
الثورة 
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــق  حق
ــن االنتصارات  ــة املزيد م ــات املاضي خالل الساع
ــدوان ومرتزقته يف  ــة الهامة عىل قوى الع العسكري
ــن األبطال من  ــي تعز تمك ــات، فف ــف الجبه مختل
تأمني مناطق يف مديرية الصلو فيما تم كرس زحف 

للغزاة والخونة يف منطقة يختل شمال املخا .
ويف مارب والجوف تكبد املرتزقة خسائر برشية 
كبرية إثر عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان.

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــاد أبط واستع
ــاول مرتزقة العدوان  ــل املناطق التي ح وأمنوا كام
ــدم إليها بمنطقة الصلو  السعودي األمريكي التق

بمحافظة تعز.
ــة سبأ عن مصدر عسكري قولة  أن  وتقلت وكال
ــعبية تمكنوا أمس من  أبطال الجيش واللجان الش
ــل املناطق التي حاول مرتزقة  استعادة وتأمني كام

العدوان التقدم إليها يف الصلو .
ــة العدوان خسائر يف  ــد املصدر تكبيد مرتزق وأك
األرواح والعتاد أثناء دحرهم من مناطق يف الصلو.

ــة لقوا  ــن مرتزق ــة م ــدر إىل ان أربع ــار املص وأش
ــر الترشيفات ومرصع  مرصعهم بالقرب من معسك

اثنني يف الصلو .
كما كرس أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً 
ــة العدوان السعودي األمريكي شمال يختل  ملرتزق

بمديرية املخا يف محافظة تعز .
ــري لوكالة األنباء اليمنية  وأوضح مصدر عسك
ــش واللجان تصدوا لزحف  (سبأ) أن أبطال الجي
ــة املخا ما  ــال يختل بمديري ــدوان شم ــة الع مرتزق

أدى إىل سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــداف عدد من  ــم استه ــدر إىل أنه ت ــار املص وأش
ــة الكدحة بقذائف املدفعية  مواقع املرتزقة يف جبه

والهاون .
ــودي  ــدوان السع ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
ــل  ــدق السوفتي ــىل فن ــارة ع ــن 17 غ ــي ش األمريك
ــه مستمراً يف سماء  ــز ، وما يزال تحليق ــة تع بمدين

املدينة .
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــذ  نف ــوف  الج ويف 
ــعبية هجوماً مباغتاً عىل دشم ومواقع مرتزقة  الش
ــة الخنجر  ــي بمنطق ــودي األمريك ــدوان السع الع

بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــدر عسكري لوكال ــد مص وأك

ــأ) أن املرتزقة تكبدوا خسائر كبرية يف األرواح  (سب
ــش واللجان  ــام الجي ــالل عملية اقتح ــاد خ والعت

ملواقعهم يف بمنطقة الخنجر.
ــة واملدفعية للجيش  كما دكت القوة الصاروخي
ــات وتجمعات  ــس تحصين ــعبية أم ــان الش واللج
ــة خب  ــق بمديري ــدة مناط ــدوان يف ع ــة الع مرتزق

والشعف محافظة الجوف.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــدر عسكري لوكال ــد مص وأك
(سبأ) استهداف تجمعات املرتزقة يف وادي هراب 
ــة إصابات  ــخ الكاتيوشا محقق ــة بصواري باملديري
ــع للمرتزقة  ــت املدفعية مواق ــا قصف ــارشة , فيم مب
ــىل  قت ــوط  ــن سق ــرت ع ــن أسف الصربي ــة  بمنطق

وجرحى يف صفوفهم .
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــم  اقتح ــارب  م ويف 
ــدوان السعودي  ــعبية أمس مواقع مرتزقة الع الش

األمريكي يف حريب نهم غربي مأرب.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــدر عسكري لوكال ــد مص وأك
(سبأ) مرصع وإصابة أعداد من املرتزقة يف هجوم 
ــم يف جبل  ــىل مواقعه ــش واللجان ع ــي للجي نوع
ــرياً إىل اغتنام  ــه ، مش ــاورة ل ــاب املج ــم و التب فاط

أسلحة وعتاد عسكري يف العملية .
ــار املصدر إىل أنه تم تدمري مدرعة للمرتزقة  وأش

يف التباب الحمر بنهم بصاروخ موجه.
ــعبية  إىل ذلك  نفذ أبطال الجيش واللجان الش
صباح أمس هجوما نوعيا عىل تحصينات مرتزقة 
ــي يف مديرية رصواح  ــودي األمريك ــدوان السع الع

بمحافظة مأرب.
ــاء اليمنية  ــة األنب ــدر عسكري لوكال ــد مص وأك
ــن املرتزقة يف هجوم  (سبأ) مرصع وإصابة عدد م
ــىل مواقعهم بتبة املطار رشقي  للجيش واللجان ع
ــام أسلحة وذخرية  ــار املصدر إىل اغتن رصواح وأش

يف العملية .
ــش واللجان  ــدف الجي ــرى استه ــة أخ من جه
الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة الجيش السعودي 

شمال صحراء ميدي.
ــري لوكالة األنباء اليمنية  وأوضح مصدر عسك
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــأ) أن مدفعي (سب
ــش السعودي  ــات ملرتزقة الجي ــت تجمع استهدف
ــرصع أثنني  ــا أدى إىل م ــراء ميدي، م ــال صح شم

منهم.
ــريان العدوان السعودي  وأشار املصدر إىل أن ط

ــىل مديريتي حرض  ــن ست غارات ع األمريكي ش
ــا إىل أن  ــة.. الفت ــات املاضي ــالل الساع ــدي خ ومي
ــىل قطيع من األغنام  ــريان املعادي شن غارة ع الط
ــة مستبأ ما أدى إىل نفوق  يف وادي خدالن بمديري

عدد منها.
ــة الذين تم  ــى املرتزق ــض رصع ــاء بع ــا اسم هن

التعرف عليهم يف جبهة الصلو وهم:
القيادي يف حزب االصالح/  منري عبدالله سالم 

اليوسفي
القيادي هاشم الحشاش

 املرتزق اسالم يوسف فارع
ــني قتىل املرتزقة  ــادر عسكرية فإن ب وطبقا ملص
الذين تم التعرف عليهم يف جبهة االحياء الرشقية 

بمدينة تعز وتبة الصالحني والشقب كال من:
ــن  ــرباء )  م ــو ال ــي ( أب ــد فهم ــزق محم 1 -املرت

قيادات كتائب ما يسمى الحسم

2 - املرتزق صدام سعيد محمد سعيد
3 - املرتزق بكر الحمادي.

4 -القيادي املرتزق وهيب الحمريي
5 -جالل الربكاني

6 -ابورسور الفقيه
7 -عبد الله الربيهي .

8 - القيادي هزاع عبدالغني
9 - اصيل الجرادي

10 - اصيل عبدالعزيز الرهن
11 - جوهر عبدالله مهيوب

12 - سمري عبدالودود
13 - هيثم هاشم مهيوب

14 - مراد عبد القيوم
15 - محمد عبدالوهاب الشقبي
16 - عبد السالم عبيد الشقبي
17 - عبدالعزيز عبدالغني عيل
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سگرتريو التحرير

ـــم فـــــي مـــــارب  ـــه ـــع ـــواق ــــام م ــــح ــــت ـــة الــــمــــرتــــزقــــة فـــــي الـــــجـــــوف واق ـــت ـــاغ ـــب ـــم فـــــي مـــــارب م ـــه ـــع ـــواق ــــام م ــــح ــــت ـــة الــــمــــرتــــزقــــة فـــــي الـــــجـــــوف واق ـــت ـــاغ ـــب م

" الثورة " /
ــريان تحالف  ــد لط ــريي جدي ــوم هست يف هج
ــرت سلسلة  ــي دم ــودي االمريك ــدوان السع الع
ــدو يف ساعة  ــة شنها طريان الع ــارات هستريي غ
ــا بفندق  ــى ملحق ــاح أمس مبن ــن صب ــرة م مبك
ــم  ــد أنع ــل سعي ــة هائ ــوك لعائل ــل اململ سوفتي
ــة  ــل منطق ــة يف مدخ ــوة جبلي ــىل رب ــع ع الواق

الحوبان رشقي مدينة تعز.
ــدوان السعودي  ــريان الع ــان إن ط ــال سك وق
ــري املبنى امللحق  ــارة اسفرت عن تدم شن 15 غ
ــات،  اجتماع ــة  قاع ــوي  يح ــذي  وال ــدق  بالفن
ــريين إىل أن رسبا من طائرات العدو شاركت  مش
ــاء عىل مطالب مرتزقة  يف الهجوم الذي جاء بن
ــوا أنها  ــداف ما قال ــودي السته ــدوان السع الع
ــة سوفتيل وشوهدت  ــت تتمركز يف تب دبابة كان

بعد الغارات تمارس عملها بصورة طبيعية.
ــال  ــورة"  إن ح ــل  "الث ــان ملراس ــال سك وق
ــا لدى طريان العدوان السعودي بدت  الهستريي
ــل شديدة االنفجار  ــة يف استخدامه قناب واضح
ــا،  ــز وريفه ــة تع ــاء مدين ــا يف انح ــع دويه سم
ــر يف اوساط املدنيني وال سيما  وخلفت حال ذع
ــان  االحياء املنترشة يف محيط تبة سوفتيل  سك
ــة الحوبان،  ــوري ومنطق ــة القرص الجمه وجول
ــارات ادت إىل تطاير  ــة الغ ــريين إىل أن كثاف مش
ــىل املنازل يف  ــام املبنى املدمر ع الصخور وحط

األحياء املحيطة بتبة سوفتيل.
ــدوان السعودي  ــف الع ــريان  تحال ــق ط وسب
ــو  تدع ــة  ورقي ــري  مناش ــاء  الق ــارات  الغ ــذه  ه
ــدق سوفتيل الذي كان  ــني إىل مغادرة فن املواطن

توقف عن ممارسة عمله منذ نحو سنة، بسبب 
ــارات العدوان السعودي والقصف  استهدافه بغ
الصاروخي للمرتزقة، فيما قالت مصادر محلية 
ــة العدوان  ــل مرتزق ــن قب ــت م ــري وزع إن املناش
ــاوف لدى  ــة مخ ــة إلشاع ــودي يف محاول السع

سكان االحياء.
ــودي  ــدوان السع ــريان الع ــادرة ط ــد مغ وبعي
ــة اندلعت معارك عنيفة بني أبطال  أجواء املدين
ــم  ــدى محاولته ــعبية ل ــان الش ــش واللج الجي
ــة ملعسكر الترشيفات  ــدم من الجهة الغربي التق
ــعب  يف معارك اكدت مصادر  املجاور لقرص الش
ــرصع  ــن م ــرت ع ــا اسف ــة أنه ــة ميداني عسكري
ــات اإلرهابية  ــن مرتزقة التنظيم واصابة عدد م
ــة ـ  ــار الرشيع ــم انص ــدة ـ تنظي ــاة العقي ( حم
ــواء  ــالح يف ل ــزب االص ــيا ح ــدة ) ومليش القاع

الصعاليك.
ــده محمد الجندي  ــا محافظ تعز عب وحي
ــي  الت ــة  والنوعي ــة  البطولي ــارات  االنتص
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــا أبط حققه
ــة  مرتزق ــن  م ــة  املديري ــري  وتطه ــو  الصل يف 
العدوان وكرس زحوفاتهم ودحرهم وتكبيدهم 
ــال  ــاد. وق ــه يف األرواح والعت ــر فادح خسائ
ــا  يسطره ــي  الت ــة  النوعي ــارات  االنتص إن 
الجيش واللجان الشعبية يف جبهات الرشف 
ــم األسطوري يف مواجهة  والبطولة وصموده
يف  ــخ  التاري ــا  سيخلده ــه  ومرتزقت ــدوان  الع

أنصع صفحاته".
ــن االنتصارات الوهمية  وسخر الجندي م
ــدوان التي  ــالم الع ــا أبواق إع ــروج له التي ت

أدمنت عىل التضليل وتزييف الحقائق .

الثورة/ نورالدين القعاري
ــس  ــارة أم ــة والتج ــت وزارة الصناع دشن
ــة التموينية التي  ــام اآليل للبطاق األحد النظ
تتيح للموظف التسوق يف كل نقاط البيع عرب 

البطاقة االلكرتونية املمغنطة.
ــذر  من ــال  ق ــورة"  لـ"الث ــح  ترصي ويف 
ــاع  قط ــل  وكي ــال  بأعم ــم  القائ ــي،  الرشجب
ــوزارة الصناعة والتجارة:  التجارة الداخلية ب
ــة  للبطاق ــي  االلكرتون ــج  الربنام ــني  تدش إن 

ــة يف توجهات  ــة أساسي ــد لبن ــة ُيع التمويني
ــار السياسة  ــي يف إط ــاذ الوطن ــة اإلنق حكوم
ــات وتداعيات األزمات  ــة ملواجهة تحدي العام

املتالحقة.
ويأتي تأسيس هذا النظام نظراً للحاجة 
ــور واالنتقال من  ــاليف القص ــك لت امللحة وذل
ــل اإللكرتوني يف ظل  ــدوي إىل العم العمل الي

الظروف الراهنة.
ــن  ــري م ــرار الكث ــم إق ــي ت ــال الرشجب  وق
ــراءات خالل النصف األول  السياسات واإلج
من عام 2017 بدءاً من الحملة الوطنية األوىل 

ــة املستهلك ومروراً بالبطاقة السلعية  لحماي
التي القت وتالقي نجاحاً منقطع النظري.

ــات  الجه ــع  بجمي ــي  الرشجب ــاب  وأه
ــات  ــة البيان ــج بكاف ــة الربنام ــزام بتغذي اإللت
ــة فمن من  ــة التمويني ــق بالبطاق ــي تتعل الت
ــن  ــف م ــن املوظ ــام سيتمك ــذا النظ ــالل ه خ
ــة أو عرب التطبيق  ــل بالبطاقة املمغنط التعام
ــع املوظف  ــوال بحيث يستطي ــون الج بالتلف
ــدد من املوالت ومحالت السوبر  التسوق يف ع
ــع لتأمني حصوله عىل  ــت وكل نقاط البي مارك
ــة واالستهالكية بكل  املواد الغذائية األساسي

سهولة ويرس.
ــل لوزير الصناعة  ــكر الجزي وتوجه بالش
والتجارة عبده محمد برش الذي يحرص عىل 
ــل باستمرار  ــني والعم ــة مصالح املواطن رعاي

عىل التخفيف من معاناتهم.
ــدم املهندس  ــني، ق ــل التدش ــالل حف وخ
ــات  الجه ــن  م ــدد  لع ــاً  عرض ــر،  هزب ــري  سم
الوزارية والهيئات واملؤسسات حول الربنامج 
التدريبي للمختصني يف النظام اآليل للبطاقة 

التموينية السلعية.

طيران العدوان  استخدم قنابل شديدة االنفجار في غارات طيران العدوان  استخدم قنابل شديدة االنفجار في غارات 
هستيرية دمرت مبنى ملحقا بفندق سوفتيل شرقي تعزهستيرية دمرت مبنى ملحقا بفندق سوفتيل شرقي تعز

وزارة الصناعة والتجارة تدشن برنامج البطاقة التموينية االلكترونيةوزارة الصناعة والتجارة تدشن برنامج البطاقة التموينية االلكترونية

مصرع أربعة مرتزقة بنيران الجيش واللجان في  أطراف التشريفاتمصرع أربعة مرتزقة بنيران الجيش واللجان في  أطراف التشريفات
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ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء / سبأ
ــروس بمحافظة  ــالد ال ــل مديرية ب ــدت قبائ أك
ــة العدوان  ــود يف مواجه ــرار الصم ــاء استم صنع

السعودي األمريكي.
ــروس يف أمسية رمضانية  ــا أكد أنباء بالد ال كم
ــائخ  ــة واملش ــة املحلي ــادات السلط ــور قي بحض

ــم واالصطفاف  ــة تعزيز التالح ــاء، أهمي والوجه
ــات  ــد الجبه ــات ورف ــن التضحي ــد م ــذل املزي وب
ــه  وأمن ــن  الوط ــن  ع ــا  دفاع ــاد  والعت ــال  بالرج

واستقراره.
ــة  أهمي ــدت  أك ــات  كلم ــة  األمسي يف  ــت  وألقي
ــة يف تعزيز الصمود  ــالع الجميع باملسؤولي اضط

ــاك ضد  ــي تح ــرات الت ــة املؤام ــعبي ملواجه الش
الوطن .

ــة والصمود  ــات املواقف البطولي ــت الكلم وثمن
األسطوري ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف 

مختلف ميادين الرشف والبطولة.

العدوان مواجهة  في  الصمود  استمرار  تؤكد  الروس  بالد  العدوانقبائل  مواجهة  في  الصمود  استمرار  تؤكد  الروس  بالد  قبائل 
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تقرير /هالل جزيالن 
ــد  ــي الب ــف إنسان األرسى مل
ــان فيه ،  ــه واإلمع ــرق ل من التط
ــك  ــه ال يمل ــري يف معتقل ألن األس
ــايل كان  ــاً ، وبالت ــره شيئ ــن أم م
ــات اإلنسانية  ــا عىل املنظم لزام
أن تتطرق إليه باستمرار وتتابع 
ــف اإلنساني  ــذا املل ــن كثب ه ع
ــاء العالم بما  ــرصف يف كل أنح ال
ــان والحكمة  ــالد اإليم ــك ب يف ذل
ــري من أبنائها  ــذي ال زال الكث ، ال
ــدوان  الع ــون  سج يف  ــون  يقبع
ومرتزقته  ــي  األمريك ــودي  السع
ــت  وكب ــاة  معان األرس  أن  ــا  كم  ،
ــان ، ذلك  ــان لحياة اإلنس وامته
ــاً  دافع ــون  يك أن  ــن  م ــرتض  يف
للمنظمات اإلنسانية يف أن تكون 

لها بصمة يف تحريرهم .
وقد بذلت جهود محلية كبرية 
ــون  سج ــن  م األرسى  ــراج  إلخ
ــام  ــذ الع ــه من ــدوان ومرتزقت الع
2015م كما ان الجهد لم يتوقف، 
ــم  ــف "1"  ت ــات جني ويف مفاوض
ــن  ضم ــه  وتقديم ــف  املل ــرح  ط
ــك بالرغم من  البنود األوىل ، وذل
تجاهل األطراف الدولية الراعية 
لتلك املفاوضات ، التي لم تكن يف 

األساس تريد حال للمشكلة .
 "2" ــف  جني ــات  مفاوض ويف 
ــا األرسى  ــل فيه ــان يأم ــي ك الت
ــف األرسى  ــرح مل ــم ط ــريا ، ت خ
ــود  ــك الجه ــن تل ــد لك ــأول بن ك
ــن قبل األمم  ــت باإلهمال م قوبل
املتحدة ومن قبل املعنيني ، لكون 
ــد حلوًال أو  ــراف ال تري تلك األط
ــي املغلوب  ــعب اليمن ــرياً للش خ

عىل أمره .
كما أن السجون تلك بحسب 
ــة منها ،  ــال الحري ــن ن ــف م وص
ــت سوى أماكن تعذيب، ألن  ليس
ــد الدراسات،  ــم كما تفي أسياده
ــداد لذلك  ــىل االع ــوا ع ــد عمل ق
ــا ، فال كرامة إلنسان فيها،  مسبق

وال اعتبار ألحد.
ــة  العقيم ــات  املفاوض ــي  وتأت
ــن فيها  ــاء اليم ــدم أبن ــرتا ، ليق ت
ــا  ومنه ــم  ومظلوميته ــم  قضيته
ــم،  العال ــام  أم األرسى  ــة  قضي
وبدأت مفاوضات الكويت ليأتي 

ــام الرعاة لهذه  بملف األرسى أم
اليمنيون  ــل  ، ويقاب ــات  املفاوض
ــودوا ، دون  ــا تع ــل كم ــة أم بخيب
ــال األسري  ــم لح ــرتث العال أن يك

اليمني ، الذي يعاني ويمتهن .
الجهد لم يتوقف

ــف أبداً  ــود لم تتوق ــن الجه لك
ــادرات  املب ــت  طرح أن  ــد  فبع  ،
إلخراج األرسى مرارا دون جدوى 
ــا كان من اولئك الرجال إال أن  ، م
ــوة لهم من  ــراج أخ ــوا بإخ يقوم

سجون العدوان ومرتزقته.  
ــن أن ملف األرسى   وبالرغم م
ــا  يفرتض أن  ــا إنسانيا رصف ملف
ــا تسعى  ــات م ــن أولوي ــون م يك
ــاورات الكويت من العام  إليه مش
ــول يف حينه –  ــن حل ــرصم م املن
ــف األرسى  ــك تعرض مل ومع ذل
ــص  رخي ــزاز  البت ــني  واملعتقل
ــالء  ــة وعم ــد مرتزق ــل وف ــن قب م
ــل  ــه تحم ــم رفض ــدوان، ورغ الع
ــا  م ــاه  ــة تج الكامل ــه  مسؤوليات
لدى األطراف األخرى من أرسى 
ــف توجهاتهم وفصائلهم  بمختل
ــم  وحلفائه ــياتهم  وميليش
ــارات  ــة واإلم السعودي ــة  وخاص
ــالن أعدادا كبرية من  اللتني تعتق

األرسى يف سجونهما الخاصة.
يف  ــي  الوطن ــد  الوف ــان  وك
ــد تقدم يف  ــت ق ــاورات الكوي مش
ــألرسى  ــف ل ــرصم بمل ــام املن الع
يضم أكرث من "500" أسري بينما 
ــم يلق  ــه ل ــاض يف حين ــد الري وف
ــي باال  ــوع اإلنسان ــك املوض لذل

وكأن أرساه ال يكرتث لهم .
ــك  ــد ذل ــر عن ــف األم ــم يق ول

ــي  اليمن ــل  للداخ ــة  بالنسب
ــي فقد بادر بإيجاد حلول  الوطن
ــن  ــاوالت ع ــات ومح ــرب وساط ع
ــائخ عىل  ــري من املََش ــق الكث طري
ــل تحرير  ــني، من أج ــدى عاَم م
ــة  مرتزق ــة  قبض ــن  م األرسى 
ــدوان يف منطقة لودر  وعمالء الع
ــوا اإلفراَج عن  بأبني، الذين رفض
األرسى لديهم وتحريرهم، سواٌء 
ــة لتبادل  ــَرب صفق ــك ع ــان ذل أك
األرسى أَْو عرب أية طريقة أخرى 

يريدونها.
ــن الجيش  ــايل ما كان م وبالت
ــعبية ، إال اإلقدام  ــان الش واللج
ــة  نوعي ــة  عملي ــة  دراس ــىل  ع
ــراج األرسى فقد  ــا إلخ وتنفيذه
ــش واللجان  ــاُل الجي تمكن أبط
ــة  نوعي ــة  عملي يف  ــعبية  الش
ــاء املوافق  ــوم األربع وبطولية، ي
ــر 10  ــن تحري 7/ 6/ 2017م، م
ــان،  واللج ــش  الجي ــن  م أرسى 
ــة  مرتزق ــد  أح ــة  قبض يف  ــوا  كان
العدوان بمديرية لودر محافظة 

أبني منذ ما يقارب العامني.
امتهان لإلنسان اليمني

ــم،  ــرج عنه ــد األرسى املف أح
ــي  اللكوم ــب  ــب غال ــالل غال ج

تحدث عن تلك العملية قائال:
ــني، مديرية  ــا معتقلني يف أب كن
ــل  العمي ــزق  املرت ــد  بي ــودر،  ل
ــارص  ــد عن ــدي أح ــارق النج ط
ــني، أقدم عىل  ــدة منذ عام القاع
ــا  وتعذيبن ــا  واعتقالن ــا  سجنن
ــام  ق ــى  ، حت ــات  الزنزان ــل  داخ
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط
ــة محكمة  ــة نوعي ــذ عملي بتنفي

ــراج عنا، بعد أن  أسفرت عن اإلف
ــوا صفوف العدو  واجهوا واخرتق
ــدو  الع ــن  سج ــن  م ــا  وأخرجون
ــة تماما  ــة ناجح ــت العملي وكان
ــى أنه لم يصب أي منا أو من  حت
ــراج بسوء  ــة اإلف ــذي عملي منف
ــا بيننا  ــاك تنسيق فيم وكان هن

حتى نجحت العملية.
لنا ما يقارب عامني

ــماخ  محمد حسني أحمد الش
ــن تحدث  ــد األرسى املحرري أح
ــا يقارب عامني  بالقول :كان يل م
ــل املرتزقة بأبني – لودر-  يف معتق
ــة  عملي ــت  وكان ــدة  النج ــة  قري
ــة  مدروس ــة  عملي ــا  تحريرين
ــه كتب لها  ــق الل ــة وبتوفي بعناي

النجاح.
بعد صالة املغرب 

ــال أيضا  ــوب عيل امله ــا يعق أم
ــاد قائًال:  ــن فقد أف ــد املحرري أح
ــة  ــا عملي ــة تحريرن ــت عملي كان
ــا  خروجن ــان  وك ــدا  ج ــة  ناجح
ــالة املغرب  ــد ص ــن املعتقل بع م
ومشينا حتى وصلنا إىل زمالئنا 

من الجيش واللجان الشعبية .
ــن  ــرشة م ــر ع ــم تحري ــد ت وق
منتسبي الجيش واللجان الذين 

كانوا معتقلني يف لودر وهم :
جالل غالب غالب اللكومي – 

عمران
ــارص  ن ــيل  ع ــن  حس ــد  زي

املحبيش- حجة
عيل عيل محمد سعيد جبارة 

- عمران
ــد أحمد  ــني أحم ــد حس محم

الشماخ - حجة
ــود املعرس- ــد حم ــد زي محم

عمران
ــر  ماط ــارص  ن ــد  مسع ــارص  ن

طوق- صعدة
ــم  قاس ــد  محم ــارص  ن ــارص  ن

حتوم- عمران
ــني  حس ــح  صال ــى  يحي

القطيني- صعدة
ــه  ــيل عبدالل ــيل ع ــوب ع يعق

املهىل- حجة
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