
0202أخبار وتقارير
شهدت مساجد أمانة العاصمة عقب صالة 
ــداً  ــة تندي ــات احتجاجي ــس وقف ــة أم الجمع
بتصعيد العدوان واستمرار الجرائم والحصار 
ــعار " الحديدة  ــعودي تحت ش ــي الس األمريك

مسؤولية الجميع " .
ــة  ــات أن محافظ ــاركون يف الوقف ــد املش وأك
ــس  ــة الرئي ــي أمان ــاحل الغرب ــدة والس الحدي
ــؤولية  مس ــي  وه ــاد،  الًصم ــح  صال ــهيد  الش
ــيقف كل أحرار وقبائل اليمن إىل  الجميع، وس

جانب أبناء تهامة يف صد الغزاة واملحتلني.
وأوضحوا أن كافة أبناء الشعب اليمني عىل 
استعداد ملواجهة العدوان وإفشال مخططاته 
.. مشريين إىل أن الساحل الغربي لن يكون إال 

مقربة ومحرقة للغزاة واملرتزقة.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــتمرار  اس أن  ــدوا  وأك
ــي يف تصعيده  ــعودي اإلمارات ــيل الس اإلرسائي
ــود قواته  ــي وإجرامه, وحش ــاحل الغرب بالس
ــدة،  الحدي ــالل  الحت ــة  محاول يف  ــه  وإمكانات
ــة  الدولي ــني  والقوان ــع  للرشائ ــافر  س ــاك  انته

واإلنسانية.
وأكدت بيانات صادرة عن الوقفات االستمرار 
ــاحل الغربي  ــري العام ورفد جبهات الس يف النف
ــى تحقيق  ــال حت ــال وامل ــات بالرج وكل الجبه

النرص وتحرير كل شرب من أرض اليمن.
ــيد  ــات املواقف البطولية للس وثمنت البيان
ــعب اليمني  ــاندة الش ــه ملس ــرص الل ــن ن حس
ــة  داعي  .. ــاء  بالوف ــاء  الوف ــه  مبادلت ورضورة 
ــني إىل ردع املرجفني  ــة واملواطن ــزة األمني األجه
ــعون إىل خلخلة الجبهة الداخلية,  ,الذين يس

بإيعاز من دول تحالف العدوان ومرتزقتها.
ــات  املحافظ ــاء  أبن ــات  البيان ــت  دع ــا  كم

ــاحل  ــحاب من معركة الس الجنوبية إىل االنس
ــوا دروعاً برشياً لدول  ــات وأال يكون وكل الجبه
ــوب وإخراج  ــر الجن ــم تحري ــدوان، وعليه الع
ــف  لتحال ــة  التابع ــجون  الس ــن  م ــني  املعتقل

العدوان وخاصة املعتقالت الرسية لإلمارات.
ــل الرشق  ــت يف مديريات جب ــك نظم إىل ذل
وجهران واملنار بمحافظة ذمار وقفات ولقاءات 
ــدوان وجرائمه  ــتمرار الع ــد باس ــة للتندي قبلي
ــعبية يف مختلف  ودعماً للجيش واللجان الش

الجبهات.
ــاركت  وألقيت يف الوقفات واللقاءات التي ش
ــة  املحلي ــلطة  الس ــاء  وأعض ــادات  قي ــا  فيه
والشخصيات االجتماعية ، كلمات أشارت إىل 
أهمية تعزيز وحدة الصف وعوامل الصمود يف 

مواجهة العدوان والتصدي ملخططاته.

وأكدت رضورة تضافر الجهود للحفاظ عىل 
ــتقرار، وإنجاح املرحلة الثانية من  األمن واالس
ــبي القوات  ــيد ملنتس ــة التعبئة والتحش حمل

املسلحة..
ــىل االضطالع  ــع ع ــات الجمي ــت الكلم وحث
ــهام  ــالل املرحلة الراهنة واالس ــؤولية خ باملس
ــد الجبهات وخاصة  ــيد لرف بفاعلية يف التحش

جبهة الساحل الغربي.
ــف  الص ــدة  وح ــاركون  املش ــد  أك ــا  فيم
ــال واملال  ــات بالرج ــد الجبه ــتعداد لرف واالس
ــارات  بانتص ــيدين  مش ــم..  الدع ــل  وقواف
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــات  وتضحي

مواجهة العدوان.
ــاع الغربي حارة جامع  ــا نظم أبناء القط كم
ــالة  ــب ص ــس عق ــار أم ــة ذم ــري بمدين التيس

ــلحة تنديدا  ــة مس ــة احتجاجي ــة وقف الجمع
بجرائم العدوان األمريكي السعودي املستمرة 
ــر والتصعيد يف  ــني وحصاره الجائ بحق املدني

الساحل الغربي .
ــات  الفت ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــل  وحم
ــدويل وتجاهل  ــت ال ــددة بالصم ــعارات من وش
ــة ويف مقدمتها األمم املتحدة  املنظمات الدولي
ــل هذه األعمال  ــان ملث ومنظمات حقوق اإلنس

اإلجرامية ضد املدنيني.
ــة  ــىل أهمي ــة ع ــارضون يف الوقف ــد الح وأك
ــة  جبه ــز  وتعزي ــود  الجه ــر  تضاف ورضورة 
ــال  والرج ــال  بامل ــا  ورفده ــي  الغرب ــاحل  الس
ــن  ــم م ــن دحره ــا يضم ــزاة وبم ــة الغ ملواجه

الساحل الغربي
ــة  ــد أن حماي ــان أك ــة بي ــن الوقف ــدر ع وص

ــاحل الغربي والحديدة مسؤولية الجميع  الس
ــا يرتتب عىل  ــدويل كل م ــع ال ــال املجتم .. محم
ــاحل الغربي من  ــىل الس ــدوان ع ــد الع تصعي

كوارث إنسانية.
ــن وخاصًة  ــع أبناء الوط ــا البيان جمي ودع
ــاء ذمار إىل النفري العام يف هذه املعركة ورفد  أبن

الجبهات بالرجال والعتاد.
ــطوري للجيش  ــا البيان الصمود األس وحي
ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــيدا  ــاحل الغربي .. مش ــًة الس ــدا جبه وتحدي
ــب  جان إىل  ــة  تهام ــاء  ألبن ــرشف  امل ــف  باملوق

الجيش واللجان الشعبية.
ونوه البيان بالنجاحات التي تحققها القوة 
ــري يف رضب  ــو املس ــالح الج ــة  وس الصاروخي

أهداف اسرتاتيجية للعدوان ومرتزقته .

ــات ــًا للجبه ــدوان ودعم ــم الع ــدًا بجرائ ــة تندي ــات احتجاجي ــاتوقف ــًا للجبه ــدوان ودعم ــم الع ــدًا بجرائ ــة تندي ــات احتجاجي وقف
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
 جيزان:

ــش  الجي ــة  ملرتزق ــف  زح ــار  انكس  •
ــدود  ــل ال ــع جب ــمال موق ــعودي ش الس

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
نجران:

ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــىل وجرح • قت
ــة  آلي ــراق  وإح ــعودي  الس ــش  الجي
عسكرية بعملية هجومية عىل مواقعهم 

يف جبال عليب
• كرس محاولة تسلل للمرتزقة غربي 

الرشفة
ــع  مواق ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي  •
ــرضاء وتدمري  ــذ الخ ــة منف ــة قبال املرتزق
ــقوط عدد من القتىل  ــكرية وس آلية عس

والجرحى يف صفوفهم
ــة  • كمني نوعي نفذته وحدة الهندس
ــوة  بعب ــة  املرتزق ــن  م ــة  مجموع ــىل  ع
ــفة بصحراء األجارش وسقوط قتىل  ناس

وجرحى يف صفوفهم
عسري:

• قنص 5 من املرتزقة غرب مجازة
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الساحل_الغربي:
ــني للغزاة  ــة تدمر آليت ــدة الهندس • وح
ــني  بعبوت ــا  التحيت ــراف  أط يف  ــة  واملرتزق

ناسفتني ومرصع من عليهما
ــاً وتدمري 5  ــة 35 مرتزق ــرصع وإصاب • م
ــني بينها  ــزاة واملحتل ــكرية للغ ــات عس آلي
مدرعات بعملية نوعية عىل أطراف منطقة 
ــي حيث تمت  ــة الدريهم ــة بمديري النخيل

محارصة مجاميع العدو بأطراف النخيلة 
ــة  الجبيل ــط  ــة يف محي ــة نوعي • عملي
ــيطرة عىل عدد من  ــا تكللت بالس بالتحيت
ــائر  ــدو ومرتزقته خس ــد الع ــاب وتكبي التب
ــات وآليات ومرصع  ــة وتدمري 6 مدرع فادح

طواقمها
• قوى العدوان فشلت من تنفيذ هجوم 
ــمال التحيتا وتكبدت خسائر كبرية  عىل ش

يف األرواح والعتاد
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي • أبط
ــداد العدو  ــوط إم ــتمرون يف قطع خط مس

وتطهري التكتيكات القتالية
ــة تدك تجمعات  ــالح املدفعي • وحدة س
وتحصينات ومرابض مدفعية املرتزقة غرب 

حيس وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
عدن:

ــري يستهدف بغارات  • سالح الجو املس
ــكر  ــدوان يف معس ــف الع ــادة تحال ــر قي مق
الربيقة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 
ــق ملروحيات األباتيش يف أجواء مقر  وتحلي

تحالف العدوان وحالة استنفار
تعز:

ــني  ــاش تابع ــع رش ــة ومدف ــري آلي • تدم
ــدوان يف جبهة الوازعية بقصف  ملرتزقة الع

مدفعي
ــكرية ورشاش عيار 12  • تدمري آلية عس
ــتهداف مدفعي عىل مواقع  يف الوازعية باس

املرتزقة
ــة  محاول ــاء  أثن ــة  املرتزق ــارصة  مح  •
ــم بقذائف  ــتهداف تجمعاته ــم واس تقدمه
ــة  الوازعي يف  ــف  الزح ــالل  خ ــة  املدفعي

وخسائر فادحة يف صفوف املرتزقة 
نهم:

• عملية نوعية للمجاهدين عىل مرتزقة 
ــىل  ــف ع ــم الزح ــاء محاولته ــدوان أثن الع
ــوائل الجرجور وتكبيد  ــاح الغربي وس الرب

العدو خسائر فادحة يف األرواح والعتاد
لحج:

ــن مرتزقة  ــرصع وإصابة العرشات م • م
ــىل مواقع  ــع ع ــدوان يف كرس زحف واس الع
ــحي  ــعبية يف الس ــان الش ــش واللج الجي

بالرشيجة بـكرش
ميدي:

ــني ملرتزقة  ــة تدمر آليت • وحدة الهندس
ــراء  صح يف  ــفتني  ناس ــني  بعبوت ــدوان  الع

ميدي ومرصع من كان عىل متنيها

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــج بمديرية  ــارة عىل جبل بن عري • 11 غ

ساقني
ــة بمديرية  ــل الرشف ــىل جب ــارات ع • 5 غ

حيدان
ــعودي  ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
رازح  ــة  بمديري ــكنية  س ــق  مناط ــتهدف  يس

الحدودية
ــي  ــي ومدفع ــف صاروخ ــارة وقص • 20 غ

عىل مناطق متفرقة من مديرية باقم
جيزان:

• 3 غارات شمال موقع جبل الدود
حجة:

• 10 غارات عىل مديريتي حرض وميدي
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

في أمانة العاصمة ومحافظة ذمار:في أمانة العاصمة ومحافظة ذمار:

قتل وتهجير وخسائر بماليين الدوالرات جراء العدوان على  مدن وقرى الساحل الغربيقتل وتهجير وخسائر بماليين الدوالرات جراء العدوان على  مدن وقرى الساحل الغربي

الثورة / محمد رشف الروحاني 
ــة وضعها  ــي إال يافط ــا ه ــر م ــوى التحري دع
ــي  أما ما  ــاحل الغرب ــق الس ــدوان عىل طري الع
ــاحل الغربي  يجلبه  العدوان اىل قرى ومدن الس
فهو القتل والتهجري وخسائر بماليني الدوالرات.. 
ــدوان يف  ــرز جرائم الع ــد أب ــايل يرص ــر الت التقري
ــف حجم  ــاحل الغربي  ويكش ــرى الس ــدن وق م
ــا العدوان يف  ــائر االقتصادية التي خلفه الخس
ــبب  القطاع االقتصادي وموجة النزوح التي تس

بها العدوان يف مدن وقرى الساحل الغربي .
مجازر بحق املدنيني 

ــاحل  ــذ بداية العدوان عىل مدن وقرى الس من
ــدوان العديد من  ــرات الع ــت طائ ــي ارتكب الغرب
ــني االبرياء، ففي   ــم بحق املدني ــازر والجرائ املج
ــت  قام 2015م   ــو  ماي ــن  م ــن  والعرشي ــي  الثان
ــواق الشعبية  طائرات العدوان بقصف احد االس
ــقط خاللها 70  ــت غارات س ــة زبيد بس يف مدين
ــني  ويف الثالث  ــن املدني ــح م ــهيدا و100 جري ش
ــت طائرات  ــر 2015م قام ــهر اكتوب ــن ش عرش م
ــتهداف قوارب الصيادين يف جزيرة  العدوان باس
ــخص بني  عقبان وراح ضحيتها أكرث من 100 ش
ــتهدفت طائرات العدوان  قتيل وجريح،  كما اس
ــجن يف  ــن اكتوبر 2016م  مبنى س ــني م يف الثالث
ــهاد 60  ــفر عن استش ــة مما اس ــة الزيدي مديري
ــني  ويف الحادي  ــن املواطن ــخصاً وجرح 40 م ش
ــت طائرات  ــبتمرب 2016م قام ــن من س والعرشي
ــود بالحديدة  ــوق الهن ــدوان بقصف حي س الع

مما أدى اىل تدمري العديد من املنازل واستشهاد 
ــابع  الس ويف  ــن،  آخري  70 ــرح  وج ــهيدا  ش  25
ــرات العدوان  ــارس 2017م قامت طائ عرش من م
ــني الصوماليني أدى اىل  ــتهداف قارب لالجئ باس
مقتل 31 صوماليا واصابة العرشات من الالجئني 
الصوماليني، كما استهدفت  طائرات العدوان يف 
ــة  ــة بمحافظ ــوق دوار الخوخ 8/1/2018 م  س
ــة  واصاب ــهاد  استش اىل  ادى  ــا  مم ــدة  الحدي
21/1/2018م،   ويف  ــني   املواطن ــن  م ــرشات  الع
ــاء رأس عيىس  ــدوان  مين ــت طائرات الع وقصف
ــهد 15 شخصا وجرح اكرث من عرشة من  واستش
ــرات العدوان   ــتهدفت طائ عمال امليناء  ،كما اس
ــة  منطق 2018م  ــو  يوني ــن  م ــرش  ع ــابع  الس يف 
الربصة يف مديرية الحوك يف محافظة الحديدة 
ــهد فيها 7 مواطنني وجرح أربعة آخرون،   استش
ــادس والعرشين من  ــة مروعة يف الس ويف  جريم
يونيو 2018م استهدفت طائرات العدوان حافلة 
ــي محافظة الحديدة  ــني يف خط الجراح للنازح
ــرح 11  ــني وج ــهاد 9 مدني ــا ادى اىل استش مم

آخرين. 
خسائر فادحة 

ــرثوة  ال وزارة  ــن  م ــادر  ص ــر  تقري ــب  وبحس  
ــإن عدد  ــة للمصائد ف ــة العام ــمكية والهيئ الس
ــبب  الصيادين الذين فقدوا مصادر دخلهم  بس
ــا و688 صيادا, كما بلغ عدد  العدوان بلغ 36 ألف
ــدوان 222 قاربا  ــا الع ــد التي دمره ــوارب الصي ق
ــا و  ــني و248  ألف ــة مالي ــت خمس ــارة بلغ بخس
ــدد القوارب التي توقف  ــا بلغ ع 536  دوالرا ، فيم

ــتهداف مراكز اإلنزال أربعة  ــاطها نتيجة اس نش
ــدي  ــة مي ــا يف مديري ــا معظمه آالف و586 قارب
ــغ فاقد  ــا حيث بل ــدب واملخ ــاب املن ــاب وب وذوب
إنتاجها ملياراً و58 مليونا و312 الف دوالر ، كما 
ــارشة عىل املصدر  ــدوان يف أرضار مب ــبب  الع تس
ــمة  املعييش ألكرث من مليونني ونصف مليون نس
من مواطني املدن والقرى الساحلية عىل امتداد 
ــط  ــاحيل، إضافة إىل تدني متوس ــط الس الرشي
ــماك عىل  ــن األس ــنوي م ــرد الس ــتهالك الف اس
ــتوى الجمهورية حيث وصل إىل اثنني كيلو  مس
ــبة 85 %,  ونصف بدال عن 14 كيلو جراماً وبنس
ــتهدف البنية التحتية  كما ان القصف الذي اس
مليناءي ميدي والحيمة و11 مركز إنزال سمكي 
ــرب الجودة يف  ــز الصادرات ومخت ــة إىل مرك إضاف
ــدرت بـ 13   ــائر مادية  ق ــبب يف خس ــرض تس ح
مليونا و32  ألفا و 558 دوالرا وبلغ عدد املنشآت 
ــاض اإلنتاج  ــراء انخف ــاطها ج ــي توقف نش الت
ــة ما بني  ــأة متنوع ــن 50 منش ــرث م ــمكي أك الس
ــا ترتب عىل ذلك  ــع ومعمل تحضري وغريه مصن

خسائر بخمسة ماليني و262 ألف دوالر.
وبحسب تقرير وزارة الرثوة السمكية والهيئة 
ــات  الصناع ــائر  خس ــإن  ف ــد  للمصائ ــة  العام
ــمكي بلغت  ــاط الس والخدمات املصاحبة للنش
ــا  ــا و 442 دوالرا .. فيم ــني و269 الف ــة مالي ثماني
ــائر يف الرسوم والعدادات 42 مليونا  بلغت الخس

و 332 الفا و 484 دوالرا.
التهجري القسري 

ــرى  لق ــارش  املب ــتهداف  االس ــبب  تس ــا  كم

ــريان وبوارج  ــات الصيادين من قبل ط وتجمع
ــدوان بموجة نزوح كبرية كان لها أثر كارثي  الع
ــزوح إليها خصوصا  ــىل املناطق التي تم الن ع
ــد فقرا  ــات األش ــن الفئ ــم م ــن ه وأن الصيادي
ــة العفو  ــر منظم ــب تقري ــع، وبحس يف املجتم
الدولية فإن عدد النازحني من مدينة الحديدة 
ــاحل الغربي قد تجاوز املائة  وقرى ومدن الس
ــة  ــية صعب ــاع معيش ــل اوض ــازح يف ظ ــف ن ال
ــي  ــق الت ــون يف املناط ــؤالء النازح ــها ه يعيش
ــاء ومحافظتي  ــا العاصمة صنع ــون اليه يصل
إب وتعز، وحتى عدن وحجة وذمار واملحويت، 
ــتقبلت الكثري من النازحني من مدن وقرى  اس
الساحل الغربي ، فمدينة إب استقبلت حتى 
اآلن عرشات اآلالف من النازحني، الذين قدموا 
ــق «الحديدة ـ العدين ـ إب» وجاءت  عرب طري
ــة الثانية بعد إب يف  العاصمة صنعاء يف املرتب
ــاً إلحصائيات أولية،  ــتقبال النازحني، وفق اس
أوضحت أن صنعاء استقبلت ما يقارب الـ 20 

الف  نازح .
ــبب  ــحة لالزدياد بس وأعداد النازحني مرش
ــتمراره يف الهجوم عىل  ــدوان  واس ــد الع تصعي
مدن وقرى الساحل الغربي ، يف ظل مناشدات 
ــكلة هؤالء  ــة واقليمية لحل مش ــة ودولي محلي
ــاوية  ــون أوضاعاً مأس ــني الذين يعيش النازح

وكارثية بكل املقاييس .

العدوان يتسبب في أضرار مباشرة على المصدر المعيشي ألكثر من العدوان يتسبب في أضرار مباشرة على المصدر المعيشي ألكثر من 
مليونين ونصف مليون نسمة من مواطني المدن والقرى الساحلية مليونين ونصف مليون نسمة من مواطني المدن والقرى الساحلية 

االستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان أدى إلى موجة نزوح كبيرة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة االستهداف المباشر لقرى وتجمعات الصيادين من قبل طيران وبوارج العدوان أدى إلى موجة نزوح كبيرة إلى العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة 
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ذمار / سبأ 
ــني  ــة املحافظ محمد حس ــش اجتماع أمس بذمار برئاس ناق
ــانية  ــات اإلنس ــة االحتياج ــة بتلبي ــب املتصل ــديش الجوان املق

امللحة ملديرية الحدا وآليات رفد الجبهات.
ــة وقيادات  ــخصيات اجتماعي ــم ش ــذي ض ــاع ال ويف االجتم
ــب التنفيذية  ــدراء املكات ــدا وعدد من م ــة الح ــة بمديري تنفيذي
باملحافظة، أكد املحافظ املقديش عىل أهمية تلمس االحتياجات 
ــع  ــيق م ــع بالتنس ــات املجتم ــة تطلع ــة وتلبي ــانية امللح اإلنس

املنظمات واملانحني.
ــم املقدم من  ــتوعب الدع ــة وضع خطط تس ــار إىل أهمي وأش
ــاريع املتعرثة وعىل  ــض املش ــغيل بع ــات وخاصة يف تش املنظم

رأسها مشاريع املياه وتأهيل بعض املرافق الصحية كأولوية.
ــبب  ــم كل يوم بس ــذي يتفاق ــاني ال ــع اإلنس ــت إىل الوض ولف

ــكيل لجنة من  ــة .. ووجه بتش ــة النزوح إىل املحافظ ــد حرك تزاي
ــة وأعضاء مجلس النواب  ــدراء املكاتب املعنية وقيادة املديري م
والشخصيات االجتماعية لتحديد احتياجات املديرية حسب 

األولويات .
ــخصيات االجتماعية  وأكد محافظ ذمار عىل أهمية دور الش
ــتقرار والسلم االجتماعي يف إطار املديرية  يف تعزيز األمن واالس

واإلسهام يف رفد الجبهات ملواجهة العدوان.
وأشار إىل أهمية توحيد الجهود ملواجهة التحديات والوقوف 

صفا واحدا يف مواجهة العدوان.
ــدوان.. داعيا أبناء  ــة الع ــاء الحدا يف مواجه ــاد بدور أبن وأش
ــل يف التصدي للمخططات  ــة للحفاظ عىل دورهم الفاع املديري

الهادفة إىل تحويلها ساحة للرصاع.

مناقشة االحتياجات الملحة لمديرية الحدا بذمار مناقشة االحتياجات الملحة لمديرية الحدا بذمار 
وآليات رفد الجبهاتوآليات رفد الجبهات

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..

مصدر عسكري: إحباط
ولفت املصدر إىل أن العدو لجأ إىل التغطية اإلعالمية 
وصناعة انتصارات وهمية يف محاولة يائسة ومكشوفة 

لتغطية فشله وهزيمته.
ــوط إمداد  ــىل أن كل خط ــدر التأكيد ع ــدد املص وج
العدو ال زالت مقطوعة وتحت سيطرة الجيش واللجان 
ــعبية عىل طول الخط الساحيل الواقع تحت نريان  الش

الجيش واللجان الشعبية وعملياتهم النوعية.

استشهاد مواطنني
كما أصيب مواطن أمس بانفجار قنبلة من مخلفات 
العدوان األمريكي السعودي يف مديرية باقم بمحافظة 

صعدة.

ــي بصعدة أن قنبلة عنقودية من  وأوضح مصدر أمن
ــن يف منطقة معايل  ــرت بمواط ــات العدوان انفج مخلف
ــروح بليغة نقل  ــا أدى إىل إصابته بج ــة باقم م بمديري

عىل إثرها إىل املستشفى.
الفلسطينيون يواصلون

ومنذ مارس املايض يطالب املحتجون برفع الحصار 
ــم التي  ــم وقراه ــني إىل مدنه ــودة الالجئ ــزة، وع ــن غ ع
ــام "إرسائيل" عىل  ــا يف 1948، وهو عام قي ــروا منه ُهج

أراٍض فلسطينية محتلة.
ــودة"  الع ــريات  "مس ــيل  اإلرسائي ــش  الجي ــع  ويقم
ــطينياً وأصاب نحو 15  ــلمية، حيث قتل 136 فلس الس
ــمية لوزارة  ــب إحصاءات رس ــاً و500 آخرين، بحس ألف

الصحة.


