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سگرتريو التحرير

"الثورة" /
ــودي "مجتهد"  قال املغرد السع
إن الحاكم االماراتي محمد بن زايد 
ــا  ــن مليشي ــح م ــرش  3 آالف مسل ن
ــة دهر بمحافظة  املرتزقة إىل مديري
شبوة إلكمال مرشوعه يف السيطرة 
ــىل غاز ونفط شبوة, مشريا إىل أن   ع
ــت سيطرتها بصورة  اإلمارات بسط
ــزان وحبان يف   ــة عىل بلدتي ع كامل

اطار هذا املخطط.
ــة  سلسل يف  ــد»  «مجته ــد  واك
ــه  صفحت يف  ــا  نرشه ــدات  تغري
ــل  التواص ــع  موق ــىل  ع ــة  الرسمي

ــة  مرتزق ان  ــرت"  "توي ــاع  االجتم
ــون املناطق التي  ــارات يتحاش اإلم
تتواجد فيها قوات الجيش واللجان 
ــالن وبيحان  ــل عسي ــة  مث الشعبي
ــة  الخاضع ــق  املناط ــون  ويستهدف

لنفوذ القبائل .
ــة  مرتزق ــة  طريق أن  ــح  وأوض
ــب  ترغي يف  ــي  االمارات ــدوان  الع
ــال  ــي إرس ــم ه ــان بسيطرته السك
ــوىض وقطع  ــوا الف ــة ليبث البلطجي
ــن  لألم ــان  السك ــوق  فيت ــق  الطري
ويأتي مرتزقتهم بذرائع توفري األمن 

وضبط النظام ".

ــودي  السع ــرد  املغ ــدث  وتح
ــة  مرتزق ــن  ش ــن  ع ــد"  "مجته
ــة اعتقاالت  ــد حمل ــن زاي ــد ب محم
ــخ  الشي ــم  وبينه  ، ــات  للشخصي
ــخ أحمد  ــدي والشي ــه اليزي عبدالل
برعود واألستاذ محمد الدباء الذين 

لهم نشاط دعوي وخريي كبري".
ــا ُيدعى  ــه وخالفا مل ــت إىل أن ولف
ــي فقد  ــودي إمارات ــالف سع من خ
أطلق محمد بن سلمان يد اإلمارات 
يف الجنوب وتعهد باستخدام نفوذه 
ــة املعارضة  ــوى الشمالي إلبعاد الق

لوجودها".

العدو اإلماراتي نشر العدو اإلماراتي نشر ٣٣ آالف مسلح في منطقة دهرة بشبوة  آالف مسلح في منطقة دهرة بشبوة 
بعد سيطرته على عزان وحبان  بعد سيطرته على عزان وحبان  

ــة بعثة  ــة برئيس ــر الخارجي ــب وزي رح
االتحاد األوروبي لدى اليمن، ماريا أنتونيا 
كالفو مؤكداً أنها ستلقى كافة أوجه الدعم 

والتسهيالت من وزارة الخارجية.
ــودة أنشطة بعثة  وأعرب عن أمله يف ع
االتحاد األوروبي وبرامجها ومشاريعها يف 
مختلف املجاالت والتي ُجمدت منذ بداية 

العدوان يف 26 مارس 2015م.
ــة أن ما يجري  ــر الخارجي ــح وزي وأوض
ــا اململكة  ــة تشنه ــرب عدواني ــن ح يف اليم
السعودية وتحالفها بقوات جوية وبحرية 
وبرية، وليس حرباً أهلية أو اقتتاال داخليا 

كما تحاول السعودية وحلفاؤها تصويره.
ــال  األعم رشف  ــر  الوزي ــرض  وأستع
الوحشية التي يرتكبها العدوان السعودي 
ــل  وقت ــي  اليمن ــب  الشع ــق  بح ــه  وتحالف
ــي  ــة الت ــزرة املروع ــا املج ــني وأخره املدني
ــة  محافظ يف  ــة  كامل أرسة  ــق  بح ــت  ارتكب
ــة ومقدرات  ــري البنية التحتي صعدة، وتدم

اليمن االقتصادية.
ــا سببه العدوان والحصار  وتطرق إىل م
ــة إنسانية يف العالم  الشامل من أسوأ كارث
ــن  ــني م ــة أرض باملالي ــوء تغذي ــيش  س وتف
ــل الكولريا  ــة مث ــار األوبئ ــني وانتش اليمني
ــام الرئيس املنتهية  والتهاب السحايا، وقي
ــزي  املرك ــك  البن ــل  بنق ــا  ــه دستوري واليت
ــده، بدعم من  ــاء وتعم ــن العاصمة صنع م
الرياض، وقف دفع مرتبات موظفي الدولة 
ــارب العام، عالوة عىل استمرار تعنت  ملا يق
ــداءات  الن ــة  لكاف ــا  ــدوان ورفضه الع دول 
ــاد  ــدة االتح ــك مناش ــا يف ذل بم ــة  الدولي
ــار  الحص ــع  رف إىل  ــة  الداعي ــي،  األوروب
ــدويل أمام  ــار صنعاء ال ــروض عىل مط املف

حركة املالحة الجوية التجارية واملدنية.
ــىل  ــدوان ع الع أن  ــر رشف  الوزي ــد  وأك
ــب  ــىل الشع ــريه ع ــف تأث ــم يتوق ــن ل اليم
ــار باملجتمع  ــق الع ــط، بل ألح ــي فق اليمن
الدويل وقيمه اإلنسانية الذي وقف صامتاً  
ــري ُممنهج   ــل وتدم ــدث من قت ــام ما يح أم
ــدوان بسبب سطوة  املال  تمارسه دول الع
ــودي اإلماراتي الذي اشرتى  والنفوذ السع

صمت معظم  حكومات  العالم.
ــدوان  الع ــرار  استم إن  ــاف"  وأض
ــه للجماعات اإلرهابية واملتطرفة  وتشجيع
ــرف واإلرهاب يف  ــة للتط ــد بيئة خصب أوج

املناطق املحتلة من الوطن".
وأشار إىل أن اإلرهاب ال يعرتف بالحدود 
ــا هو عليه سينقل  وأن استمرار الوضع كم
اإلرهاب إىل دول العدوان ومن حالفها، كما 
ــارشا لخطوط املالحة  ــل تهديدا مب سيشك
ــة جنوب البحر  ــة الدولية يف منطق البحري
ــدن والبحر العربي األمر  األحمر وخليج ع

الذي ُيعد تهديداً للسلم واألمن الدوليني.
ــد عىل  ــة التأكي ــر الخارجي ــدد وزي وج
ــىل وحكومة  ــوة املجلس السيايس األع دع

ــايس  السي ــل  الح إىل  ــي  الوطن ــاذ  اإلنق
وتحقيق السالم املرشف واملُنصف للشعب 

اليمني.
ــر رشف أن االتحاد األوروبي  وأكد الوزي
ــة واحرتام يحظى به  بما لديه من مصداقي
ــل القيادة والشعب اليمني يمكن أن  من قب
ــق الظروف املالئمة  ــب دوراً هاماً يف خل يلع
ــالم من خالل  إنهاء  الستئناف جهود الس
ــل والدعوة  ــع الحصار الشام ــدوان ورف الع
ــت  ــة وليس ــات حقيقي ــراء مفاوض إىل إج
ــل كل األطراف ذات العالقة  ديكورية، تشم
ــايس يف اليمن  ــري والسي ــع العسك بالوض

وعىل حدودها.
ــا  ماري ــرية  السف ــدت  أك ــا،  ــن جانبه م
ــف االتحاد األوروبي  ــا كالفو أن موق أنتوني
ــح ورصيح بأنه ال يوجد حل عسكري  واض

يف اليمن، وأن الحل هو سيايس سلمي.
ــدت أن الحاجة للحل السيايس  كما أك
ــة ملعالجة الوضع اإلنساني  أصبحت ملح

الكارثي الذي يعيشه املواطن يف اليمن.

التقى رئيسة بعثة االتحاد األوروبي التقى رئيسة بعثة االتحاد األوروبي 
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"الثورة" /
ــوة أن الحاكم  ــة يف شب ــادر محلي ــت مص قال
ــن زايد جند خالل  ــي االنقالبي محمد ب االمارات
ــة  ــاء محافظ ــن ابن ــة اآلالف م ــور املاضي الشه
ــة لضمان  ــة للمرتزق ــوة يف معسكرات خاص شب
ــا النفطية  ــرة عىل موارده ــم يف السيط مرشوعه
ــة لتجنيد  ــات عسكري ــا ترتيب ــود حالي فيما يق
ــرة وال سيما من  ــاء محافظة امله ــن ابن اآلالف م
ــي  ــن مسلح ــات م ــم املئ ــل وبينه ــال القبائ رج
ــر يسعى  ــار مخطط آخ ــدة يف اط ــم القاع تنظي

لتهديد استقرار سلطنة ُعمان.
ــت  ــة كشف ــة ويمني ــادر سعودي ــري أن مص غ
ــي تحالف  ــرصاع بني قطب ــدام ال ــوازي احت بالت
ــة  ــن ( السعودي ــىل  اليم ــي ع ــدوان الهمج الع
ــة  والغازي ــة  النفطي ــرثوة  ال ــىل  ع ــارات)  واالم
ــرية إىل أن وترية الخالفات  ــة شبوة, مش بمحافظ
ــوات اإلماراتية  ــع رشوع الق ــدت مؤخرا م تصاع
بتأجري مرتزقة جنوبيني تحت مسمى " النخبة 
الشبوانية " للسيطرة عىل مدن محافظة شبوة 
ــىل منابع النفط  ــا للسيطرة ع ــار مرشوعه يف اط

والغاز يف هذه املحافظة الغنية باملوارد النفطية.
ــي  االمارات ــم  الحاك :إن  ــادر  املص ــت  وقال
االنقالبي محمد بن زايد سبق  النظام السعودي 
ــي عسكري لتنفيذ  ــول عىل دعم امريك يف الحص
ــرة عىل محافظة شبوة  اجندته يف فرض السيط
وأن قوات امريكية انترشت مع كتائب محمد زايد 

ومليشيا ما يسمى " النخبة الشبوانية" يف مدن 
املحافظة بذريعة الحرب عىل تنظيم "القاعدة".

ــوات التي بدأها النظام  وعزت املصادر الخط
ــوم باإلعدام  عبد ربه  ــودي مع الفار املحك السع
ــام السعودي  ــح للنظ ــع اتفاق يتي ــادي لتوقي ه
السيطرة عىل منابع النفط الخام اليمنية مقابل 

ــا جاء يف اطار التسابق املحموم بني السعودية  م
ــارات لهذا الغرض، مشرية إىل أن الفار هادي  االم
ــب السعودية  ــة عىل املطال ــدى موافقة مبدئي اب
ــاض عىل  ــالء الري ــة عم ــول حكوم ــل حص مقاب
ــة تقدر  ــات النفطي ــن املشتق ــة م ــة شهري حص
ــة  ــن رشك ــون دوالر م ــوايل 200 ملي ــا بح قيمته

"ارامكو" السعودية.
وطبقا لتقرير نرشته " قناة "النبأ " السعودية 
ــث برامجها من بريوت فإن هناك رصاعاً  التي تب
ــاض وأبوظبي عىل محافظة  ــداً بني الري متصاع
شبوة؛ نظراً ملا تملكه املحافظة من كميات هائلة 
ــي، فضال عن امتالكها  من النفط والغاز الطبيع
ــص  واملخص ــي،  االسرتاتيج ــاف،  بلح ــاء  مين

لتصدير الغاز املسال.
ــوات االماراتية  ــرش الق ــادر :إن ن ــت املص وقال
ــدن محافظة  ــا العميلة يف م ــة واملليشي االمريكي
ــام السعودي كتائب  ــن مع نرش النظ شبوة تزام
ــاب كبرية  ــط حال استقط ــة موالية وس عسكري

لزعماء القبائل.

احتدام الصراع السعودي اإلماراتي على منابع النفط والغاز في شبوةاحتدام الصراع السعودي اإلماراتي على منابع النفط والغاز في شبوة

"الثورة"/
أوقعت عمليات برية تزامنت مع عمليات 
ــش  للجي ــة  واملدفعي ــة  الصاروخي ــوة  للق
ــر كبرية يف  ــس خسائ ــة أم ــان الشعبي واللج
ــن  ــد م ــودي يف العدي ــدو السع ــوف الع صف

جبهات ما وراء الحدود.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن القوة 
الصاروخية أطلقت أمس صاروخا يمنيا من 
ــة املعزاب  ــزال ـ 1" استهدف نقط ــراز " زل ط
بقطاع جيزان، مشرية إىل أن الصاروخ أصاب 
ــرشة  ــر ب ــا خسائ ــة مخلف ــة عالي ــه بدق هدف

ومادية يف صفوف العدو.
ــت القوة الصاروخية اليمنية  كما استهدف
ــا تجمعات  ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م بصلي
للمرتزقة يف ذو رعني بنجران محققة إصابات 

مبارشة.
ــان الشعبية  ــال الجيش واللج ــن أبط وش
ــدو  ــع الع ــىل مواق ــا ع ــا مباغت ــس هجوم أم

ــة البيضاء يف سالطح وتبة  السعودي يف التب
ــران أسفرت عن مرصع  ــا يف إقليم نج الخشب

وإصابة عدد من مرتزقة العدو السعودي.
ــوة املدفعية  ــت الق ــا دك ــك فيم ــاء ذل وج

ــس تجمعات  ــان الشعبية أم للجيش واللج
لكتائب بن سلمان ومرتزقته يف التبة السوداء 
بمنفذ علب بالتزامن مع دك تجمعات آخرى 

لهم يف الجمارك بعسري.

ــا  ــس جندي ــة أم ــرق القناص ــت ف وأسقط
ــاء الغربية ملنطقة الربوعة  سعوديا يف األنح

بعسري.
ــش واللجان أمس  كما دكت مدفعية الجي
ــوات السعودية خلف  ــا للق موقعا مستحدث
ــدو  الع ــة  ــات ملرتزق ــودة وتجمع الس ــع  موق

السعودي يف الطوال وموقع القنبور .
ودمرت نريان الجيش واللجان أمس طقما 
ــدو السعودي  ــا  محمال بمرتزقة الع عسكري

قبالة منفذ الخرضاء بنجران
ــة جيزان أكدت مصادر عسكرية  ويف جبه
ــة للجيش واللجان  ــداف القوة املدفعي استه
الشعبية أمس تجمعات للجنود السعوديني 
ــر بعدد من  ــاي بقطاع الداي ــع الرشح يف موق

قذائف املدفعية.
ــريان العدو أمس  ــاء ذلك فيما عاود ط وج
شن غاراته عىل مناطقه الحدودية مستهدفا 

بعدة غارات قرية حامضة بجيزان.

عمليات برية وصاروخية دكت مواقع وتحصينات العدو السعودي وراء الحدودعمليات برية وصاروخية دكت مواقع وتحصينات العدو السعودي وراء الحدود
فرق القناصة أسقطت جنديًا سعوديًا في عسيرفرق القناصة أسقطت جنديًا سعوديًا في عسير

"الثورة"/
ــة ميدانية  ــادر عسكري أكدت مص
ــن مرتزقة  ــد م ــة العدي ــرصع وإصاب م
ــي أمس  ــودي اإلمارات ــدوان السع الع
ــوة  الق ــا  نفذته ــف  قص ــة  عملي يف 
ــان  واللج ــش  للجي ــة  الصاروخي
الشعبية بعد استهدافها بصاروخ من 
ــا للمرتزقة  ــزال ـ 2 " تجمع ــراز " زل ط
ــيل  ــة الهام ــان بمنطق ــة السلط يف تب
بمديرية موزع بمحافظة تعز، مشرية 
ــه بدقة  ــاب هدف ــاروخ أص إىل أن الص
عالية ملحقا خسائر كبرية يف صفوف 

املرتزقة وعتادهم.
ــال  أبط ــد  ص ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج

ــس  أم ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  الجي
محاولة زحف فاشلة ملرتزقة العدوان 
ــودي اإلماراتي عىل جبل الهان  السع
ــرت  أسف ــز  بتع ــاب  الضب ــة  منطق يف 
ــدد من املرتزقة  عن مرصع وإصابة ع
ــوزة املرتزقة،  ــة كانت بح وتدمري دباب
ــة الجيش واللجان  ــا دكت مدفعي فيم
ــي املرتزقة يف  ــات ملسلح أمس تجمع
ــا ويف منطقة  ــة واملخ ــي مقبن مديريت
ــات  إصاب ــة  محقق ــه  والكدح ــري  حم

مبارشة.
ــادر عسكرية ميدانية  وأكدت مص
ــوف  صف يف  ــادي  القي ــة  إصاب ــس  أم
ــري الصبيحي  ــدي شك ــة حم املرتزق

ــة التابع  ــي عمالق ــواء الثان ــد الل قائ
ــر  إث ــة  واملرتزق ــدوان  الع ــف  لتحال
ــال الجيش  ــل أبط ــه من قب استهداف
ــاروخ  ــس بص ــة أم ــان الشعبي واللج
ــوزع ، مشرية إىل  ــة م ــراري يف جبه ح
ــة أربعة  ــد مرافقيه وإصاب ــرصع اح م

آخرين يف هذه العملية.
ــادر بإصابة القيادي  وأفادت املص
ــد  ــف محم ــة عاط ــوف املرتزق يف صف
ــزق  املرت ــادي  والقي ــي  العون ــوان  دب
ــان إثر  ــد عيل رسح ــد عبدالواح محم
ــا أبطال  ــة زرعه ــار عبوة ناسف انفج
ــان يف الجبهة الغربية  الجيش واللج

للمدينة.

صواريخ "زلزال " كبدت المرتزقة خسائر صواريخ "زلزال " كبدت المرتزقة خسائر 
فادحة في موزع بتعز وميدي بحجةفادحة في موزع بتعز وميدي بحجة

إصابة القيادي المرتزق حمدي شكري بصاروخ حراريإصابة القيادي المرتزق حمدي شكري بصاروخ حراري

صنعاء/  سبأ 
ــي لدى  ــاد األوروب ــة اإلتح ــة بعث ــربت رئيس ع
ــاد األوروبي  ــن قلق االتح ــا انتونا، ع ــن ماري اليم
ــن، خاصة  ــي يف اليم ــع اإلنسان ــم الوض ــن تفاق م
ــا تفيش وباء  ــراض واألوبئة أبرزه ــع انتشار األم م

الكولريا وانتشار سوء تغذية.
ــي يف  ــاد األوروب ــة اإلتح ــة بعث ــدت رئيس وأك
ــا أمس  ــالل زيارته ــالم خ ــل اإلع ــح لوسائ ترصي
ــاء، عىل رضورة  ــربى بالعاصمة صنع ــة الك للصال
ــة لتخفيف معاناة الشعب  اتخاذ إجراءات عاجل

اليمني.
ــي من دول االتحاد  ــت: " هناك قلق حقيق وقال
ــام بجهود  ــع، ومهمتها القي ــي لهذه الوض األوروب
ــالل التواصل مع  ــذا الجانب من خ ــة يف ه إنساني

الجهات املعنية ".
ــوم  سيق ــي  األوروب ــاد  االتح إن   " ــت  وأضاف
ــوة لوقف الحرب  ــن خالل الدع ــاع حميدة م بمس
ــرب الجلوس إىل  ــق الوسائل السياسية ع عن طري
الطاولة الحوار لجميع األطراف والفرقاء يف اليمن 

والتوصل إىل اتفاق يخدم الجميع".
ــاد  االتح دور  أن  إىل  ــا،  انتون ــا  ماري ــارت  وأش
ــو التواصل مع جميع  ــي يف هذا الجانب ه األوروب
األطراف بما فيها السعودية واإلمارات، بما يسهم 

يف الخروج باتفاق شامل ال يستثني أحدا.
ــراف أخرى  ــع بأط ــة الدف ــددت عىل أهمي وش
ــال يف حل  ــة ودور فع ــربات واسع ــة لها خ تقليدي
ــة تستطيع الدفع  ــون أطرافاً قبلي ــل قد تك املشاك
بعجلة الحوار إىل األمام والتوصل إىل اتفاق ينهي 

هذه الحرب يف اليمن.
ــة بعثة االتحاد األوروبي ومعها  واطلعت رئيس

ــة العاصمة أمني  ــيل ألمان ــام املجلس املح أمني ع
ــة الكربى  ــا للصال ــالل زيارته ــد جمعان، خ محم
بالعاصمة صنعاء، عىل حجم الدمار الذي خلفته 
ــدوان يف املجزرة املروعة  غارات طريان تحالف الع
ــر العام  ــان يف 8 أكتوب ــزاء آل الرويش ــس ع بمجل
املايض التي راح ضحيتها استشهاد وإصابة نحو 

1000 مواطن.
ــة  ــل الجريم ــن تفاصي ــت إىل رشح ع واستمع
ــن الشهداء  ــدد الضحايا م ــا وع ــة حدوثه وساع

والجرحى.
ــيل ألمانة  ــام املجلس املح ــدوره جدد أمني ع ب
العاصمة، إدانة هذه املجزرة املروعة التي ارتكبها 
ــي باستهدافه  ــدوان السعودي األمريك طريان الع
ــربى  ــة الك ــان يف الصال ــزاء آل الرويش ــم ع مراس

بالعاصمة صنعاء.
ــة  ــزرة املروع ــذه املج ــان إىل أن ه ــار جمع وأش
ــي  ــادة الت ــرب اإلب ــم ح ــل جرائ ــاف إىل سج تض

ــب اليمني  ــام السعودي ضد الشع ــا النظ يرتكبه
منذ أكرث من 28 شهراً .

ــة  الدولي ــات  واملنظم ــدة  املتح ــم  األم ــا  ودع
واإلنسانية واملجتمع الدويل إىل تحمل املسؤولية 
ــق  ــدات ومواثي ــا ملعاه ــة وفق ــة واألخالقي القانوني
ــم املتحدة، وفتح تحقيق دويل مستقل يف هذه  األم
ــل جرائم العدوان عىل  ــة غري املسبوقة وك الجريم

الشعب اليمني.
ــة  ــس البعث ــب رئي ــارة نائ ــالل الزي ــا خ رافقه
ــام  ــر ع ــوا ومدي ــول بيلك ــن رام ــة يف اليم األوروبي

مديرية السبعني محمد ناجي.
إىل ذلك اطلعت رئيسة بعثة اإلتحاد األوروبي 
ــزور اليمن حاليا  ــا انتونا التي ت ــدى اليمن ماري ل
ــريان العدوان  ــي ألحقها ط ــس عىل األرضار الت أم
ــة صنعاء  ــي التاريخية ملدين ــودي يف املبان السع

القديمة.
ــارة  ــي وح ــارة القاسم ــا ح ــا انتون وزارت ماري

ــة ، واطلعت عىل حجم  ــي بصنعاء القديم الفليح
ــي يف املدينة القديمة  ــي لحقت باملبان األرضار الت
ــراء  ج ــي  العامل ــرتاث  ال ــة  قائم ــن  ضم ــة  املدرج
استهدافها بغارات جوية من قبل طريان العدوان .
ــارات جوية من  ــي لغ ــارة القاسم وتعرضت ح
قبل طريان العدوان يف 12 يونيو العام 2015م أدت 
إىل استشهاد 6 مواطنني وإصابة عدد آخر وتدمري 
ــن مباني  ــرضر الكثري م ــل وت ــازل بالكام ــة من ست

املدينة القديمة.
ــدوان السعودي  ــريان الع ــدف  ط ــا استه بينم
ــي  ــي الفليح ــرب 2015م ح ــم يف 19 سبتم الغاش
 25 ــاد  استشه إىل  أدى  ــا  مم ــة  القديم ــاء  بصنع
ــن بينهم أرسة  ــرث من 70 آخري ــا وإصابة أك مواطن
ــداف منزل  ــراد توفيت باسته ــة من عرشة أف كامل
ــة آخرين من  ــي وتسع ــظ الله العين ــن حف املواط
ــداث أرضار  ــال وإح ــاء وأطف ــم نس ــه بينه عائلت
ــرضر 120 منزال  ــني ت ــزًال يف ح ــة يف 12 من جسيم

بأرضار جزئية يف مدينة صنعاء القديمة.
ــة  ــس البعث ــب رئي ــارة نائ ــالل الزي ــا خ رافقه
ــني العام  ــول بيلكوا واألم ــن رام ــة يف اليم األوروبي
ــس املحيل ملديرية صنعاء القديمة مجاهد  للمجل

الغيل .
ــا  ضمته ــي  الت ــة  القديم ــاء  صنع أن  ــر  يذك
ــة مواقع الرتاث  ــام 1986م لقائم ــم املتحدة ع األم
ــر املدن  ــدة من أشه ــي تعد واح ــي العامل اإلنسان
العربية التاريخية والعريقة، والتي تشكل محورا 
ــا  ــي لتميزه ــي واإلسالم ــخ العرب ــا يف التاري مهم
ــراج املبنية من اللنب  ــرثاء فنونها املعمارية يف األب ب
ــم بشهرة واسعة يف  ــوب املحروق والتي تتس والط

جميع أركان العالم.

ماريا انتونا: االتحاد األوروبي سيقوم بمساٍع حميدة إليقاف الحرب وإحالل السالمماريا انتونا: االتحاد األوروبي سيقوم بمساٍع حميدة إليقاف الحرب وإحالل السالم
اطلعت على أضرار العدوان في صنعاء القديمة وعبرت عن قلق دول االتحاد من تفاقم األوضاع اإلنسانية في اليمناطلعت على أضرار العدوان في صنعاء القديمة وعبرت عن قلق دول االتحاد من تفاقم األوضاع اإلنسانية في اليمن

ALTHAWRAHالثــــورة

صنعاء / سبأ
ــاء الصبيحة أن  ــدي أبن ــده محمد الجن ــا محافظ تعز عب دع
ــب إرادتهم من قبل  ــرب فرضها العدوان، وسل ــوا وقودا لح ال يكون

االحتالل السعودي اإلماراتي.
ــس بصنعاء أن  ــدي يف مؤتمر صحفي أم ــد املحافظ الجن وأك
ــدوان غاشم استهدف كل  ــز صامدة يف وجه أعتى ع محافظة تع

مقدرات املحافظة وتركها أطالال.
ــن أجل إعادة  ــذل كل جهدها م ــادة املحافظة تب ــال" إن قي وق

ــا بصورة  ــة لتمارس عمله ــة باملحافظ ــب التنفيذي ــل املكات تفعي
طبيعية ".

ــب  ــز ومكت ــة تع ــل يف جامع ــام العم ــز انتظ ــظ تع ــد محاف وأك
ــة العامة  ــذي يرفد الخزين ــب الرضائب ال ــة والتعليم ومكت الرتبي
ــة العدوان عىل عائدات  ــا بمليوني ريال فيما يستوىل مرتزق يومي
الرضائب والواجبات والرسوم داخل املدينة إىل جيوبهم الخاصة.

ــوا تخفيف األعباء  ــدوان هم من رفض ــاف" إن مرتزقة الع وأض
ــا رغم سعي  ــار املدينة وأبنائه ــرون بحص ــن أبناء تعز ويستم ع

ــات االجتماعية لفتح  ــع الشخصي ــاون م ــادة املحافظة بالتع قي
ــاء عىل توجيهات رئيس املجلس  ــذ صالة للدخول إىل تعز بن منف

السيايس األعىل ".
ــاءات العدوان ومرتزقته السيطرة  ونفى املحافظ الجندي ادع
ــىل معسكر خالد .. مؤكدا أن املعارك تدور حول املعسكر وفشل  ع
ــاب املحيطة باملعسكر  ــة يف تحقيق أي تقدم لهم كون التب املرتزق
ــش واللجان الشعبية الذين يسطرون  تحت سيطرة أبطال الجي

أروع املالحم.

ــــالًال ــز وتـــركـــهـــا أط ــع ــة ت ــظ ــاف ــح ــــدوان اســـتـــهـــدف م ــــع ــظ الـــجـــنـــدي : ال ــاف ــح ــم ــــالًالال ــز وتـــركـــهـــا أط ــع ــة ت ــظ ــاف ــح ــــدوان اســـتـــهـــدف م ــــع ــظ الـــجـــنـــدي : ال ــاف ــح ــم ال
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صنعاء /سبأ
ــام رشف عبدالله، أمس  ــدس هش ــة املهن ــر الخارجي ــى وزي التق
ــم دندني، جرى  ــة بصنعاء الحك ــارة السوري ــم بأعمال السف القائ
ــن  البلدي ــاع يف  األوض ــدات  ــر مستج آخ ــة  ــاء مناقش اللق ــالل  خ

الشقيقني.
وتطرق وزير الخارجية إىل الوضع اإلنساني والصحي املتدهور 

يف اليمن جراء العدوان املفروض عليه منذ 26 مارس 2015م.
ــارة السورية يف خدمة  ــاد الوزير رشف بالدور الفاعل للسف وأش

العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني يف مختلف املجاالت.
ــن جانبه أكد القائم بأعمال السفارة السورية مساندة سوريا  م

ووقوفها إىل جانب اليمن خالل األزمة التي يمر بها.

.. ويبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية .. ويبحث مع القائم بأعمال السفارة السورية 
مستجدات األوضاع في البلدينمستجدات األوضاع في البلدين

"الثورة"/
ــة  ملراقب ــة  العربي ــة  املنظم ــت  كشف
الحقوق (منظمة أروى) عن مجموعة 
ــة تحالف  ــة تثبت إدان ــالت أممي مراس
ــة حربه التي  ــدوان يف عدم مرشوعي الع

يشنها عىل اليمن منذ أكرث من عامني .
ــة التي  ــة العربي ــدت املنظم ــا أك كم
ــة  الحقوقي ــات  املنظم ــدى  إح ــد  تع
ــم  وجرائ ــات  انتهاك ــة  بمراقب ــة  املهتم
عدوان التحالف بحق الشعب اليمني، 
دون  ــت  شن ــن  اليم ــىل  ع ــرب  الح أن 
ــف  ــرية إىل أن التحال ــي، مش ــرار أمم ق
ــن 2140  ــرار مجلس األم ــد عىل ق استن
ــن  ــع م ــة أسابي ــد ثالث ــدر بع ــذي ص ال
ــه  عمليات ــودي  السع ــف  التحال ــدء  ب
ــن الغارات الجوية  العسكرية لتربير ش
ــل عىل الشعب  ــه الحصار الشام وفرض
ــرشوع بموجب  ــل غري م ــي  بشك اليمن

ــرار لم  ــني أن الق ــدويل، يف ح ــون ال القان
ينص عىل ذلك.

ــل  ــر العم ــة يف تقري ــدت املنظم وأك
ــري القرسية  ــال التداب ــي يف مج الحقوق
ــرشت تفاصيله أمس وكالة  االنفرادية ن
ــرارات  ق أن  ــأ)  (سب ــة  اليمني ــاء  األنب
ــرب عىل  ــم تفرض الح ــس األمن ل مجل
اليمن، كما أنها ال تسمح بفرض حصار 
ــل  ــري يعرق ــوي وبح ــرى وج ــل ب شام
ــواء يف االسترياد أو  التجارة العادية، س
ــة، بما يف  ــع التجاري ــر، يف السل التصدي
ــود، ناهيك  ــذاء واألدوية والوق ذلك الغ

عن املساعدات اإلنسانية.
ــن القيود  ــم م ــىل الرغ ــاف " ع وأض
ــرارات، أطلق  ــذه الق ــىل ه ــة ع املفروض
ــة انفرادية  ــف السعودي بطريق التحال
ــر مستشهدا  ــرب والجو والبح ــا بال حرب
ــربر فرض حصار عىل  بالقرارات التي ت

ــي أدى إىل تفاقم الوضع  27 مليون يمن
ــن،  اليم يف  ــال  أص ــرتدي  امل ــي  اإلنسان
ــس األمن رقم  ــن أن قرار مجل ــم م بالرغ
ــد به اتخاذ إجراء  2216 ربما كان يقص
ــرض حظر  ــي" يهدف إىل ف ــرسي "ذك ق
ــة وتجميد األصول وحظر  عىل األسلح
ــاص محددين، إال أن  السفر عىل أشخ
ــادة السعودية قد  ــف العدوان بقي تحال
ــن عدوانها  ــة لش ــه حج ــوره واتخذت بل
عىل اليمن لتحقيق مآربها ومصالحها 

الخاصة".
ــة ملراقبة  ــة العربي ــت املنظم ووصف
ــة والحصار  ــارات الجوي الغ ــوق،  الحق
ــن جانب واحد،  بأنها "تدابري قرسية م
وهو جانب التحالف السعودي، مشرية 
ــق  ــت ح ــراءات عرقل ــذه اإلج إىل أن ه
ــي يف تقرير املصري وحقه  الشعب اليمن

يف التنمية.
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