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المخا
استعاد أبطال الجيش واللجان والمتطوعين من 
أبناء القبائل زمام المبادرة في جبهة المخا رغم 
االسناد المكثف لطيران العدوان للمرتزقة والغزاة 
على مدار الساعة حيث تمكنوا من تطهير منطقة 
يختل «١٤كلم» شمال مدينة المخا من مرتزقة 
العدوان بهجوم مباغت في وقت متأخر من مساء 
الثالثاء الماضي من جبهة الشرق لمنطقة يختل 
وأسفر عن مصرع واصابة عدد كبير من المرتزقة 
وتدمير وإحراق مدرعاتهم وآلياتهم العسكرية 

وفرار من تبقى منهم.
واستنجد المرتزقة بطائرات األباتشي التابعة 
لتحالف العدوان النقاذهم والتي حلقت بكثافة في 
سماء المنطقة وشنت عــددًا من الغارات إّال أن 
العملية العسكرية النوعية للجيش واللجان كانت 

قد أكملت مهمتها.
ويوم األربعاء الماضي تم تنفيذ عملية نوعية 
شرق مدينة المخا استهدفت العربات المدرعة 
واآلليات العسكرية للمرتزقة لحظة تجمعها في 
المنطقة الواقعة بين جبل النار وموقع الدفاع 
الجوي وأسفرت عن تدمير وإحــراق مدرعتين 
وطقمين وسقوط عدد كبير من المرتزقة قتلى 
وجرحى، واغتنام آليتين عسكريتين وكمية من 
الذخائر واألسلحة المتنوعة التي تركها المرتزقة 

وفروا هاربين.

محرقة جبل النار
على مدى أسبوعين متتاليين يواصل الغزاة 
ومرتزقة العدوان السعودي االنتحار شرق مدينة 
المخا حيث فشلت كل زحوفاتهم ومحاوالتهم 
المستميتة الوصول الى جبل النار االستراتيجي 
بفضل صمود واستبسال ابطال الجيش واللجان 
رغم الفارق الكبير والهائل في العدد والعتاد 
مقارنة بالقوة البشرية والترسانة الحربية التي 
لــدى الــغــزاة والمرتزقة ورغــم االســنــاد الجوي 
المكثف.. ففي يــوم الــثــالثــاء الماضي تــم كسر 
زحفين كبيرين للغزاة والمرتزقة صوب جبل 
النار من جهتي الجنوب والغرب تلى ذلك تنفيذ 
أبطال الجيش واللجان عملية عسكرية نوعية 
حيث تمكنوا من خاللها اختراق خطوط الغزاة 
والمرتزقة بالسيطرة على الخط الواصل بين جبل 
النار وموقع الدفاع الجوي وقطع االمدادات عنهم 
ليجد المرتزقة أنفسهم فــي كماشة محكمة، 
ودارت معارك عنيفة بين الطرفين استمرت 
قرابة ٤ ساعات فشلت خاللها الطائرات الحربية 
ومروحيات االباتشي انقاذ الغزاة والمرتزقة الذين 

تكبدوا خسائر كبيرة في األرواح والعتاد.. 
وبحسب مصدر عسكري فقد تم تدمير واحراق 
٣ مدرعات حديثة و٤ أطقم ومصرع واصابة 
من فيها، واغتنام الجيش واللجان منصة صواريخ 
كاتيوشا وكمية من األسلحة والذخيرة تركها 
الغزاة والمرتزقة عند فرارهم من أرض المعركة.
كما وقــع الغزاة والمرتزقة في كمين محكم 
نصبه لهم أبطال الجيش واللجان جنوب جبل 

ومنها معسكر التشريفات والقصر الجمهوري 
شرق المدينة والذين يستميتون في السيطرة 
عليهما منذ عامين حيث فشلت كل زحوفاتهم 
ومحاوالتهم وتكبدوا المزيد من القتلى والجرحى 
فقد لقي ٧ من المرتزقة مصرعهم غرب معسكر 
التشريفات. كما أفشل ابطال الجيش واللجان 
الثالثاء الماضي محاوالت المرتزقة التقدم في 
محيط جبل الهامد غرب مدينة تعز وجبل العنين 
في بــالد الوافي بمديرية جبل حبشي ومنطقة 

الصيار بمديرية الصلو وفي مديرية حيفان.

المفاليس
ــلــجــان مــحــاولــة تسلل  صــد ابــطــال الــجــيــش وال
لمرتزقة العدوان وتكبيدهم المزيد من القتلى 
والجرحى، وعلى إثر ذلك قام المرتزقة بقصف 
عشوائي على قرى ومنازل المواطنين بقذائف 
المدفعية والتي سقطت على منازل المواطنين 
ومنها منزل المواطن عبده غالب النضاري ونتج 
عن ذلك اصابة محمد، وعبدالرحمن إدريس مقبل 

صالح بإصابات خطيرة.

مصرع عدد من المرتزقة 
بعمليات قنص

واصــل أبطال وحــدة القناصة في جبهة المخا 
وبقية الجبهات بمحافظة تعز خــالل األسبوع 
الماضي حصد رؤوس المرتزقة والغزاة بعمليات 

قنص تثير هلع ورعب العدوان والمرتزقة.
ــوم االثــنــيــن الــمــاضــي لقي ١٧ مرتزقًا  ففي ي
مصرعهم بعمليات قنص منهم ١١ في الجحملية 
ووادي صالة شرق مدينة تعز وعصيفرة وجبل 
الجرة وشــارع األربعين، و٥ في منطقة الصيار 
بمديرية الــصــلــو، وواحـــد فــي منطقة الشقب 
بمديرية صبر الــمــوادم..كــمــا تم اصطياد ١٥ 
مرتزقًا بعمليات قنص ليلية شرق مدينة المخا 
حاولوا التسلل تحت جنح الظالم باتجاه إحدى 

التباب جنوب جبل النار.

جديد صراع المرتزقة

محاولة اغتيال المرتزق خالد فاضل
في جديد صراع عمالء ومرتزقة العدوان في 
محافظة تعز تعرض المرتزق االخــوانــي خالد 
فاضل المعين من الفار هادي قائدًا لمحور تعز 
لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت موكبه 
لحظة مــروره ظهر الخميس الماضي في جولة 
تقاطع «المرور، الحصب، المدينة» في حي الحصب 
شرق مدينة تعز حيث انفجرت العبوة بإحدى 
السيارات المرافقة له ولم تتعرض السيارة التي 
يستقلها ألي اصــابــات.. وكــان المرتزق عدنان 

النار حيث تم استدراجهم الى األطراف الجنوبية 
للتباب الحامية لجبل النار ومن ثم تم مباغتتهم 
وااللتحام المباشر معهم موقعين في صفوفهم 

عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.
وكــان أبطال الجيش واللجان قد كسروا زحفًا 
كبيرًا للغزاة والمرتزقة صوب جبل النار من جهة 
الغرب بالتزامن مع عملية هجومية على مواقعهم 
وحدث التحام مباشر بين الطرفين عجزت خالله 
مروحيات االباتشي عن انقاذ المرتزقة بسبب نيران 
ابطال الجيش واللجان التي مزقتها وتمكنهم من 
التحكم بسير المعركة وتشتيت المرتزقة والغزاة 
والسيطرة على عدد من المواقع التي كانوا قد 
وصلوا اليها جنوب جبل النار، وأسفرت المعركة 
عن مصرع واصابة عدد من المرتزقة وتدمير 
واحــراق مدرعة و٣ آليات عسكرية بمن فيها 

وتدمير «ونش».
وبــحــســب مــصــادر عسكرية فـــإن العمليات 
العسكرية النوعية التي نفذها أبطال الجيش 
واللجان في جبهة جبل النار شرق مدينة المخا 
خالل األيام الماضية أسفرت عن مصرع واصابة 
ــمــرتــزقــة وتدمير  ــن الـــغـــزاة وال عـــدد كبير م
واحراق نحو ٢٣ مدرعة وآلية عسكرية مختلفة 

واستعادة عدد من المواقع المهمة.
ويوم الخميس الماضي نفذ أبطال الجيش واللجان 
عملية نوعية على مواقع الغزاة والمرتزقة شرق 
موقع الدفاع الجوي «٧كلم» شرق مدينة المخا 
ودارت معارك عنيفة بين الطرفين أسفرت عن 
تأمين مواقع جديدة كان المرتزقة يتمركزون 

فيها وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير 
٤ مدرعات ومصرع طواقمها غرب جبل النار 
والمنطقة الفاصلة بين مــوقــع الــدفــاع الجوي 
وجبل النار واغتنام طقمين عسكريين وكمية 
من األسلحة والذخيرة تركها المرتزقة لحظة 

فرارهم.
ــيــات للمرتزقة بقصف  كما تــم تدمير ٣ آل
صاروخي على تجمع لهم غرب تبة الخزان في 

ذات الجبهة شرق مدينة المخا.
وفي الجبهة الواقعة جنوب جبل النار دارت 
معارك عنيفة تكللت بتقدم الجيش واللجان الى 
محيط قريتي «ثوبان وجماعة» وتدمير مدرعتين 
وطقم عسكري ومصرع طواقمها وفرار من تبقى 

من المرتزقة.
وشنت القوة الصاروخية عصر الخميس الماضي 
قصفًا مكثفًا على تجمعات المرتزقة بالقرب من 
الميزان المحوري «٣كلم» شرق مدينة المخا.. 
كما دارت مواجهات عنيفة جنوب قرية يختل 
استمرت طوال النهار أسفرت عن تمكن أبطال 
الجيش واللجان من الوصول الى ما بعد قرية يختل 
في المنطقة الرملية المفتوحة ودحــر الغزاة 
والمرتزقة بعد أن تكبدوا المزيد مــن القتلى 

والجرحى.
وعلى إثر ذلك صبت مروحيات األباتشي جام 
غضبها على المنطقة الرملية ومنطقة الخبت 
ومحيط قرية يختل حيث شنت عددًا من الغارات 
بصورة هيستيرية بعد أن عجزت عن تحديد 

أماكن تواجد أبطال الجيش واللجان.

والــى الجهة الجنوبية لمدينة المخا وتحديدًا 
الشريط الساحلي الرابط بين منطقة الجديد شمال 
مديرية ذوباب ومنطقة الكدحة الواقعة جنوب 
المخا، نفذت وحدة متخصصة من الجيش واللجان 
عملية نوعية تكللت باختراق صفوف الغزاة 
والمرتزقة وتدمير واحراق ٦ مدرعات ومصرع 
واصابة عدد منهم والسيطرة النارية على الطريق 
الرابط بين منطقتي الجديد والكدحة وإحداث 
حاالت ارباك في صفوف القوات الغازية والمرتزقة 
األمر الذي دفعهم الى الفرار بعدد من المدرعات 
شماًال ليتفاجأوا بقصفهم في منطقة الخضراء من 
قبل طيران العدوان السعودي االماراتي ونتج عن 

ذلك تدمير واحراق مدرعتين..
وبحسب مصدر عسكري فقد سقط عدد كبير 
من المرتزقة قتلى وجرحى في معارك الخميس 
الماضي ومن بين القتلى المرتزقة ابراهيم قابوس، 
علي عــوض العطري، ومــن بين الجرحى محمد 
حسين الغزالي، يسلم سعيد الغزالي، مهيب 

علوان الخليفي، عدنان محمد سعيد.

مصرع وإصابة ١٧ من المرتزقة 
بالوزاعية

قتل وأصيب عدد من المرتزقة جنوب مديرية 
الوازعية على يد أبطال الجيش واللجان الذين 
تــصــدوا لمحاولة تقدم جــديــدة لهم الخميس 
الماضي صوب المديرية انطالقًا من مرتفعات 
مديرية المضاربة.. وبحسب مصدر عسكري 
فقد تم كسر الهجوم وإجبار المرتزقة على الفرار 
والعودة من حيث قدموا بعد تكبيدهم ٥ قتلى 
بينهم قائد الهجوم ويدعى علي محمد سعيد 

الكعلولي الصبيحي واصابة ٧ آخرين.. 
كما أصيب ٥ مرتزقة بينهم المدعو فهمي 
عثمان والمدعو عمر سعيد بجاش بانفجار لغم 

أرضي في عربتهم في ذات الجبهة.

الجبهات األخرى
شهدت الجبهات األخــرى في محافظتي تعز 
ولحج مواجهات شديدة بين الجيش واللجان وبين 
مرتزقة تحالف العدوان السعودي خالل األسبوع 

الماضي.
ففي جبهات مدينة تعز تواصلت المواجهات 
في الجبهات الشرقية والغربية للمدينة بصورة 
متقطعة حيث واصل مرتزقة العدوان من مختلف 
الفصائل وفي مقدمتها حزب االصالح والسلفية 
المتطرفة وتنظيم القاعدة محاوالتها التقدم 
صوب المواقع التي تحت سيطرة الجيش واللجان 

الحمادي المعين من الفار هادي قائدًا للواء ٣٥ 
مدرع قد تعرض أيضًا لمحاولة اغتيال في ٣ يناير 

في منطقة بني يوسف بمديرية المواسط.

مقتل جندي وبائع متجول
 برصاص المرتزقة

في ظل االنفالت األمني الذي تعيشه احياء مدينة 
تعز الواقعة تحت سيطرة مرتزقة تحالف العدوان 
من مختلف الفصائل والمتناحرة فيما بينها اندلعت 
الخميس الماضي اشتباكات مسلحة بين مجاميع 
من فصيلين مختلفين من فصائل المقاولة في 
سوق الزنقل لبيع القات في المنطقة الواقعة بين 
حي الحصب ومدينة النور نتج عنها مقتل الجندي 
منيف جالل محمد غالب وبائع متجول يدعى فواز 

قائد محمد علي.

إرهابي يقتل مسنًا
أقدم أحد عناصر تنظيم القاعدة اإلرهابي بعد 
صالة الجمعة الماضية على قتل مواطن طاعن 
في السن بشارع جمال وسط مدينة تعز.. وكتب 
مراسل «الجزيرة مباشر» نائف الوافي بصفحته في 
الفيس بوك أن مسلحًا ذا لحية يستقل سيارة نوع 
«سنتافي» لون أسود عاد بسيارته الى الخلف جوار 
فرع البنك العربي بشارع جمال واصطدم بدراجة 
نارية فأخرج رأسه من نافذة السيارة وصاح على 
رجل كبير في السن الذي كان واقفًا بجوار السيارة 
وقال له: لماذا لم تحاسب لي.. فرد عليه الرجل 
المسن: أنا نبهتك ولكنك لم تسمع.. فكان الرد 
إطالق النار عليه من سالح «كالشنكوف» وأرداه 

قتيًال ثم غادر المكان وكأن شيئًا لم يحدث..

المرتزقة يتقاتلون في المخا 
على منهوبات

سقط قتلى وجرحى من ميليشيات مرتزقة 
العدوان في مديرية المخا جراء اشتباكات مسلحة 
بين عناصر من حزب االصــالح بقيادة المرتزق 
«عمر دويــلــة» وعناصر من فصيل الجماعات 
السلفية المتطرفة بقيادة المرتزق «خالد يوسف 
ــقــوات الغازية  الغريبي» والمعين مــن قبل ال
اإلمــاراتــيــة مديرًا ألمــن مدير المخا.. ومــن بين 
القتلى المرتزق عمر دويلة وشخص من فصيل 
الغريبي واصابة نحو ٧ من الطرفين إثر خالف 
نشب بينهم على منهوبات من منازل المواطنين 
وكذا قيام المرتزق عمر الدويلة باقتحام مخازن 
القمح ونهبها والتي كــان من المقرر توزيعها 

مساعدات للمواطنين.

جبل النار.. محـرقة الغـزاة والمرتزقة
تعز  فــي محافظة  الجبهات  شــهــدت مختلف 
ومنطقتي كهبوب بمديريتي المضاربة وكرش 
بالقبيطة محافظة لحج خــالل االســبــوع الماضي 
تطورات مهمة وخصوصًا جبهة المخا التي تعد من 
أكثر الجبهات استنزافًا لتحالف العدوان ومرتزقتهم 
على مدى شهرين حيث يتكبدون يوميًا المزيد من 
الخسائر الفادحة في األرواح والعتاد على يد أبطال 
الجيش واللجان والمتطوعين من أبناء القبائل الذين 
ــدام دفاعًا  يسطرون أروع صفحات البطولة واإلق
عن األرض والعرض والكرامة والسيادة الوطنية 
ويلقنون الغزاة ومرتزقة العدوان دروســًا قاسية 
رغم فارق العدد والعتاد واالسناد البحري من البوارج 
والسفن الحربية والغطاء الجوي المكثف من الطائرات 
الحربية ومروحيات األباتشي التابعة لتحالف العدوان 
السعودي.األسبوع الماضي تكبد تحالف العدوان 
ومرتزقتهم في جبهة المخا أكثر من ٨٥ آلية عسكرية 
ومئات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية 

وميدانية كبيرة.
«الميثاق» رصدت أبرز التطورات العسكرية في 
الجبهات واألحداث التي شهدتها محافظة تعز جبهة 

في التقرير التالي:

متابعات/محمد  المليك

العدوان لجأ إلى سياسة األرض المحروقة.. وأبطال الجيش واللجان يشلون حركة «األباتشي»

مستشفيات عدن ولحج تستقبل 
مئات القتلى والجرحى من جبهات 

الساحل

تطهير منطقة يختل وتدمير
 أكثر من ٨٥  آلية عسكرية

 للغـــــزاة 

مظاهرات للتربويين لمطالبة 
حكومة الفار هادي 
بصرف مرتباتهم

شهدت مدينة تعز يومي األربعاء والخميس الماضيين مظاهرات حاشدة للتربويين والموظفين احتجاجًا 
على عدم وفاء حكومة الفار هادي بصرف مرتباتهم، وردد المشاركون في التظاهرات شعارات منها: 
«مطلبنا مطلب مشروع نشتي الراتب متنا جوع.. يا حكومة الشرعية نشتي راتبنا بسلمية.. يا حكومة 
الدكتور فكوا راتبنا المأسور.. مطلبنا مطلب واجب.. مطلبنا صرف الراتب.. صح النوم.. صح النوم ال نقابات 
تب فيها عبارات «الكذاب رئيس الوزراء، 

ُ
بعد اليوم»...وحمل عدد من المتظاهرين في أيديهم أوراقًا ك

أين المرتبات يا شرعية.. اصرفوا رواتبنا قبل أن يموت أطفالنا.. ال تساومني على راتبي»..وأخرى حملها 
تب فيها عبارة «أين راتب أبي».

ُ
أطفال ك

الناصريون يعترفون 
باستحواذ اإلصالح على التجنيد

ــوحــدوي الشعبي الناصري  اعــتــرف التنظيم ال
حزب االصالح في عملية التجنيد التي رافقت دمج 
الميليشيات المسلحة لما يسمى «المقاومة» وضمنها 
في صفوف الجيش الموالي للعدوان.. مشيرًا في 
بيان له أن عملية الدمج كانت بعيدة عن المعايير 
ــه تم اسقاط اسماء  الموضوعية والعسكرية وأن
الكثير من «المقاتلين في الجبهات» واستبدالهم 
بصغار السن ومن ال عالقة لهم بالجبهات ومن توجه 
واحــد- في اشــارة لحزب االصــالح -مطالبًا بسرعة 

ات التجنيد. اعادة النظر في كافة إجراء
ُيذكر أن حزب االصالح سيطر على عملية التجنيد 
للمرتزقة ودمجهم في صفوف ما يسمى  «الجيش 
الوطني» الموالي للعدوان وخصص لعناصره نصيب 
ه الموالين للعدوان  األسد، األمر الذي جعل شركاء
يتهمونه باالستحواذ على عملية التجنيد وترقيم 
المئات من عناصره المتواجدين خارج الوطن وكذا 
ترقيم ابناء قياداته رغم أنهم مايزالون في سن أقل 

من ١٦ عامًا.

السعودية واإلمارات 
ترفضان استقبال الجرحى

 من المرتزقة
رفضت السعودية واالمـــارات استقبال 
الـــجـــرحـــى مـــن الـــمـــرتـــزقـــة لــلــعــالج في 
مستشفياتها.. وأكدت مصادر طبية في 
محافظة عــدن المحتلة أن دول تحالف 
العدوان وفي مقدمتها السعودية وإمارات 
الخليج لم تولي الجرحى الذين يقاتلون الى 
جانب تحالف العدوان أي اهتمام الى درجة 
رفض السماح بنقل العشرات من الحاالت 
الحرجة للعالج في المستشفيات السعودية 

والخليجية.
وذكـــرت الــمــصــادر أن نحو ١٢٥ حالة 
حرجة من المرتزقة والذين اصيبوا بجبهات 
ــاب والمخا تستدعي نقلهم وبشكل  ذوب
عاجل للعالج خارج الوطن.. مشيرة الى أن 
أولئك الجرحى يتواجدون في مستشفيات 
الجمهورية والتعاون و٢٢ مايو وبال حدود 

في عدن.

دك تجمعات وآليات الغزاة والمرتزقة
واصلت القوة الصاروخية ومدفعية الجيش 
ــيــات العسكرية  والــلــجــان دك تجمعات اآلل
للغزاة والمرتزقة والتعزيزات القادمة اليهم 
في مختلف الجبهات بمحافظتي تعز ولحج.. 
وبحسب مصادر عسكرية فقد تم األربعاء 
الماضي قصف التعزيزات العسكرية القادمة 
من اتجاه باب المندب وذوبــاب بصليات من 
صواريخ الكاتيوشا أسفر عن تدمير واعطاب 
عدد من المدرعات واآلليات ومصرع واصابة 
طواقمها وعرقلة وصــول ما تبقى منها الى 

المخا.
كما تم قصف مخزن لألسلحة والذخائر تابع 
للمرتزقة في منطقة الكدحة التابعة لمديرية 
المعافر بقذائف المدفعية أسفر عن احتراق 

المخزن بما فيه من األسلحة والذخائر.
وفــي مديرية ذوبـــاب تــم استهداف رتل 
عسكري للغزاة والمرتزقة بصواريخ الكاتيوشا 
في منطقة الحريقة جنوب مديرية ذوباب 

كانت في طريقها الى المخا.

ــات عــســكــريــة لــلــغــزاة  ــي ــم قــصــف آل كــمــا ت
والمرتزقة بقذائف المدفعية حاولت التقدم 
نحو جبال كهبوب االستراتيجية ونتج عن تلك 
العمليات تدمير عدد من اآلليات العسكرية 

ومصرع وإصابة من فيها.
ـــم دك تــجــمــعــات لــمــرتــزقــة الــعــدوان  وت
وآلياتهم العسكرية بالقرب من منطقة الجديد 
شمال مدينة ذوباب بصواريخ الكاتيوشا ونتج 
عن ذلك تدمير عدد من اآلليات العسكرية 
وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة 
حيث شوهدت سيارات االسعاف تهرع الى 
الموقع وتنقل القتلى والجرحى الى المستشفى 
ــمــنــدب والــى  ـــاب ال ــغــزاة فــي ب ــل ــمــيــدانــي ل ال

مستشفيات محافظة عدن.
ودكت القوة الصاروخية عددًا من اآلليات 
العسكرية للمرتزقة بعد وصولها الى مواقع 
المرتزقة شرق مدينة المخا ونتج عن ذلك 
تدمير ٣ آليات ومصرع وإصابة طواقمها.. 
وكــذا تدمير مدرعتين بصواريخ موجهة 

شمال منطقة يختل.

مظاهرات تطالب حكومة الفار بصرف المرتبات

مستشفيات عدن تستقبل مئات القتلى والجرحى
تستقبل مستشفيات عدن 
وبــصــورة شبه يومية عشرات 
القتلى والــجــرحــى مــن الــقــوات 
ـــغـــازيـــة ومـــرتـــزقـــة تــحــالــف  ال
العدوان الذين يلقون مصرعهم 
ويصابون على يد أبطال الجيش 
والــلــجــان فــي جبهات الشريط 
الساحلي الغربي لمحافظة تعز 
ــمــخــا-ذوبــاب» منذ انطالق  «ال
العملية العسكرية التي اطلقوا 
عليها «الرمح الذهبي» مطلع 

العام الجاري ٢٠١٧م.
وبــحــســب مــصــادر طبية في 
عدد من مشافي محافظة عدن 
فقد وصل االسبوع الماضي عدد 
القتلى والجرحى الــى أكثر من 

٤٠٠ قادمين من جبهات مديريتي المخا وذوباب غرب محافظة تعز وجبهة كهبوب محافظة لحج.
وبحسب المصادر فإن عدد القتلى والجرحى من الغزاة والمرتزقة الذين يتم استقبالهم من جبهات المخا وذوباب منذ 

ة المرضى في مستشفيات عدن ولحج. يناير الماضي يفوق الطاقة االستيعابية لثالجات الموتى وأِسرَّ


