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اخبار قصيرة

انفجارات في محيط مطار دمشق

التلفزيون السوري :القوات األمريكية تنفذ إنزاال جويا في الحسكة وتختطف شابني
موسكو تندد باعتزام أنقرة شن عملية
عسكرية جديدة في سوريا
الخارجية السورية :الموقف األميركي
ً
قانونيا له
إزاء المستوطنات باطل وال أثر
الجيش يثبت نقاطه في قريتي
الدشيشة والطويلة على المحور الغربي
لبلدة تل تمر

دمشق ـ وكاالت :قال التلفزيون السوري إن القوات األمريكية
نفذت الثالثاء ،إنزاال جويا من مروحية على أحد املنازل يف قرية
تل أمحر بريف احلسكة اجلنوبي واختطفت شابني شقيقني.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من وقوع انفجارات قرب مطار
دمشق الدولي ،وفق ما أفاد التلفزيون السوري ،فجر الثالثاء .ومل
تتوفر بعد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة االنفجارات ومصدرها.
كما قال التلفزيون إن القوات الرتكية واملسلحني املساندين
هل��ا ،واص�ل��ت ال �ع��دوان على األراض ��ي ال�س��وري��ة بريف احلسكة
الشمالي ب��ال�ت��وازي م��ع اس�ت�م��رار سرقتهم ممتلكات األه��ال��ي
وخطف الشباب بريفي تل متر ورأس العني.
وذك��ر أن اشتباكات عنيفة باألسلحة الثقيلة واملتوسطة

اندلعت بني القوات الرتكية و»قوات سوريا الدميقراطية» على
حمور قرييت القامسية والرشيدية بريف ناحية تل متر الشمالي،
وسط استمرار املسلحني وداعميهم باستهداف منازل املدنيني
بسالحي املدفعية ومدافع اهلاون.
وأفادت القناة الرمسية بأن اجملموعات املسلحة تواصل سرقة
ونهب ممتلكات املواطنني يف القرى والبلدات التابعة لناحييت
تل متر ورأس العني بالتوازي مع قيامها مبداهمة املنازل ووضع
حواجز على الطرقات الختطاف الشبان وتقودهم مكبلني إىل
جهات جمهولة.
وبينت يف السياق أن القوات الرتكية عمدت خالل األسابيع
املاضية إىل سرقة حموالت الكهرباء واملعدات الزراعية واملواشي

واملولدات الكهربائية واحملروقات اخلاصة بها العائدة لألهالي،
ونهبت املفروشات من املنازل إضافة إىل اختطاف عشرات الشبان
يف ناحييت رأس العني وتل متر بريف احلسكة الشمالي.
إىل ذل��ك ن ��ددت وزارة ال��دف��اع ال��روس�ي��ة ،ال�ث�لاث��اء ،مبقرتح
ت��رك��ي ب�ش��أن ال�ق�ي��ام بعملية عسكرية ج��دي��د مش ��ال شرقي
سوريا لتطهريها من املسلحني األكراد ،الذين تصفهم تركيا
بأنهم «إرهابيني».
وقالت موسكو ،الثالثاء ،إن تعهد تركيا بالقيام بعملية
ج��دي��دة يف مش��ال س��وري��ا ،إذا مل جي��ر تطهريها م��ن املسلحني
األكراد ،أثار دهشتها ،وحذرت من أن مثل هذه اخلطوة ستضر
جبهود حتقيق االستقرار يف املنطقة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية ،الثالثاء ،أن موسكو نفذت
بالكامل التزاماتها مبوجب اتفاق أبرمه الرئيس فالدميري بوتن
مع نظريه الرتكي رجب طيب أردوغان ،وفق ما ذكرت رويرتز.
وقال املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف
يف ب �ي��ان« :بفضل جمموعة اإلج � ��راءات ال�ت�ي نفذتها روسيا
االحتادية ،أمكن حتقيق درجة كبرية من االستقرار يف الوضع».
وأضاف أن «دعوة وزير اخلارجية الرتكي لعمل عسكري لن
يكون من شأنها سوى تصعيد الوضع يف مشال سوريا بدال من
حل األمور بالشكل املنصوص عليه يف مذكرة تفاهم مشرتكة
وقعها الرئيسان الروسي والرتكي».
التتمة يف الصفحة 11

على وقع االحتجاجات

تأجيل جلسة البرملان اللبناني

الحكومة العراقية تتحدث
عن تعديالت وزارية
إصالحية

عون :الحكومة الجديدة تضم اختصاصيني وممثلني عن الحراك الشعبي
انتشار مكثف لألمن وسط بيروت ..واالحتجاجات متواصلة

القوى السياسية العراقية تمهل
ً
يوما لتنفيذ االصالحات
الحكومة 45

بغداد ـ وك��االت :أكد املتحدث الرمسي باسم مكتب
رئيس الوزراء الدكتور سعد احلديثي ،الثالثاء ،أن رئيس
الوزراء عادل عبد املهدي سيقدم تعديالت وزارية إصالحية.
وحسب وكالة األن�ب��اء العراقية ،أك��د احلديثي،
أن «عبد املهدي ،سيقدم تعديالت وزاري ��ة» ،يف مسعى
إىل تهدئة املظاهرات الغاضبة اليت جتتاح البالد منذ
أكتوبر /تشرين األول املاضي».
وأضاف أن «رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إىل جملس
النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري» ،مطالبا اجمللس
مبساندته بهذا التوجه لوضع آلية جديدة مبا يتعلق
بعملية االستيزار بعيدا عن احملاصصة السياسية أو
الوالءات احلزبية اليت كانت تغلب على آلية االختيار
يف احلكومات السابقة».
وأشار احلديثي إىل أنه «مت اختيار بعض املرشحني
وهناك استكمال الختيار البعض اآلخر ،وفقا العتبارات
مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات
املرشحني اجل��دد ،بعيدا عن تدخالت وتأثريات الكتل
السياسية وترشيحاتها».
ويف وق��ت س��اب��ق ،ق��ررت الكتل السياسية العراقية،
منح حكومة عبد املهدي مهلة  45يوما فقط لتنفيذ
اإلص�لاح��ات ال�تي وع ��دت بها أو التوجه إىل ال�برمل��ان
ال�ع��راق��ي بهدف سحب الثقة م��ن احلكومة أو إج��راء
انتخابات مبكرة.
وأك��دت القوى السياسية العراقية خ�لال اجتماع
يف مكتب رئيس «تيار احلكمة» عمار احلكيم ،ضرورة
«احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ب�ن�ي��ة ال ��دول ��ة ون �ظ��ام �ه��ا ال�س�ي��اس��ي
الدميقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة».
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ب�يروت ـ وك ��االت :أبلغ الرئيس اللبناني
العماد ميشال ع��ون ،املنسق اخل��اص لألمم
امل�ت�ح��دة يف  لبنان ي��ان كوبيتش ،مواصلة
جهوده واتصاالته لتشكيل حكومة جديدة
يتوافر هلا الغطاء السياسي الالزم.
وق��ال ع��ون ،خالل استقباله كوبيتش يف
قصر بعبدا ،الثالثاء ،إن احلكومة اجلديدة
س �ت �ض��م مم �ث �ل�ين ع� ��ن خم �ت �ل��ف امل��ك ��ون ��ات
السياسية يف ال�ب�لاد ووزراء تكنوقراط من
ذوي االختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة،
إض��اف��ة إىل ممثلني ع��ن احل� ��راك الشعيب،
وذل��ك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية
لإلعالم.
وأكد أنه سوف حيدد موعدا لالستشارات
النيابية امللزمة ،ف��ور انتهاء امل�ش��اورات اليت
جي��ري �ه��ا م ��ع ال �ق �ي ��ادات ال�س�ي��اس�ي��ة املعنية
بتشكيل احل�ك��وم�ة ،وال�ت�ي ت�ه��دف إىل إزال��ة
العقبات أم��ام ه��ذا الت شكيل وتسهيل مهمة
الرئيس املكلف منعا حلصول ف��راغ حكومي

3

يف البالد .وشدد الرئيس عون ،خالل اللقاء،
على أن األوض���اع االق��ت �ص��ادي��ة وامل��ال�ي��ة قيد
امل��راق �ب��ة وت �ت��م م�ع��اجل�ت�ه��ا ت��درجي �ي��ا ،وآخ ��ر
م��ا حتقق يف ه��ذا اإلط ��ار إع ��ادة العمل إىل
املصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد
توفري األمن الالزم للعاملني فيها.
ع�ل��ى ص�ع�ي��د آخ���ر ،أك ��د ع���ون ،للمنسق
األمم ��ي أن «ل�ب�ن��ان متمسك بتنفيذ ق��رار
جملس األمن الدولي الرقم  ،1701بالتعاون
م��ع ال�ق��وات الدولية لتطبيقه كامال على
رغم اخلروقات اإلسرائيلية املستمرة ،إضافة
إلدعاءات» إسرائيل» بوجود صواريخ موجهة
حنو األراضي احملتلة.
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أرج ��أ ال�برمل��ان اللبناني،
الثالثاء ،اجللسة التشريعية اليت دعا إليها
رئيس جملس ال�ن��واب نبيه ب��ري إىل موعد
حي ��دد فيما ب �ع��د ،ع�ل��ى وق ��ع االح�ت�ج��اج��ات
الشعبية.
وعمد احملتجون إىل إق�ف��ال ك��ل الطرق

املؤدية إىل الربملان ،وسط بريوت ،ملنع النواب
م��ن ال��وص��ول إىل اجللسة ،حاملني األع�لام
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ،م ��رددي ��ن ه �ت��اف��ات «ث� ��ورة ث ��ورة»
و»الشعب يريد إسقاط النظام».
وي �ط ��ال ��ب احمل �ت �ج ��ون ب�ت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة
اختصاصيني ،ورد امل ��ال املنهوب وحماسبة
السياسيني ال�ف��اس��دي��ن ،إض��اف��ة إىل إج��راء
انتخابات نيابية مبكرة.
مب� � � ��وازاة ذل � ��ك ان� �ت� �ش ��رت ق� � ��وات األم� ��ن
اللبنانية بكثافة وس ��ط ال�ع��اص�م��ة ب�ي�روت،
الثالثاء ،قبيل جلسة برملانية تعهد احملتجون
مبنع انعقادها ،بينما يتظاهرون ضد النخبة
احلاكمة.
وشهدت مداخل جملس النواب اللبناني
عمليات ك��ر وف��ر ب�ين املتظاهرين وال�ق��وى
األم�ن�ي��ة ،يف مسعى ملنع وص ��ول ال �ن��واب إىل
الربملان ،وفق ما ذكرت مراسلة سكاي نيوز
عربية يف بريوت.
ومتكن املتظاهرون اللبنانيون ،الثالثاء،
بقطع كل الطرق املؤدية إىل جملس النواب
اللبناني وسط العاصمة اللبنانية ملنع انعقاد
ج�ل�س��ة ال� �ي ��وم ،ال�ت�ي ك��ان��ت م �ق ��ررة يف 12
نوفمرب ومت تأجيلها إىل اليوم.
واشتبكت ق ��وات األم ��ن ق��رب ال�برمل��ان مع
جمموعة من احملتجني كانوا حياولون إزالة
حاجز م��ن األس�ل�اك الشائكة يسد طريقا.
كما اندلعت مواجهات بني القوى األمنية
اللبنانية ومتظاهرين يف ساحة رياض الصلح
وسط بريوت.
وك ��ان رئ�ي��س جملس ال �ن��واب اللبناني،
نبيه بري ،قد أعلن األسبوع املاضي ،وحتديدا
يف احل��ادي عشر من الشهر اجل��اري ،تأجيل
انعقاد اجمللس من يوم  12نوفمرب إىل اليوم
الثالثاء ( 19نوفمرب) ،وذلك لدواع أمنية.

ويوجه رسالة إلى الشيخ جابر املبارك

أمير الكويت يعني صباح خالد الحمد رئيسا جمللس الوزراء
الكويت ـ وكاالت :عني أمري الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،الثالثاء ،صباح
خالد احلمد الصباح رئيسا جمللس الوزراء.
وجاء يف بيان نشرته وكالة األنباء الكويتية «كونا» أنه سيتم إلغاء القرار الصادر بتاریخ
 18نوفمرب بتعيني جابر مبارك احلمد الصباح رئیسا جمللس ال ��وزراء ،وتكليف صباح خالد
احلمد الصباح للقيام بذلك .وحبسب القرار األم�يري ،یكلف صباح خالد احلمد برتشیح
أعضاء الوزارة اجلدیدة وعرض أمسائهم على أمري البالد إلصدار مرسوم تعيينهم.
وأضاف البيان أنه «على رئیس جملس الوزراء تنفیذ أمرنا هذا وإبالغه إىل جملس األمة،
ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر يف اجلریدة الرمسیة».
وكان جابر املبارك قد تقدم باستقالة احلكومة يف  14نوفمرب اجلاري إىل أمري البالد ،عقب
طليب استجواب نيابيني قدما ضد وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون اإلسكان ،جنان
بوشهري ،ووزير املالية ،نايف احلجرف ،ختص اتهامات بهدر املال العام.
يف السياق بعث أمري الكويت الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح ،الثالثاء ،رسالة إىل الشيخ
جابر املبارك احلمد الصباح رئيس جملس الوزراء ،بعد اعتذار األخري عن تولي منصب رئاسة
الوزراء.
ونشرت وكالة األنباء الكوينية «كونا» نص رسالة أمري الكويت ،اليت قال فيها« :األخ مسو
الشیخ جابر مبارك احلمد الصباح رئیس جملس الوزراء حفظه اهلل حتیة طیبة وبعد  ،،،یسرنا
أن نعرب لسموكم عن خالص متنیاتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافیة وبعد».
فلقد «تسلمنا بكل التقدیر رسالة مسوكم الكرمیة املتعلقة بأمرنا بتعینی مسوكم جمددا
رئیسا جمللس الوزراء وبتكلیفكم برتشیح اعضاء الوزارة اجلدیدة ،واعتذاركم عن هذا التعینی
بسبب حرصكم على تربئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء يف رسالة مسوكم املؤرخة يف 18
نوفمرب .»2019
وك��ان الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح اعتذر عن إع��ادة تكليفه من قبل أمري الكويت
الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح بتولي منصب رئاسة الوزراء ،وتشكيل احلكومة اجلديدة.

بينهم مسؤولون وموظفون كبار وبعض الكيانات التجارية

النيابة العامة السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن
قضايا فساد
الرياض ـ وكاالت :أعلنت النيابة العامة أنه إثر قيامها بالتحقيق مع  18متهما بالفساد من
بينهم مسؤولني وموظفني كبار وبعض الكيانات التجارية ،مت تقديم «األدلة القوية» البالغ
عددها  726دليال لإلدانة ،مطالبة بتوقيع أشد العقوبات.
ووفقا ملصادر حملية ،من املنتظر معاقبة املتهمني بالسجن ملدد يتجاوز جمموعها  55عاما،
وعقوبات مالية تتجاوز األربعة ماليني ريال.
ومن بني املدانني يف هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية
ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال ،وأخل بواجباته الوظيفية ،ونزاهة الوظيفة،
واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضال عن اشرتاكه يف التزوير ،وبلغ جمموع
األحكام الصادرة حبقه  16عاما ،باإلضافة إىل عقوبات مالية.
واشرتك معه يف بعض جرائمه عدد من املوظفني العاملني حتت إدارته ،واستغلوا وظائفهم
ونفوذهم ألج��ل مصاحلهم الشخصية ،وص��درت حبقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات
منسوبة هلم يف الئحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذل��ك بالسجن والغرامة ومصادرة
األموال .كما أدين رجل أعمال برشوة موظفني عامني عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته
وموظفيها ،وذلك من أجل إخالهلم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة.
وأدين أيضا بالعمل يف نشاط جتاري غري مرخص له ،وتزوير حمررات ،وأكل أموال الناس
بالباطل ،وبلغ جمموع األحكام الصادرة حبقه  16عاماً ،باإلضافة إىل عقوبات مالية.

السيسي ووزيرة الدفاع األملانية يبحثان تعزيز التعاون العسكري
القاهرة ـ وك ��االت :ق��ال الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،إن مصر تعتز بالروابط
الوثيقة ،اليت جتمعها بأملانيا ،وحرصها على مواصلة تعزيزها على خمتلف األصعدة خالل
الفرتة املقبلة.
وأض��اف ،الثالثاء« :يأتي ذلك يف إط��ار عالقة الشراكة بني البلدين ،ال سيما يف اجملال
العسكري يف ضوء ما يتعرض له الشرق األوس��ط واملنطقة من حتديات كبرية تفرض على
مصر مسؤوليات ضخمة يف جمال حفظ األمن ومكافحة اإلرهاب ومراقبة احلدود ومنع اهلجرة
غري الشرعية» ،حبسب ما ذكرته وكالة أنباء «الشرق األوسط» املصرية.
ولفتت الوكالة إىل أن النقاشات جرت ،خالل لقاء الرئيس املصري ،مبقر إقامته يف برلني
بوزيرة الدفاع األملانية أجنريت كارينباور .وقالت الوكالة إنه «مت التوافق على تعزيز قنوات
التشاور والتنسيق بشأن خمتلف امللفات اإلقليمية ذات االهتمام املشرتك واليت متتد آثارها إىل
خارج املنطقة ،األمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بني مصر وأملانيا» .وكان سفري أملانيا يف
القاهرة سرييل جان نول ،قد وجه يف  13نوفمرب /تشرين الثاني اجلاري ،دعوة للرئيس املصري
عبد الفتاح السيسي للمشاركة يف مؤمتر «جمموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا».
وقال السفري األملاني ،حينها« :هذه املبادرة تستهدف دعم اقتصاديات الدول األفريقية ،من
خالل تنفيذ عدد من املشروعات ،اليت تسرع من منو هذه االقتصاديات ،ومصر لديها عالقات
متميزة مع حميطها األفريقي واآلسيوي» ،مشريا إىل أن رئاستها لالحتاد األفريقي ستسهم يف
إطالق املبادرات لدعم االقتصاديات األفريقية».

اليمن ..العدوان يستهدف بقصف مكثف قرى سكنية في صعدة

مجلس األمن يبحث «شرعنة واشنطن» للمستوطنات الصهيونية

فلسطني توجه ثالث رسائل إلى األمم املتحدة بعد اإلعالن األمريكي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشدد
على ضرورة إنهاء االنقسام الداخلي

القدس احملتلة ـ وكاالت :بعث املندوب الفلسطيين الدائم لدى
األم املتحدة ،رياض منصور ،ثالث رسائل إىل األمم املتحدة ،إلدانة
اإلعالن األمريكي «غري القانوني بشأن االستيطان اإلسرائيلي».
وذك��رت وكالة األن�ب��اء الفلسطينية «وف ��ا» ،أن «منصور بعث
ثالث رسائل لكل من األمني العام لألمم املتحدة ،أنطونيو غوترييش،
ورئ�ي��س جملس األم ��ن ،ورئ�ي��س اجلمعية ال�ع��ام��ة ،أع��رب فيها عن
«موقف فلسطني الرافض لتصرحيات وزي��ر اخلارجية األمريكي،
مايك بومبيو ،بشأن االستيطان اإلسرائيلي غري الشرعي يف األرض
الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس الشرقية».
وق��ال امل�ن��دوب الفلسطيين ،الثالثاء ،أن جملس األم��ن سيعقد
جلسة األرب�ع��اء ،حول القضية الفلسطينية ،مشريا إىل أن املوقف
األمريكي املنايف للقانون والشرعية الدولية ،سيكون حمور النقاش
يف هذا االجتماع.

وأعلن ري��اض منصور أن��ه ب��دأ سلسلة من امل �ش��اورات مع أعضاء
جملس األمن ،بدءا بالعضو العربي يف اجمللس ،دولة الكويت ،حلشد
املواقف الدولية يف اجمللس للتصدي لإلعالن األمريكي.
وك��ان وزي��ر اخلارجية األمريكي مايك بومبيو أعلن ،االثنني،
أن ال��والي��ات املتحدة األمريكية أصبحت ت�ع��ارض موقف اإلدارات
األمريكية السابقة من إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية ،وباتت تعترب
أن إنشاء املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية عمل ال يتعارض
مع القانون الدولي.
ومن املقرر أن يبحث جملس األمن الدولي ،األربعاء ،يف جلسته
الشهرية بشأن الشرق األوس��ط ،إع�لان واشنطن مؤخرا «شرعية»
املستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية احملتلة.
ودعا مندوبي الدول يف جملس األمن إىل «النظر يف قرار الواليات
املتحدة دون حتيز واعتماد أساسه القانوني».
وتأتي جلسة األربعاء على خلفية إعالن وزير اخلارجية األمريكي،
مايك بومبيو ،أن ب�لاده مل تعد تعترب املستوطنات اإلسرائيلية
«خمالفة للقانون الدولي».
ول�ق��ي ال �ق��رار األم��ري�ك��ي ادان ��ة فلسطينية ش��دي��دة ،ورف �ض��ا من

العديد م��ن ال ��دول .وتستخدم ال��والي��ات املتحدة بشكل دائ��م حق
النقض ملنع ص ��دور ق� ��رارات ع��ن جملس األم ��ن ض��د «إس��رائ �ي��ل»،
لكن ال��رئ�ي��س األم��ري�ك��ي ال�س��اب��ق ب� ��اراك أوب��ام��ا أث ��ار يف األسابيع
األخ �ي�رة م��ن والي �ت��ه غ�ض��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ص�ه�ي��ون��ي بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ب��ال�س�م��اح ب �ص ��دور ق� ��رار جم�ل��س األم� ��ن ال ��رق ��م ،2334
ال � ��ذي ي�ع�ت�بر امل �س �ت��وط �ن��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة «ان �ت �ه��اك��ا ص ��ارخ ��ا»
للقانون الدولي.
من جانب آخر شددت «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني» ،على
أهمية مواجهة سياسات وخمططات االحتالل اإلسرائيلي وشريكته
اإلدارة األمريكية من خالل معاجلة األوضاع الداخلية الفلسطينية
مبا ينهي االنقسام الداخلي وصو ًال لوحدة وطنية تعددية.
وقالت «اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني  -القيادة العامة يف
بيان مساء االثنني حول اإلعالن األمريكي عن شرعية املستوطنات
الصهيونية« :املوقف األمريكي اجلديد يتطلب وقف أية أوهام الزالت
ت��راود البعض يف دور أمريكي يراهنون عليه يف ما يُس ّمى بعملية
سياسية حلل الصراع».
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بغداد ـ وك��االت :تعرضت قرى سكنية يف حمافظة صعدة الثالثاء ،لقصف صاروخي
ومدفعي سعودي.
وأف��اد مصدر حملي عن تعرض منازل وممتلكات املواطنني يف مديرية رازح احلدودية
للقصف بعشرات الصواريخ وقذائف املدفعية ما أدى إىل تضرر ممتلكات ومنازل املواطنني.
واستهدف اجليش السعودي بقصف صاروخي ومدفعي االثنني ،قرى آهلة بالسكان يف
مديرية منبه احلدودية ،ما تسبب يف أضرار يف املنازل واملمتلكات.
وتتعرض املديريات احلدودية بصعدة لقصف صاروخي ومدفعي متواصل بشكل يومي
األمر الذي يتسبب بسقوط ضحايا وخيلف خسائر فادحة يف منازل وممتلكات املواطنني.
إىل ذلك أفشل اجليش واللجان الشعبية الثالثاء ،حماولة تسلل ملرتزقة العدوان يف تعز
وكبدوهم خسائر فادحة.
وأفاد مصدر عسكري أن اجليش واللجان الشعبية تصدوا حملاولة تسلل نفذها مرتزقة
ال�ع��دوان يف جبهة القحيفة مبديرية مقبنة ،مؤكدا سقوط قتلى وجرحى يف صفوف
املرتزقة خالل صد الزحف.

