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سگرتريو التحرير

ALTHAWRAHالثــــورة

"الثورة" /
ــان  ــش واللج ــال الجي ــاود  أبط ع
ــة  ــم النوعي ــس عملياته ــة أم الشعبي
ــدود مكبدين  ــا وراء الح ــات م يف جبه
ــه خسائر  ــودي ومرتزقت ــدو السع الع

كبرية يف األرواح والعتاد واآلليات.
ــة ميدانية  ــدت مصادر عسكري وأك
مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدو 
ــة شنها  ــة مباغت ــودي يف عملي السع
ــة  ــان الشعبي ــش واللج ــال الجي أبط
ــف موقع سالطح يف  عىل مواقعهم خل
نجران، مشرية إىل أن مدفعية الجيش 
ــت أمس تجمعا  واللجان الشعبية دك
ــم  ــودي وآلياته ــدو السع ــة الع ملرتزق
ــة الرملية يف  ــري والتب ــر البش يف معسك

نجران محققة إصابات مبارشة.
ــة العدو  ــن مرتزق ــي عدد م ــا لق كم
ــس وأصيب  ــم أم ــودي مرصعه السع
آخرون يف عمليات تمشيط باألسلحة 
ــش  الجي ــال  أبط ــا  نفذه ــة  الرشاش
ــع سالطح  ــة يف موق ــان الشعبي واللج

وجبل االصلع يف نجران .
ــش واللجان  ــة الجي ــت مدفعي ودك

ــا عسكريا  ــن تجمع ــة بالتزام الشعبي
ــف موقع عني الثورين  يف  سعودياً خل
نجران وآخر يف مجمع الربوعة بعسري 

محققة إصابات مبارشة.
كما دكت مدفعية الجيش واللجان 
ــود السعوديني  ــات للجن ــس تجمع أم
ــزان وتجمعات  ــة بجي ــع الجيب يف موق
ــود العدو السعودي خلف  أخرى لجن

موقع عني الثورين بعسري.
ــودي  ــدو السع ــريان الع ــاود ط وع
ــه ومناطقه  ــىل مواقع ــس ع ــه أم غارات

ــني موقع  ــا بغارت ــة مستهدف الحدودي
ــود  العم ــع  وموق ــران  نج يف  ــة  الطلع
ــة  ــة فاشل ــك يف محاول ــزان وذل يف جي
ــدم  أبطال الجيش واللجان  لعرقلة تق

الشعبية يف عمق أراضيه.
بالتزامن  ــدو  الع وشنت مروحيات 
ــخ عىل انحاء  ــاً بالصواري قصفاً كثيف
ــرية بجيزان يف  ــة الحث ــة يف قري متفرق
محاولة لعرقلة تقدم الجيش واللجان 

يف العمق السعودي.

عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات نجران وجيزان عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات نجران وجيزان 
وعسير كبدت العدو السعودي خسائر كبيرةوعسير كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة

"الثورة "/
ــدت مصادر عسكرية ميدانية  مرصع وجرح  وأك
عدد من مرتزقة العدوان السعودي اإلماراتي أمس 
ــه أبطال الجيش واللجان عىل مواقعهم  هجوم شن

يف التبة الرملية بالصفراء يف مديرية عسيالن.
ــش واللجان  ــادر أن نريان الجي ــت املص وأوضح
ــة للمرتزقة  ــوم دبابة وآلية تابع ــرت خالل الهج دم

ــىل متنها، مشرية  ــا  أسفر عن مرصع من كانوا ع م
ــات من  ــان كمي ــش واللج ــال الجي ــام أبط إىل اغتن
ــة بعد فرارهم  ــة العتاد التي خلفها املرتزق األسلح

من مواقعهم يف التبة الرملية.
ــريان الجيش  ــت ن ــج استهدف ــة لح ويف محافظ
ــة خلق التبة  ــان الشعبية تجمعات للمرتزق واللج
ــن خسائر يف  ــة كرش أسفرت ع ــوداء يف منطق الس

صفوف املرتزقة.
ــة استهداف  ــة ميداني ــادر عسكري ــادت مص وأف
ــس بصاروخ  ــان الشعبية أم ــوات الجيش واللج ق
ــا ملرتزقة العدوان يف نقيل الخشبة  كاتيوشا تجمع
ــارشة فيما  ــا إصابة مب ــاء محقق ــة البيض بمحافظ
ــه بنريان الجيش  ــي أحد قيادات املرتزقة مرصع لق
واللجان الشعبية يف جبهة ميدي بمحافظة حجة.

مدفعية الجيش واللجان دكت مواقع المرتزقة في لحج وهجمات دمرت آلياتهم في شبوةمدفعية الجيش واللجان دكت مواقع المرتزقة في لحج وهجمات دمرت آلياتهم في شبوة

"الثورة "/
ــن رايتس ووتش" إن  قالت "هيوم
ــت يف تحالف  ــي شارك ــة الت األنظم
ــة  السعودي ــوده  تق ــذي  ال ــرب  الح
ــرتاف  االع ــون  يتجنب ــن  اليم ــىل  ع
ــة  الدولي ــة  القانوني ــم  بمسؤوليته
ــع انتهاك لقوانني الحرب  حيال وقائ
ــات عن  ــم معلوم ــوا تقدي ــا رفض كم
ــري  غ ــة  الجوي ــارات  الغ يف  ــم  دوره
يف  ــن،  اليم يف  ــة  املزعوم ــة  القانوني
إشارة إىل جرائم الحرب التي ارتكبها 
ــدوان السعودي  ــف الع طريان تحال
ــه عىل اليمن  اإلماراتي خالل عدوان

املستمر منذ نحو عامني ونصف.
ــش إىل تقرير  ــت رايتس ووت ولفت
ــدة املعني  ــرباء األمم املتح ــق خ فري
ــن  ــه م ــدى قلق ــذي  أب ــن  وال باليم

ــون إىل  ــف "يسع ــاء التحال أن أعض
ــف  التحال ــان  كي ــف  خل ــاء  االختب
ــن املسؤولية عن  لحماية أنفسهم م
ــا قواتهم"  التي ترتكبه ــات  االنتهاك
ــؤدي إىل مزيد  ــك قد ي ــربة أن ذل معت
ــدث دون  ــات التي تح ــن االنتهاك م

عقاب".
وأكدت أن إخفاق التحالف أو أي 
عضو فيه يف إجراء التحقيق بصورة 
ــرث  ــه ألك ــات قوات ــة يف انتهاك موثوق
ــزاع املسلح يؤكد  ــني من الن من سنت
ــراء تحقيق دويل مستقل  رضورة إج
ــون  للقان ــة  املزعوم ــات  االنتهاك يف 
ــان والقانون  ــوق اإلنس ــدويل لحق ال
ــل جميع  ــن قب ــدويل م ــي ال اإلنسان

أطراف النزاع".
ــا  تقريره يف  ــة  املنظم وأوردت 

ــزرة تحالف  ــة عن مج شهادات حي
ــدوان السعودي اإلماراتي وقالت  الع
من طريق شخصني من ذوي ضحايا 
 25 يف  ــت  استهدف ــي  الت ــارات  الغ
اغسطس املايض ثالثة مبان سكنية 
ــوب العاصمة  ــي فج عطان جن يف ح
ــاء وقالت إن الحي كان منطقة  صنع
كثيفة بالسكان وان الغارات أسفرت 
عن مقتل 16 مدنيا عىل األقل وجرح 
ــذي  ال ــف  التحال وان  ــن  آخري  17
ــرتف تنفيذها  ــة اع ــوده السعودي تق
ــاج دويل، ولكن كما حدث  بعد احتج
ــة السابقة التي  ــات الجوي يف الرضب
ــم يقدم  ــري مرشوعة، ل ــا غ ــدو أنه يب
تفاصيل عن أعضاء التحالف الذين 

شاركوا يف الهجوم ".

"رايتس ووتش" األنظمة المشاركة في التحالف السعودي تتجنب االعتراف بمسؤوليتها"رايتس ووتش" األنظمة المشاركة في التحالف السعودي تتجنب االعتراف بمسؤوليتها
شهادات حية لجريمة تحالف العدوان السعودي في حي فج عطانشهادات حية لجريمة تحالف العدوان السعودي في حي فج عطان

صنعاء/ سبأ 
تلقى رئيس مجلس النواب األخ 
ــاًال هاتفياً  ــى عىل الراعي اتص يحي
ــاد الربملاني الدويل  من رئيس االتح
ــأه بمناسبة عيد  صابر شودري هن

األضحى.
ــواب  ــس الن ــس مجل ــع رئي واطل
رئيس االتحاد الربملاني عىل طبيعة 
ــىل  ــة ع ــادة السعودي ــدوان بقي الع
ــي  ــة الت ــوارث اإلنساني ــن والك اليم
ــري  ــي وتدم اليمن ــب  ــا للشع سببه

منشأته العامة والخاصة.
ــيل الراعي  ــى ع ــرب األخ يحي وع
ــره لرئيس االتحاد الربملاني  عن شك
ــه واهتمامه بما  ــىل تهنئت ــدويل ع ال
ــن  ــي م ــب اليمن ــه الشع ــرض ل يتع

عدوان خلف آثار كارثية.
ــىل الراعي  ــار األخ يحيى ع وأش
ــدوان  الع أن  إىل  ــال  االتص ــالل  خ
بقيادة السعودية والواليات املتحدة 
ــازل عىل رؤوس  ــة دمر املن األمريكي
يف  ــني  املواطن ــف  وقص ــا  ساكنيه
صاالت األعراس والعزاء واملساجد 
ــران واألسواق  ــدارس تحفيظ الق وم
ــالت التجارية وكذا  ــة واملح الشعبي
ــن واملزارع  ــوارب الصيادي ــف ق قص
ــور  والجس ــرق  والط ــاه  املي ــار  وآب

ومزارع الدواجن وغريها.
ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــر  وذًك
ــدويل  ال ــي  الربملان ــاد  اإلتح ــس  رئي
ــازر  ــن مج ــدوان م ــه الع ــا ارتكب بم
ــني يف أماكن كثرية وهم  بحق املواطن
ــق  مراف ويف  ــم  مساكنه يف  ــون  نائم

ــون حياتهم  ــم يمارس ــم وه أعماله
الطبيعية.

ــح األخ يحيى عيل الراعي  وأوض
أن دول تحالف العدوان استخدمت 
ــي  اليمن ــب  الشع ــد  ض ــا  حربه يف 
ــة  العنقودي ــل  والقناب ــخ  الصواري
واالنشطارية املحرمة دولياً، إضافة 
ــري  ــوي وبح ــار ج ــرض حص إىل ف
وبري منذ بداية العدوان الذي قارب 
عىل ثالث سنوات.. الفتا إىل أن ذلك 
ــار األوبئة واألمراض  ساهم يف انتش

الخطرية كالكولريا والرسطان.
وأكد أن العدوان تسبب يف كوارث 
ــن املجتمع  ــب م ــا يتطل ــة م إنساني
ــة هذه  ــة يف معالج ــدويل املساهم ال
الكوارث .. مطالبا من رئيس اإلتحاد 
ــرب  ع ــل  التدخ ــدويل  ال ــي  الربملان
ــدويل للضغط  ــي ال ــاد الربملان االتح
ــذه  ه ــاف  إليق ــدوان  الع دول  ــىل  ع
الحرب الظاملة عىل الشعب اليمني 
ــري  والبح ــربي  ال ــار  الحص ــك  وف

ــن مطار  ــر ع ــع الحظ ــوي ورف والج
صنعاء الدويل.

ــيل الراعي  ــه األخ يحيى ع ووج
ــاد الربملاني  ــس االتح ــوة لرئي الدع
ــن واالطالع عن  ــارة اليم ــدويل لزي ال
ــدوان من  ــه الع ــا خلف ــىل م ــرب ع ق
ــري  وتدم ــي  اليمن ــب  للشع ــآٍس  م
العامة  ــآت  ــة واملنش التحتي ــه  بنيت

والخاصة.
ــس االتحاد  ــن جهته أعرب رئي م
ــن تفهمه ملعاناة  ــي الدويل ع الربملان
ــراء هذا العدوان  الشعب اليمني ج
ــن دول تحالف  ــذي يتعرض له م ال

العدوان بقيادة السعودية.
ــن تضامنه مع  ــودري ع ــرب ش وع
ــي إزاء ما يتعرض له  ــب اليمن الشع
وما يعانيه من مآٍس جراء العدوان.. 
مرحبا بدعوة رئيس مجلس النواب 
لزيارة اليمن عىل أن يحدد موعدها 

يف وقت الحق.

الراعي يطلع رئيس االتحاد البرلماني الراعي يطلع رئيس االتحاد البرلماني 
الدولي على جرائم العدوان في اليمنالدولي على جرائم العدوان في اليمن

خالل اتصال هاتفي اليومخالل اتصال هاتفي اليوم

"الثورة "/
ــال الجيش واللجان الشعبية  استمر أبط
ــة املباغتة عىل  ــم الهجومي بتنفيذ عملياته
ــدو اإلماراتي يف  ــة الع ــار مرتزق ــئ وأوك مخاب
يف  ــز   تع ــة  بمحافظ ــة  الساحلي ــات  الجبه
سلسلة عمليات هجومية نوعية استهدفت 
ــل ومخابئ  ــن معاق ــدداً م ــس الجمعة ع أم
ــات  الوازعية واملخا وموزع  املرتزقة يف مديري
كبدت كتائب العدو واملرتزقة خسائر فادحة  

يف األرواح والعتاد.
وأوضحت مصادر عسكرية أن وحدات من 
ــن أمس هجوما مباغتا  الجيش واللجان، ش
ــودي   ــدوان السع ــة الع ــل مرتزق ــىل معاق ع
ــة  الساحلي ــوزع  م ــة  مديري يف  ــي   اإلمارات
ــان تمكنوا  ــال الجيش واللج مشرية إىل أبط
ــن اقتحام معسكر للمرتزقة يف  مزارع غانم  م

ــن القتىل  ــدداً كبرياً م ــارك أوقعت ع ــد مع بع
والجرحى يف صفوف املرتزقة.

ــان خالل  ــش واللج ــري الجي ــدت تدم وأك
ــة واغتنام  ــة عسكري ــام عرب ــة االقتح عملي
ــن مليشيا  ــري خلفة ما تبقى م ــاد عسك عت
إىل  ــرية  مش ــرار،  بالف الذوا  ــن  الذي ــة  املرتزق
ــرصع وإصابة آخرين من املرتزقة لدى دك  م
ــس تجمعاتهم  ــة الجيش واللجان أم مدفعي

هناك.
ــا أبطال  ــة شنه ــة مشابه ــت عملي وأوقع
ــىل تجمعات  ــان الشعبية ع ــش واللج الجي
ــة الهاميل  ــة بمنطق ــع الغرف ــة يف موق املرتزق
ــا  ــة، فيم ــوف املرتزق ــى يف صف ــىل وجرح قت
أسفرت عمليات قصف مدفعي شنها أبطال 
ــىل تجمعات  ــان الشعبية ع ــش واللج الجي
ــن بمديرية  ــة السيم ــة يف تب ــرى للمرتزق أخ

ــىل  قت ــوط  بسق ــة  املحافظ ــي  غرب ــاب  ذب
وجرحى يف صفوفهم.

ــادر عسكرية وميدانية فقد  وبحسب مص
ــة تخللها قصف  ــت أمس معارك عنيف اندلع
ــي متبادل بني أبطال الجيش واللجان  مدفع
ــوزع  ــث م ــة يف مثل ــول املرتزق ــة وفل الشعبي
ــت قتىل وجرحى  ــر خالد أوقع ورشق معسك
ــريان العدو إىل شن  ــن املرتزقة، فيما لجأ ط م
ــي يتمركز  ــىل املناطق الت ــارات ع سلسلة غ
ــان الشعبية يف  ــش واللج ــا أبطال الجي فيه

محاولة إلسناد مرتزقته هناك.
ودكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
ــات ملسلحي املرتزقة  يف منطقة  أمس تجمع
ــع  ــن م ــة بالتزام ــة الوازعي ــة بمديري الزيدي
ــش  الجي ــال  أبط ــا  نفذه ــرية  كب ــات  هجم
ــض معاقلهم هناك  ــت بع ــان استهدف واللج

ــول املرتزقة يف  ــال عن دكها تجمعات لفل فض
ــة إصابات  ــوزع الساحلية محقق ــة م مديري

مبارشة.
ــن  ــد ش ــة فق ــادر العسكري ــا للمص وطبق
ــس  ــة أم ــان الشعبي ــش واللج ــال الجي أبط
ــع املرتزقة يف تبة  ــات مباغتة عىل مواق هجم
الدار الغربي بحمري بمديرية مقبنة أسفرت 

عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــة يف  ــة مرتزق ــرصع أربع ــدر م ــد املص وأك
ــة وقنص اثنني يف  ــة وآخر يف وادي صال مقبن

منطقة الجرة بتعز.
ــة مرصع 4  ــادر عسكري ــدت مص وليال أك
ــدوان السعودي  ــة الع ــي مرتزق ــن مسلح م
ــي برصاص قناصة الجيش واللجان  اإلمارات
يف جبهات الجرة شمايل مدينة تعز ورصواح 

بمحافظة ومأرب.

دحر جيوب مرتزقة العدو اإلماراتي في موزع وضربات موجعة لمخابئهم في الهاملي وذباب والوازعيةدحر جيوب مرتزقة العدو اإلماراتي في موزع وضربات موجعة لمخابئهم في الهاملي وذباب والوازعية
خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بجبهات الساحل الغربي بتعزخسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بجبهات الساحل الغربي بتعز
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"الثورة"/
ــان  ــش واللج ــوات الجي ــت ق أحبط
ــة زحف فاشلة  ــة أمس محاول الشعبي
ــودي  السع ــدوان  الع ــة  مرتزق ــا  شنه
ــام بمديرية  ــاه جبل ي ــي باتج اإلمارات
ــة الرشقية  ــي الشمالي ــم بالضواح نه
ــت قتىل  ــارك أوقع ــد مع ــة بع للعاصم

وجرحى يف صفوف املرتزقة.
ــادر عسكرية أن معارك  وأكدت مص
ــق محىل واملدفون  دارت أمس يف مناط
ــوات الجيش  ــت خاللها ق وبران تمكن
ــة خسائر  ــد املرتزق ــان من تكبي واللج
ــات  عملي ــط  وس ــاد  والعت األرواح  يف 
ــوة املدفعية للجيش  قصف شنتها الق
املرتزقة  ــئ  ــان استهدفت مخاب واللج

محققة إصابات مبارشة.
ــة العدوان  ــة من مرتزق كما لقي ست
ــي مرصعهم أمس  ــودي األمريك السع
ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  الجي ــريان  بن

بمنطقة يام باألطراف الرشقية بنهم.
ــادر العسكرية مرصع  ــدت املص وأك
ــدوان يف بكمني  ــة الع ــن مرتزق ــة م ست
ــان استهدفهم  ــش واللج ــي للجي نوع
ــاه أحد  ــة تسللهم باتج ــالل محاول خ
ــال يام، مشرية  املواقع العسكرية بجب
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن  إىل 
ــت تجمعا للمرتزقة يف منطقة  استهدف
ــىل وجرحى يف  ــة قت ــم موقع ــح بنه مل

صفوفهم.
ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط ــن  وش
ــارات استهدفت  السعودي سلسلة غ

مناطق متفرقة بمديرية نهم يف محاولة 
ــة وعرقلة تقدم  ــاد زحوف املرتزق إلسن
قوات الجيش واللجان نحو مخابئهم.
ــادر  مص ــد  أك ــوف  الج ــة  جبه ويف 
ــة  مرتزق ــد  تكب ــة  ومحلي ــة  عسكري
ــر فادحة  ــودي خسائ ــدوان السع الع
ــال  ــد أبط ــدى ص ــاد ل يف األرواح والعت
ــان محاولتهم الفاشلة  ــش واللج الجي
ــة حام بمديرية  الزحف باتجاه منطق

املتون.
ــى  رصع ــني  ب أن  ــادر  املص ــادت  وأف
ــة أبرزهم  ــاً برتب رفيع ــة ضباط املرتزق
ــان  ــد ردم ــد أحم ــزق قائ ــد املرت العقي
ــا  ــة األوىل يف م ــد الكتيب ــي قائ الوصاب

ُيسّمى بـ“اللواء الثالث عروبة“ والذي 
ــع 8 من أفراد اللواء خالل كرس  قيض م

زحفهم أمس يف منطقة حام.
ــرصع  بم ــادر  املص ــادت  أف ــا  كم
ــن  ــني م ــوف املع ــي معي ــزق ناج املرت
ــة املرايش  ــدوان كمدير ملديري قبل الع
ــان قائد  ــر قعب ــزق جاب ــب املرت والنقي
الرسية الثالثة "امل" والنقيب املرتزق 
ــد عبدالرحمن املنصوب املقرمي  محم
والقيادي املرتزق داوود االنس، املالزم 
املرتزق عمر التميمي، القيادي املرتزق 

عيل الورقي.
وبني املرتزقة الرصعى الذين تسنى 
ــم كل من املرتزقة  التعرف عىل هوياته

ــي،  وجيه عبدالسالم  جميل الصبيح
ــربي، موىس  ــل الصن ــي، خلي السامع

القحوي.
ــادر  ــدت مص ــا أك ــك فيم ــاء ذل وج
ــش واللجان  ــوات الجي ــة شن ق محلي
ــع املرتزقة يف  ــىل مواق ــس هجوما ع أم
ــة بمديرية خب والشعف  أسفل العقب
أسفر عن سقوط قتىل وجرحى منهم.
ــان  واللج ــش  الجي ــريان  ن ــرت  ودم
الشعبية أمس آليتني ملسلحي مرتزقة 
ــني  ــاء هجوم ــودي أثن ــدوان السع الع
ــش واللجان عىل  ــا أبطال الجي شنهم
ــن  صربي ــة  منطق يف  ــة  املرتزق ــع  مواق

بمديرية خب والشعف.

الجيش واللجان صدوا زحوفا فاشلة للمرتزقة بعمليات  الجيش واللجان صدوا زحوفا فاشلة للمرتزقة بعمليات  
نوعية كبدتهم خسائر فادحةنوعية كبدتهم خسائر فادحة
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