم
ــدوان بحق اليمن  ــزال تحالف الع ــي ارتكبها وما ي الت
ــار يف مخالفة  ــرار الحص ــذا استم ــانا وك ــا وإنس أرض

لكافة القوانني واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ذمار

ــدة التي انطلقت يف  ــرية الحاش وباإلضافة إىل املس
ــدة وذمار وصعدة  ــهدت محافظات الحدي صنعاء ش
ــوداً غفرية أكدت  ــريات جماهرية وحش واملحويت مس
ــة املركزية  ــم حول القضي ــني والتفافه ــاط اليمني ارتب

للعرب واملسلمني وهي فلسطني والقدس .
ويف املسرية التي شهدتها مديرية ذمار أكد املحافظ 
ــني املقديش أن القضية الفلسطينية، هي  محمد حس

قضية الشعب اليمني واألمة اإلسالمية جمعاء .
ــن أن  ــي ال يمك ــعب اليمن ــاء الش ــار إىل أن أبن وأش
ــبب  ــطينية رغم الجراح بس ــوا القضية الفلس يتناس
ــة اهتماماته  ــا ستظل يف مقدم ــدا أنه ــدوان .. مؤك الع

وأولوياته.
ــديش أهمية إحياء هذه املناسبة  وبني املحافظ املق
ــم بمأساة  ــعوب العال ــة يف تذكري ش ــن أهمي ــا لها م مل

الشعب الفلسطيني.
ــعب  ــب بحق الش ــي ترتك ــم الت ــرض الجرائ واستع
ــس القضية  ــتمرة لطم ــطيني واملحاوالت املس الفلس
الفلسطينية وآخرها التصعيد األمريكي نقل السفارة 

إىل القدس.
ــرية أن إحياء يوم القدس  وأكد بيان صادر عن املس
ــؤولية  ــعور باملس ــي يأتي انطالقا من واقع الش العامل
ــة  ــة املركزي ــا القضي ــية كونه ــة الرئيس ــاه القضي تج

للشعوب العربية واإلسالمية.
ــة  ــة األبدي ــل العاصم ــدس ستظ ــار إىل أن الق وأش
ــعبي  ــاف الش ــة االصطف ــا إىل أهمي ــطني .. الفت لفلس
ــي  الت ــة  الصهيوني ــة  األمريكي ــرات  املؤام ــة  ملواجه
ــة، والوقوف إىل  ــة واإلسالمي ــة العربي ــتهدف األم تس
ــة االحتالل  ــطيني يف مواجه ــعب الفلس ــب الش جان
ــل أراضيه وإقامة دولته  الصهيوني حتى تحرير كام

كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ولفت البيان إىل رضورة تفعيل املقاطعة االقتصادية 

لكل البضائع واملنتجات األمريكية واإلرسائيلية .
ــة  ــة والراسخ ــف الثابت ــان أن املواق ــد البي ــا أك كم
واألصيلة للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية 
ــي وواجب  ــن اإلسالم ــادئ وقيم الدي ــن مب ــق م تنطل

أخالقي وإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.
ــىل تعزيز  ــي ع ــعب اليمن ــاء الش ــة أبن ــث كاف وح
ــد الجبهات  ــاف واالستمرار يف رف ــم واالصطف التالح
ــزو  ــوى الغ ــدي لق ــاحل للتص ــة الس ــة جبه وخاص

واالحتالل.
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــود  بجه ــاد  وأش

ــف الجبهات  ــي يحققونها يف مختل واالنتصارات الت
ــة العدوان والدفاع عن الوطن .. داعيا أبناء  يف مواجه
ــب الجيش واللجان  ــار للتحرك للجبهات إىل جان ذم
ــعار ”أعيادنا  ــت ش ــرتة العيد تح ــالل ف ــعبية خ الش

جبهاتنا“.
الحديدة

ــس الجمعة  ــة الحديدة أم ــهدت مدين ــك ش إىل ذل
مسرية جماهريية حاشدة إلحياء يوم القدس العاملي.
ــعارات  ــرية الالفتات والش ــاركون يف املس ورفع املش
ــطيني وعىل  ــعب الفلس ــا يتعرض له الش ــددة بم املن
وجه الخصوص مدينة القدس من انتهاكات من قبل 
الكيان الصهيوني، مرددين الهتافات املؤيدة للحفاظ 

عىل مدينة القدس وعدم التفريط فيها.
ــاركة يف املسرية  ــود الجماهريية املش وأكدت الحش
ــزل  ــق وع ــة ومناط ــات املحافظ ــف مديري ــن مختل م
ــرشف املحافظة  ــة تقدمها م ــات محافظة ريم مديري
ــس مجلس  ــة ورئي ــالء املحافظ ــدي ووك ــى املؤي يحي
ــي والقيادات  ــالح الضبيب ــيل بريمة ص ــم القب التالح
املحلية والتنفيذية واملشائخ واألعيان والشخصيات 
ــة يف سبيل تحرير  ــة، جهوزيتها للتضحي اإلجتماعي
ــا إىل جانب  ــة ووقوفه ــات اإلسالمي ــدس واملقدس الق

الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
ــة وستبقى  ــاركون إىل أن القدس عربي ــار املش وأش
عربية .. مشددين عىل رضورة دعم الشعوب العربية 
ــان الصهيوني  ــة الكي ــطيني ملواجه ــعب الفلس للش
ــب انتهاكاته  ــرض استيطانه إىل جان ــعى ف الذي يس

بحق الشعب الفلسطيني .
ــة  املحافظ ــالء  وك ــا  حرضه ــي  الت ــرية  املس ويف 
ــل أول  ــار وكي ــة .. أش ــة باملحافظ ــادات األمني والقي
ــاش قحيم يف كلمة عن  ــة الحديدة محمد عي محافظ
ــعب  قيادة املحافظة إىل أن تكالب قوى الرش عىل الش
ــن  ــني الذي ــة لليمني ــف املرشف ــي للمواق ــي يأت اليمن
ــة اإلسالمية وقضاياها ويف مقدمتها  يحملون هم األم

القضية الفلسطينية والقدس الرشيف.
ــودي  ــط اليه ــفت املخط ــام كش ــار إىل أن األي وأش
ــة الذين يريدون فرض الهيمنة عىل  وأذنابه يف املنطق
الشعوب الحرة .. منوها بدور كافة قبائل اليمن الذين 
ــاحل  ــدة تلبية للدفاع عن الس ــوا ملحافظة الحدي هب
ــا بوابة اليمن  ــدة باعتباره ــي ومحافظة الحدي الغرب

الغربية.
ــائخ والعلماء  ــرية كلمة عن املش وألقيت خالل املس
ــا أهمية  ــي أكد فيه ــه العضاب ــيخ عبدالل ــا الش ألقاه
ــعوب العربية  إحياء يوم القدس العاملي ومطالبة الش
بالحفاظ عىل القدس كعاصمة للشعب الفلسطيني.
ــري خطوة  ــد والحضور الكب ــذا الحش ــال ” إن ه وق
ــة الغربية  ــة الستعادة األم ــة ومبادرة عظيم صحيح

واإلسالمية هيبتها ورشفها ومقدساتها ”.
ــاعر  ــرية التي تخللها قصيدة للش وصدر عن املس
ــودة لفرقة أنصار الله .. بيان أدان  ــا وأنش أسد الباش
ــاركون فيه تواطؤ وخيانة األنظمة العربية وعىل  املش
ــذي أتاح  ــي وال ــعودي واإلمارات ــام الس ــا النظ رأسه
ــان الصهيوني انتهاك املقدسات اإلسالمية  ذلك للكي

والحقوق العربية.
ــدي تجاه  ــن الثابت واألب ــان موقف اليم ــد البي وأك
ــطينية القضية األوىل واملركزية رغم ما  القضية الفلس
يتعرض له الشعب اليمني نم جرائم من قبل تحالف 

العدوان بقيادة السعودية.
ــعوب العربية والحرة إىل مقاطعة  ودعا البيان الش
ــع األمريكية واإلرسائيلية كخطوة عملية أوىل  البضائ
ــة غطرسة العدو الذي ال يرقب يف مؤمن إال  يف مواجه

وال ذمة.
ــدة  غ ــي  الصهيون ــان  الكي أن  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــب استئصالها وال خيار  ــد األمة يج رسطانية يف جس
ــال لتحرير األرض  ــالم سوى الجهاد والنض آخر للس

املقدسة.
املحويت

ــة املحويت  ــن أبناء محافظ ــد اآلالف م كما احتش
أمس يف مسرية جماهريية إحياء ليوم القدس العاملي 
ــطينية وتجديد  ــعب والقضية الفلس تضامناً مع الش

الرفض الحتالل األرايض واملقدسات اإلسالمية .
ــوارع  ــرية التي جابت ش ــاركون يف املس وهتف املش
مديرية الرجم بشعارات مناهضة للكيان الصهيوني، 
ــعب  ــق الش ــدس وح ــد الق ــم لتهوي ــن رفضه مؤكدي
ــه  دولت ــة  وإقام ــه  أراضي ــر  تحري يف  ــطيني  الفلس

الفلسطينية وعاصمتها القدس.
واستنكر املشاركون استمرار صمت الدول العربية 
ــا املخزية واملهينة من التطورات  واإلسالمية ومواقفه

واالنتهاكات التي تجري يف القدس الرشيف.
ــة اإلسالمية ورفض  ــرية إلی وحدة األم ودعت املس
ــوع والذل وتوحيد الكلمة إزاء القضية األم وترك  الخن
ــا الكيان  ــتفيد منه ــات التي يس ــات والرصاع الخالف
ــة يف  ــاريعه االستيطاني ــع مش ــي يف توسي الصهيون
ــات  ــه للمقدس ــة انتهاكات ــة ومضاعف األرايض املحتل

اإلسالمية.
ــرية  وأكد محافظ املحويت فيصل بن حيدر يف املس
ــل  ــطينية بك ــة الفلس ــم القضي ــارصة ودع ــة من أهمي
ــور اهتمام  ــا مح ــة وجعله ــل املمكن ــبل والوسائ الس

الشعوب العربية واملسلمة يف مختلف بلدان العالم.
ــعب  ــع الش ــن م ــز التضام ــار إىل رضورة تعزي وأش
ــالم والقنوات  ــل دور وسائل اإلع ــطيني وتفعي الفلس
ــن تعميق  ــة بعيدا ع ــدم قضايا األم ــا يخ ــة بم العربي
ــتات األمتني العربية واإلسالمية ومضاعفة التأثري  ش
ــات  االنتهاك إزاء  ــة  املتخاذل ــف  املواق يف  ــلبي  الس

الصهيونية يف األرايض الفلسطينية.
ــؤ العربي الرسمي إزاء  ــت إىل التخاذل والتواط ولف
ــطينية والتعاطي مع مجمل القرارات  القضية الفلس
ــكل ثانوي ما  ــة بش ــات الصهيوني ــة واالنتهاك الدولي
يشجع الكيان الصهيوني عىل اإليغال يف االنتهاكات 

وارتكاب املزيد من الجرائم.
وألقيت يف املسرية الحاشدة التي شارك فيها وكالء 
ــات  ــة واملنظم ــلطة املحلي ــؤولو الس ــة ومس املحافظ
واألحزاب والقيادات األمنية والعسكرية كلمات عربت 
عن الرفض املطلق لسياسات تهويد القدس املحتلة.. 
ــعى بمخططاته إلی تشتيت  مؤكدة أن االحتالل يس

االنتباه عن قضية القدس الرشيف.
ــعب  ــىل وقوف الش ــد ع ــات التأكي ــددت الكلم وج
ــعب الفلسطيني وقضية األمة  اليمني إىل جانب الش

املركزية.
صعدة        

كما خرجت يف مدينة صعدة ، عرص أمس الجمعة، 
ــدس  ــوم الق ــاء لي ــدة إحي ــة حاش ــرية جماهريي مس

العاملي.

و يف الساحة الكربى للمدينة رفع املتظاهرون أعالم 
ــطينية والفتات  ــالم الفلس ــة واألع ــة اليمني الجمهوي

الحرية املناهضة للسياسة األمريكية يف املنطقة.
ــىص أنت  ــا أق ــا (ي ــات منه ــرون هتاف وردد املتظاه
ــن  ــا ل ــا أقصان ــدوان) و(ي ــم الع ــة رغ ــوان.. لألم العن
ــون قادمون..  ــم عاداك) (قادم ــاك.. لو كل العال ننس
ــد املتظاهرين  ــع أح ــون)، ورف ــو األقىص يا صهي نح

الفتة كتب عليها ”فلسطني قبلة األحرار“.
ــات والقصائد  ــن الكلم ــرية عدد م ــت يف املس وألقي
ــت بني  ــي ربط ــة الت ــيد الحماسي ــعرية واألناش الش
ــطينية، وأن  ــي والقضية الفلس ــعب اليمن صمود الش
ــداء القضية  ــهم أع ــعب اليمني هم نفس ــداء الش أع

الفلسطينية، ومؤكدة أن فلسطني قبلة األحرار.
ــارعة  ــرية عىل أن أي توجه باملس وأكدت كلمة املس
ــارى ممن يف قلوبهم مرض نهايته  نحو اليهود والنص

الحتمية هي الندم والخسارة.
ــت إىل التحرك بكل جد إىل معركة النرص، وإىل  ودع
ــرية إىل  مقاطعة البضائع األمريكية واإلرسائيلية، مش
ــعب اليمني هي معركة  أن املعركة التي يخوضها الش

ضد الطاغوت.
البيضاء

كما نظم أبناء محافظة البيضاء بمديرية السوادية 
ــاً جماهريياً إلحياء يوم القدس العاملي  أمس مهرجان
ــرار األمريكي  ــىص واستنكارا للق ــجد األق ونرصة املس

بنقل سفارته إىل القدس الرشيف.
ــات تؤكد الرفض  ــاركون يف املهرجان الفت ورفع املش
ــعب  ــع الش ــن م ــي والتضام ــرار األمريك ــع للق القاط
الفلسطيني املجاهد ضد الكيان الصهيوني الغاصب.
ــرشف املحافظة حمود  ــرية التي حرضها م ويف املس
ــالم  ــة البيضاء عبدالس ــل محافظ ــار وكي ــتان أش ش
ــطني  ــعب اليمني مع فلس ــريي إىل تضامن الش النص

ورفض القرار األمريكي.
ــعوب  ــي تحاك ضد الش ــرات الت ــرق إىل املؤام وتط
ــة العربية التي  ــؤ األنظم ــة واإلسالمية بتواط العربي
تشن عدوان عىل اليمن وتدمري ليبيا والعراق وسوريا.
ــعبية  الش ــات  املكون أن  ــريي  النص ــل  الوكي ــد  وأك
ــرتاف بالكيان  ــة يف اليمن ترفض مطلقا االع والرسمي
ــماح بتدنيس  الصهيوني والقرار األمريكي وعدم الس
ــني  الحرم ــث  وثال ــني  القبلت أوىل  ــف  الرشي ــدس  الق
ــة بالتطبيع مع  ــوم أنظمة عربي ــني يف وقت تق الرشيف

الكيان الصهيوني.
فيما نوه مدير مكتب الرتبية برداع عبدالله إدريس 
ــات  املنعطف ــف  مختل يف  ــاء  البيض ــاء  أبن ــف  بمواق
التاريخية والذود عىل حماية الوطن وأمنه واستقراره 

وحماية وحدته الوطنية .
ــال الجيش  ــي يحققها أبط ــن االنتصارات الت وثم
ــعبية يف مختلف جبهات العزة والكرامة  واللجان الش
.. مؤكدا استمرار الشعب اليمني يف الصمود ملواجهة 

العدوان والدفاع عن الوطن وسيادة أراضيه .
ــرضه وكالء املحافظة  ــت يف املهرجان الذي ح وألقي
ــيخ عيل زيد أشارت إىل أهمية تعزيز وحدة  كلمة للش
ــعب  ــة مؤامرات العدوان بني أبناء الش الصف ملواجه

اليمني .
ــعب اليمني إىل تعزيز التالحم ملواجهة  ودعت الش
العدوان ومرتزقته .. مثمنة االنتصارات التي يحققها 
أبطال الجيش واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان 

يف مختلف الجبهات .
واستنكر بيان صادر عن املهرجان القرار األمريكي 
ــدي سافر  ــدس الرشيف يف تح ــه إىل الق ــل سفارت لنق
ــعي لطمس الهوية  ــلمني والس ــاعر العرب واملس ملش
العربية يف القدس التي تعترب القضية األوىل واملركزية 
ــعب اليمني والتي تستوجب النرصة والدعم من  للش

كافة الشعوب.
ــعب اليمني لحركات املقاومة  وأكد البيان دعم الش
ــيل الغاصب  ــة االحتالل اإلرسائي ــطني ملواجه يف فلس
ــات مواجهة  ــم جبه ــرار دع ــا إىل رضورة استم .. الفت

العدوان باملال والرجال والقوافل الغذائية .
تعز

كما نظمت بمحافظة تعز مسرية جماهريية إحياء 
ليوم القدس العاملي ورفضا لتهويد القدس، العاصمة 

األبدية لفلسطني.
ورفع املشاركون يف املسرية التي شارك فيها منصور 
ــة  الرتبوي ــادات  والقي ــة  املحافظ ــالء  ووك ــي   اللكوم
ــة،  ــخصيات االجتماعي ــة والش ــكرية واألمني والعس
أن  ــىل  ع ــدة  املؤك ــات  والالفت ــطينية  الفلس ــالم  األع
فلسطني هي القضية املركزية لألمة والشعب اليمني.
ــاوالت تهويد  ــود الرفض املطلق ملح ــدت الحش وأك
ــة ،كما  ــات اإلسالمي ــىل املقدس ــدس واالعتداء ع الق
ــعب  ــب الش ــي إىل جان ــعب اليمن ــوف الش ــدت وق أك
ــه وأراضيه  ــادة كافة حقوق ــطيني حتى استع الفلس

املغتصبة وإقامة دولته املستقلة.
ــدوان  ــرار الع ــرية باستم ــاركون يف املس ــدد املش ون
ــم بحق  ــه من جرائ ــا يرتكب ــي وم ــعودي األمريك الس
ــار جائر  ــه من حص ــذا ما يفرض ــي وك ــعب اليمن الش
يتناىف مع كافة القوانني واملواثيق الدولية واإلنسانية.
ــرية الجماهريية الرفض  ــان صادر عن املس وأكد بي

املطلق لقرارات دول االستكبار بتهويد القدس.
ــار  ــدوان والحص ــم الع ــه رغ ــان إىل أن ــار البي وأش
ــعب اليمني إال أن القدس ستبقى  املفروض عىل الش

قضية الشعب اليمني األوىل.
واستنكر أبناء تعز استهداف املقدسات اإلسالمية 
ــالن ترامب  ــن خالل إع ــس هويتها م ــاوالت طم ومح

بجعل القدس عاصمة للكيان الصهيوني.
ــطيني  ــعب الفلس ــرصة الش ــان أن ن ــد البي ــا أك كم
مسؤولية الجميع وأن القدس عربية وستبقى عربية.

حجة
ــرية  ــرص أمس  مس ــت ع ــة أقيم ــة حج ويف محافظ

جماهريية حاشدة إلحياء يوم القدس العاملي.
ــاركون يف املسرية الالفتات والشعارات  وقد رفع املش
ــطيني وعىل  ــعب الفلس ــا يتعرض له الش ــددة بم املن
وجه الخصوص مدينة القدس من انتهاكات من قبل 
ــان الصهيوني ومنددين باملوقف العاملي من نقل  الكي
ــفارة األمريكية للقدس مرددين الهتافات املؤيدة  الس

للحفاظ عىل مدينة القدس وعدم التفريط فيها.
ــرية الكلمات والقصائد الشعرية  وقد ألقيت يف املس
ــرية  ــارك يف املس ــة املناسبة، وقد ش ــن أهمي ــربة ع املع
ــعبي وجمع غفري من  ــب الرسمي والقبيل والش الجان

األكاديميني واملواطنني من جميع رشائح املجتمع .
ويف ختام املسرية تم تالوة بيان املسرية.

أكدت على التضامن مع الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه وأرضه المحتلةأكدت على التضامن مع الشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه وأرضه المحتلة

التأكيد على أهمية االصطفاف لمواجهة المؤامرات األمريكية الصهيونية المستهدفة التأكيد على أهمية االصطفاف لمواجهة المؤامرات األمريكية الصهيونية المستهدفة لألمة العربية واإلسالميةلألمة العربية واإلسالمية
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مؤكدا أنه تم قنص جندي سعودي غرب موقع السديس.
ــم وأصيب  ــعودي مرصعه ــة الجيش الس ــن مرتزق ــا لقي عدد م كم

آخرون أمس بصد زحف واسع لهم بعسري.
ــكري أن الجيش واللجان الشعبية كرسوا زحفاً  وأوضح مصدر عس
ــراق آلية  ــذ علب وإح ــة منف ــعودي قبال ــش الس ــة الجي ــاً ملرتزق واسع

عسكرية وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــم وأصيب  ــعودي مرصعه ــة الجيش الس ــن مرتزق ــا لقي عدد م كم

آخرون أمس بصد زحف واسع لهم بعسري.

ــة (سبأ) أن الجيش  ــكري لوكالة األنباء اليمني وأوضح مصدر عس
واللجان الشعبية كرسوا زحفاً واسعاً ملرتزقة الجيش السعودي قبالة 
منفذ علب وإحراق آلية عسكرية وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.

مصرع وإصابة

ــأ) سقوط قتىل  ــة األنباء اليمنية (سب ــكري لوكال وأكد مصدر عس
ــة للجيش واللجان يف  ــوف املرتزقة إثر عملية هجومي وجرحى يف صف

قرية يعيس بمريس .
وأشار املصدر إىل فرار من تبقى من املرتزقة من املواقع املستهدفة .

ــعودي مرصعهم  ــي الس ــدوان األمريك ــة الع ــن مرتزق ــي عدد م ولق

ــعبية عىل  ــش واللجان الش ــة مباغتة للجي ــرون يف عملي ــب آخ وأصي
مواقعهم يف قيفة بمحافظة البيضاء .

ــعبية نفذوا  ــال الجيش واللجان الش ــكري أن أبط وذكر مصدر عس
ــع املرتزقة يف جبل نوفان بقيفة وسقوط قتىل  عملية مباغتة عىل مواق

وجرحى يف صفوفهم .
منسقة الشؤون

ــانية  ــهد اليمن بالفعل أسوأ أزمة إنس وأوضح البيان أن " اليمن يش
ــم. ومع وجود العديد من األرواح عىل املحك ، يتعني قطعاً عىل  يف العال
كل طرف أن يقوم بكل يشء من أجل حماية املدنيني وضمان حصولهم 

عىل املساعدة التي يحتاجون إليها للبقاء عىل قيد الحياة".

عدد من  الغارات

ــس سبع غارات  ــعودي األمريكي أم ــن طريان العدوان الس كما ش
عىل مديرية رصواح بمأرب ومديرية املتون بالجوف.

ــن  ــعودي ش وأوضح مصدر أمني لـ (سبأ) أن طريان العدوان الس
ــة املتون  ــىل مديري ــس غارات ع ــة رصواح وخم ــىل مديري ــني ع غارت

بالجوف مخلفاً أرضارا بمنازل ومزارع املواطنني.


