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سگرتريو التحرير

ALTHAWRAHالثــــورة

ــان  واللج ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق
الشعبية أمس صاروخ زلزال2 عىل تجمعات للجنود 
ــم  ــودانيني يف بوابة املوس ــة الس ــعوديني واملرتزق الس

بجيزان.
ــوة  الق أن  ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض

ــزال2 وعدد من  ــتهدفت بصاروخ زل ــة اس الصاروخي
ــعوديني  ــا تجمعات للجنود الس ــخ الكاتيوش صواري
واملرتزقة السودانيني يف بوابة املوسم، خلفت خسائر 

يف صفوفهم وعتادهم العسكري.

صنعاء/  سبأ
ــة العامة  ــدت وزارة الصح أك
ــح  التلقي ــة  حمل ــل  تأجي أن 
ــباب علمية  ــريا جاء ألس للكول
ــا  كم ــي  األمن ــع  الوض ــس  ولي
ــالم  اإلع ــائل  وس ــه  تناقلت

املختلفة.
ــمي  الرس ــق  الناط ــى  ونف
ــور  ــة الدكت ــم وزارة الصح باس
ــي  الكحالن ــم  عبدالحكي
ــه  ــا تناقلت ــة م ــبأ) صح لـ(س
ــالم الدولية  ــائل اإلع بعض وس
ــباب تأجيل  ــن أخبار عن أس م
ــق حملة التلقيح بلقاح  أو تعلي
ــة الوضع األمني  الكولريا نتيج

يف البالد.
ــاف  مج ــك  ذل إن  ــال"  وق

ــل  والتأجي ــا،  تمام ــة  للحقيق
ــي ومهني  ــد نقاش فن ــاء بع ج
مستفيضني حول جدوى لقاح 

الكولريا يف الوقت الراهن ".
ــي  ــور الكحالن ــار الدكت وأش
ــة الصحة  ــر منظم إىل أن تقاري
ــات  الوبائي ــرباء  وخ ــة  العاملي
ــد أن  ــن تؤك ــم ويف اليم يف العال
ــاح يف مرحلة  الجدوى من اللق
ــو عليه  ــا ه ــرش بم ــاء املنت الوب
يف  ــن  الراه ــي  الوبائ ــع  الوض
ــدا فضال  ــة ج ــن منخفض اليم
ــة اللقاح أصال  ــون فاعلي عن ك

ليست عالية.
ولفت إىل أن اللجنة العلمية 
ــرت  أق ــريا  بالكول ــة  الخاص
ــة بعدم  ــت بعد املناقش ونصح

ــة يف الوقت  ــذه الحمل ــذ ه تنفي
ــالفة  الس ــباب  لألس ــن  الراه

الذكر.
ودعا الناطق الرسمي لوزارة 
ــائل اإلعالم  ــة وس ــة كاف الصح
ــموعة  ــروءة واملس ــة واملق املرئي
ــل  ــة يف نق ــري املصداقي إىل تح
األخبار الستقاء املعلومات من 

مصادرها.
ــوزارة تمكنت من  ــد أن ال وأك
تنفيذ حملة النشاط اإليصايل 
ــة  الجمهوري ــات  محافظ يف 
ــم  ول ــايض  امل ــبوع  ــالل األس خ
ــة  أمني ــق  عوائ أي  ــا  يعرتضه
ــات كبرية وهذا  وحققت نجاح
ــري اإلدعاءات  ما يدحض ويع

الباطلة.

"الثورة"/
كثف طريان تحالف العدوان 
ــس  ام ــي  االمريك ــعودي  الس
غاراته عىل املحافظات اليمنية 
ــكنية  ــق الس ــتهدفا املناط مس

واملنشآت  العامة.
وافادت مصادر عسكرية أن 
ــن أمس ثماني  طريان العدو ش
ــة  متفرق ــاء  انح ــىل  ع ــارات  غ
ــة  بمحافظ ــون  املت ــة  بمديري
ــن غارتني عىل  ــم ش ــوف ك الج
ــي  بالضواح ــم  نه ــة  مديري
للعاصمة  ــة  الرشقي ــمالية  الش
ــة  ــىل مديري ــارة ع ــاء وغ صنع

رصواح بمحافظة مأرب.
ــف  تحال ــريان  ط ــاود  وع
ــس  ام ــعودي  الس ــدوان  الع
ــز  تع ــة  محافظ ــىل  ع ــه  غارات
ــاء  االحي ــني   بغارت ــتهدفا  مس

الرشقية ملدينة تعز.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
ــس  أم ــي  األمريك ــعودي  الس

ــراف الرشقية  ــني عىل األط غارت
ــن  ع ــال  فض ــون،  املت ــة  ملديري
ــىل مديرية  ــنه غارة ثالثة ع ش
ــة  ــة يائس ــوب يف محاول املصل
ــدم الجيش واللجان  لعرقلة تق

هناك.
ــف  تحال ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــارات  ــعودي 3 غ ــدوان الس الع
ــرض وميدي  عىل مديريتي ح

بمحافظة حجة.

الصحة:  تأجيل حملة لقاح الكوليرا الصحة:  تأجيل حملة لقاح الكوليرا 
ألسباب علميةألسباب علمية

الحديدة / سبأ
ــدة  ــرية جماهريية حاش ــاء أمس مس نظم أبناء محافظة الحديدة مس
ــعودي األمريكي سفينة املازوت (فريو)  للتنديد بمنع قوى العدوان الس

الخاصة بتشغيل الكهرباء من الوصول إىل ميناء الحديدة.
ــي أعربت عن إدانتهم  ــعارات الت ــاركون الالفتات ورددوا الش ورفع املش
ــعب اليمني  ــن انتهاكات بحق الش ــه قوى العدوان م ــم ملا تقوم ب ورفضه
ــفينة املازوت  ــة الحديدة عىل وجه الخصوص من خالل منع س ومحافظ
ــن التيار  ــول وحرمان الحديدة م ــن الوص ــاء املحافظة م ــة بكهرب الخاص

الكهربائي.
ــفينة املازوت  ــة اإلفراج عن س ــىل رضورة رسع ــاء املحافظة ع ــد أبن وأك

املخصصة لتشغيل كهرباء الحديدة والسماح لها للوصول إىل امليناء.
ــع حد  ــة بوض ــات الدولي ــرية املنظم ــن املس ــادر ع ــان الص ــب بي وطال
النتهاكات تحالف العدوان التي تتناىف مع كل األعراف واملواثيق والقانون 

الدويل اإلنساني والعمل عىل إيقاف هذا العدوان الغاشم.
ــؤولياتهم يف دفع  ــم املتحدة إىل تحمل مس ــا املجتمع الدويل واألم ودع
ــالم غري وارد  ــم.. مؤكدا أن االستس ــني وااللتزام بتعهداته ــات املوظف مرتب

لدى الشعبي اليمني.
ــد طيلة هذه الفرتة والتي  ــعب اليمني الصام وحيا أبناء الحديدة، الش

زادت من تماسك وترابط أبناء الوطن الواحد.
ــل أول  ــا وكي ــة ألقاه ــادة املحافظ ــن قي ــات ع ــرية كلم ــت يف املس والقي
ــدة وكيل املحافظة عيل  ــاش قحيم وعن أبناء الحدي املحافظة محمد عي
ــرية  ــن خريات وعن منظمي املس ــائخ عبدالله حس ــد قرش وعن املش احم
ــتمرار الحصار  ــي، نددت باس ــاف فيصل الهطف ــر مكتب األوق ــب مدي نائ

ومنع تحالف العدوان لسفينة املازوت الخاصة بكهرباء املحافظة.
وأشادت بالبطوالت التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية يف 

مواجهة قوى الغزو واالحتالل يف مختلف الجبهات.
ــف والعمل عىل  ــم وتوحيد الص ــىل تعزيز التالح ــددت الكلمات ع وش
ــه الهمجي عىل  ــاليب عدوان ــذي يمعن يف تنويع أس ــة العدوان ال مواجه

اليمن.

مسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بمنع العدوان سفينة المازوت من الوصول إلى الميناءمسيرة جماهيرية بالحديدة تندد بمنع العدوان سفينة المازوت من الوصول إلى الميناء

غارات هستيرية لطيران العدوان غارات هستيرية لطيران العدوان 
السعودي على المحافظاتالسعودي على المحافظات

"الثورة"/
ــم قريبون من  ــطون يعتقد أنه ــم ناش اته
الفار املحكوم باالعدام عبد ربه هادي أمس 
ــزو  ــوات الغ ــة لق ــلحة املوالي ــيا املس املليش
االماراتية بتنفيذ عملية السطو املسلح عىل 
ــدن نارشين مقاطع  ــك االهيل يف ع فرع البن
ــطو التي تعرض لها مقر  فيديو لعملية الس
ــورة بمحافظة عدن  ــيل يف املنص ــك األه البن
ــل مدير  ــفرت عن مقت ــي أس ــة الت يف العملي
ــن وفقا  ــارس واصابة آخري ــك وح ــرع البن ف

لتأكيدات مسؤولني يف البنك االهيل بعدن.
ــجلتها  س ــو  فيدي ــع  مقاط ــرت  وأظه
الكامريات االمنية يف البنك مسلحني يرتدون 
ــي خصصتها  ــن تلك الت ــكرية م ــزات عس ب
ــد لقوات ما  ــي محمد بن زاي ــب اإلمارات كتائ

ــمى مكافحة "اإلرهاب" يقتحمون بوابة  تس
ــة ويوقعون  ــلحة رشاش ــني اس ــك رافع البن
أيضا موظفي البنك وافراد حراسته االمنية 

.
ــو املقتحمني  ــرت مقاطع الفيدي ــا أظه كم
يجولون داخل املرصف ويرغمون أشخاصا 
ــون بتكبيلهم  ــا ويقوم ــاح ارض ــىل االنبط ع
ــم ويقتادون  ــىل ظهوره ــم ع ــني ايديه واضع
موظفني آخرين يف البنك وعليهم آثار دماء.
وكانت مصادر محلية يف عدن أكدت وفاة 
ــه النقيب  ــيل عبد الل ــرع البنك األه ــر ف مدي
ــه يف الرأس  ــلحني النار علي بعد إطالق املس
أثناء عملية السطو املسلح عىل مقر البنك 
ــرية إىل إصابة  ــس املايض مش صباح الخمي

موظفني اثنني بجروح .

ــد حراس  ــة إن اح ــادر محلي ــت مص وقال
ــا أصيب أحد  ــب يف الحادث كم ــك اصي البن
ــذي كان رفض طلب  ــة  ال ــؤويل الخزين مس
ــار  الن ــه  علي ــوا  فأطلق ــا  فتحه ــلحني  املس
ــب  ــك أصي ــرع البن ــر ف ــريين إىل أن مدي مش
ــة  ــه إىل العناي ــتدعت نقل ــة اس ــة بالغ إصاب

املركزة قبل أن يلفظ انفاسه االخرية هناك.
ــك االهيل  ــس إدارة البن ــس مجل وكان رئي
ــور  ــد يف منش ــوب اك ــد حلب ــور محم الدكت
ــىل موقع التواصل  نرشه أمس يف صفحته ع
االجتماعي "فيسبوك" إن عصابة مسلحة 
ــلحني  ــن عرشة مس ــا ع ــدد افراده ــد ع يزي
ــة  ــوات مكافح ــمي لق ــزي الرس ــون ال يلبس
ــىل منت  ــك ع ــر البن ــوا إىل مق ــاب وصل االره
حافلة نقل جماعي صغرية ( هايس ) أبيض 

اللون ال تحمل لوحة معدنية واقتحموا فرع 
ــز عبدالويل  ــي عبدالعزي ــك األهيل بح البن
ــريا  ــاعة الثامنة صباحا، مش عدن عند الس
ــت موطفي البنك عىل  إىل أن العصابة ارغم
ــر الفرع  ــن مدي ــت م ــا وطلب ــاح أرض االنبط
ــالم النقيب فتح  ــهيد الواجب عبدالله س ش
ــن ال  ــان الخزائ ــم ب ــك فاخربه ــن البن خزائ
ــه عىل ثالثة  ــة مفاتيح موزع ــح اال بثالث تفت
ــخاص، وبعد عجز كل وسائل تهديدهم  اش
ــىل فتح  ــه ع ــاره وزمالئ ــن اجب ــم ع ووعيده
ــه رصاصة قاتلة  ــك اطلقوا علي ــن البن خزائ
ــرى عىل  ــة أخ ــوا برصاص ــراس والحق يف ال
حارسه غسان زيد حسني املشويش أصابته 

يف الرقبة ثم الذوا بالفرار.

فيديو يظهر مليشيا اإلماراتي محمد بن زايد تسطو على فيديو يظهر مليشيا اإلماراتي محمد بن زايد تسطو على 
فرع البنك األهلي في المنصورة بعدنفرع البنك األهلي في المنصورة بعدن

تفاصيل جديدة لعملية السطو المسلحتفاصيل جديدة لعملية السطو المسلح
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ــعبية  ــش واللجان الش ــذ أبطال الجي  نف
ــع مرتزقة  ــكرية عىل مواق ــس عملية عس أم
ــة  ــي يف مديري ــعودي األمريك ــدوان الس الع

املعافر بمحافظة تعز.
ــبأ) مرصع  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــالل العملية  ــة خ ــن املرتزق ــة عدد م وإصاب
ــش واللجان  ــا الجي ــي نفذه ــكرية الت العس
ــة الكدحة  ــىل مواقعهم يف منطق ــعبية ع الش

بمديرية املعافر.
ــة  ــدة الهندس ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
العسكرية دمرت مدرعة تابعة للعدوان رشق 

املخا.
كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش 
ــن صواريخ  ــات م ــعبية بصلي ــان الش واللج
ــات  تجمع ــة  املدفعي ــف  وقذائ ــا  الكاتيوش

مرتزقة العدوان بمحافظة الجوف.
ــوة  الق أن  ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــة  ملرتزق ــاً  تجمع ــتهدفت  اس ــة  الصاروخي
ــي بمدينة الحزم  ــدوان باملجمع الحكوم الع
ــة قتىل وجرحى  ــا موقع بصواريخ الكاتيوش

يف صفوفهم.

ــش واللجان  ــة الجي ــار إىل أن مدفعي وأش
ــة  بتب ــدوان  الع ــة  مرتزق ــات  تحصين ــت  دك
يف  ــارشة  مب ــات  إصاب ــة  محقق ــني  القناص

صفوفهم.

ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
ــتهداف  باس ــس  أم ــم  مرصعه ــي  األمريك
الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لهم 

بمديرية خب والشعف بالجوف.

ــبأ) أنه تم  ـــ (س ــكري ل ــد مصدر عس وأك
تدمري آلية عسكرية ملرتزقة العدوان ومرصع 
ــة خب  ــن بمديري ــة الصربي ــا بمنطق طاقمه

والشعف.
ــش  ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــات  تجمع ــتهدفت  اس ــعبية  الش ــان  واللج
املرتزقة بمنطقة الخليفني، محققة إصابات 

مبارشة يف صفوفهم.
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــة  ملرتزق ــكرية  عس ــة  آلي ــروا  دم ــعبية  الش
ــيالن  ــاق بمديرية عس العدوان بمنطقة الس

بمحافظة شبوة.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــك  ذل إىل 
ــة  ــا ملرتزق ــس تجمع ــعبية أم ــان الش واللج

الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.
ــش  الجي أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
واللجان الشعبية استهدفوا بقصف مدفعي 
ــمال  ــعودي ش ــا ملرتزقة الجيش الس تجمع

صحراء ميدي، خلف خسائر يف صفوفهم.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن  وأش

ثالث غارات عىل مديريتي حرض وميدي.

مصرع عدد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية في الكدحة بتعزمصرع عدد من مرتزقة العدوان في عملية عسكرية في الكدحة بتعز
القوة الصاروخية والمدفعية تدك تحصينات الخونة في الجوفالقوة الصاروخية والمدفعية تدك تحصينات الخونة في الجوف

الــــعــــدو  ــــود  ــــن ج يـــبـــعـــثـــر  الــــعــــدو   ــــود  ــــن ج يـــبـــعـــثـــر   ٢٢ زلــــــــــزال زلــــــــــزال 
ـــزان ـــي ـــج ـــزانفــــــي بــــــوابــــــة الــــمــــوســــم ب ـــي ـــج فــــــي بــــــوابــــــة الــــمــــوســــم ب


