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ALTHAWRAHالثــــورة

"الثورة " /
ــب آخرون  ــا واصي ــهد 16 مدني استش
ــنها امس  ــتريية ش ــارات هس ــس يف غ أم
طريان العدوان السعودي االماراتي عىل 
مناطق سكنية بمحافظتي حجة ومأرب 
ــريان  ــنها ط ــارات ش ــلة غ ــن سلس ضم
ــكنية  س ــق  مناط ــتهدفت  اس ــدوان   الع

ومنشآت يف العديد من املحافظات.
ــكرية ميدانية أن  ــدت مصادر عس واك
طريان العدوان السعودي استهدف  أمس 
ــني يف الطريق  ــيارات ملواطن بغارتني 3 س
العام بمديرية حريب القراميش، ما ادى 
إىل تدمريها بصورة كاملة واستشهاد  13 
ــن يف حصيلة أولية  ــا واصابة آخري مدني
ــهد 3 مدنيني واصيب ثالثة  ، فيما استش
ــارة  ــراء غ ــة ج ــة اولي ــرون يف حصيل آخ
ــعودي  ــريان العدوان الس ــنها امس ط ش
ــعبية يف حريان  ــوق ش ــي عىل ش االمارات

بمحافظة حجة.
ــعودي  ــدوان الس ــريان  الع ــاود ط وع
ــتريية أمس عىل  ــي غاراته الهس االمارات
ــمالية  الش ــي  بالضواح ــم  نه ــة  مديري
ــتهدفا  ــاء مس ــة صنع ــة للعاصم الرشقي
ــببت  ــني منطقتي املدفون ويام تس بغارت
ــكات  ــآت واملمتل ــرية يف املنش ــارضار كب ب

العامة والخاصة.
ــىل  ــارة ع ــدو غ ــريان الع ــن ط ــا ش كم

منطقة العمري بمدينة ذباب الساحلية 
التابعة ملديرية باب املندب وغارتني عىل 
ــة رصواح يف محافظة مأرب وثالث  مديري
ــب القراميش  ــة حري ــىل منطق غارات ع
ــىل منطقة حام  ــارة ع ــنه غ فضال عن ش

بمديرية املتون محافظة الجوف.
ــس بغارة  ــتهدف طريان العدو أم واس
ــف  الصلي ــة  بمديري ــة  الجبان ــة  منطق
ــلة  ــن سلس ــدة كما ش ــة الحدي بمحافظ
ــتهدفت  ــة تعز اس ــىل محافظ ــارات ع غ
ــيل بموزع ومدارس العمري  مناطق الهام

يف ذباب .
ــن طريان العدوان السعودي أمس  وش
ــق متفرقة بمحافظة  ــارة عىل مناط 16 غ
ــارات منطقة  ــتهدفا بــ 7 غ ــدة، مس صع
ـــ 4  ــدة وبـ ــة صع ــط مدين ــالن بمحي كه
ــان بمديرية  ــعري والثعب ــارات جبل ش غ

باقم.
كما شن طريان العدوان  3 غارات عىل 
منطقة عكوان بمديرية الصفراء وغارتني 
عىل مديرية الظاهر خلفت أرضاراً مادية 

بالغة بممتلكات املواطنني .
ــن طريان العدو أمس 10 غارات  كما ش
ــرض وميدي بمحافظة  عىل مديريتي ح

حجة.

عمليات قصف نوعية للقوة الصاروخية والمدفعية عمليات قصف نوعية للقوة الصاروخية والمدفعية 
دكت مواقع العدو في جبهات ما وراء الحدوددكت مواقع العدو في جبهات ما وراء الحدود

الثورة/نزار عيل
ــلطة املحلية بمحافظة تعز الجريمة الوحشية التي  أدانت الس
ــيات الداعشية اإلرهابية التابعة ملرتزقة العدوان يف  ارتكبتها املليش
حي املخبز اآليل بالحوبان والتي نتج عنها استشهاد وإصابة نحو 

ستة مواطنني بينهم أطفال.
ــة أن  ــة باملحافظ ــلطة املحلي ــن الس ــادر ع ــان الص ــد البي  وأك

ــدوان  الع ــة  ومرتزق ــة  اإلرهابي ــية  الداعش ــيات  املليش ــتهداف  اس
ــيوخ  ــاء والش ــني من األطفال والنس ــي للمدني ــعودي األمريك الس
وقصف األحياء السكنية بمختلف أنواع األسلحة يؤكد تجرد تلك 
ــانية  ــم الدينية واألخالقية واإلنس ــية من القي ــات الداعش الجماع
ــاق األرواح وهتك األعراض  ــفك دماء األبرياء وإزه ــها لس وتعطش
ــا العدوان  ــي يرتكبه ــية الت ــدادا للجرائم الوحش ــي تعترب امت والت

ومرتزقته بحق الشعب اليمني.

 وأكد البيان أن الجماعات الداعشية اإلرهابية تتحمل مسؤولية 
كل الجرائم وان يد العدالة ستطال كل املجرمني عاجًال أم آجال.

 وندد البيان بارتكاب مرتزقة العدوان لجرائم االغتياالت للنساء 
يف الشوارع العامة داخل املدينة والتي كان آخرها اغتيال الشهيدة 
ــرتس يف منازل املواطنني  ــام املرتزقة بالتم ــة محمد عقالن وقي بدري
ــت تهديد  ــم وتهجريهم قرسياً تح ــادرة منازله ــىل مغ ــم ع وإجباره

السالح يف أحياء حوض االرشاف والشمايس والجحملية.

السلطة المحلية بتعز تدين استهداف مرتزقة العدوان للمدنيين في حي المخبز اآللي السلطة المحلية بتعز تدين استهداف مرتزقة العدوان للمدنيين في حي المخبز اآللي 

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
ــي مرصعهم وأصيب آخرون أمس  األمريك
ــم  ــىل مواقعه ــوم ع ــف وهج ــرس زح يف ك

بمحافظة تعز.
ــكري لـ (سبأ) مرصع  وأكد مصدر عس
ــالل كرس  ــة خ ــن املرتزق ــدد م ــة ع وإصاب
ــة الصنمة  ــم باتجاه تب ــدم له ــة تق محاول

بمديرية الوازعية.
ــار املصدر  إىل أن الجيش واللجان  وأش
الشعبية شنوا هجوماً عىل مواقع املرتزقة 
ــاب وكبدوهم  ــي بالضب ــاب الصياح يف تب
ــا لقي  ــىل والجرحى، فيم ــن القت ــدداً م ع
عدد من املرتزقة مرصعهم وأصيب آخرون 

بتفجري عبوة ناسفة يف منطقة الضباب.
ــة  ــة تابع ــري آلي ــدر تدم ــد املص ــا أك كم
ــوم عىل مواقع املرتزقة  للعدوان خالل هج

يف محيط تبة السمني بمديرية ذوباب.
ــش واللجان  ــك كرس أبطال الجي إىل ذل
ــلل ملرتزقة  ــة تس ــس محاول ــعبية أم الش
ــتهدف  واس ــو  الصل ــة  بمديري ــدوان  الع
ــن املواقع للمرتزقة  قصف مدفعي عدداً م

يف محافظة تعز.
ــرصع وإصابة  ــكري م وأكد مصدر عس
ــالل تصدي  ــة العدوان خ ــدد من مرتزق ع

ــعبية محاولة تقدم  الجيش واللجان الش
لهم بإتجاه قرية املعينة بمديرية الصلو.

ــاً  ــاً مدفعي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــكر  ــتهدف تجمعات للمرتزقة يف معس اس
ــة ذوباب ..  ــمني بمديري ــة الس ــام وتب اإلم
ــت  ــعاف هرع ــيارات اإلس ــا إىل أن س الفت

للمكان املستهدف.

ــان  واللج ــش  الجي أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــي  مدفع ــف  بقص ــتهدفوا  اس ــعبية  الش
ــمال معسكر  تجمعات للغزاة واملرتزقة ش
ــد بمديرية موزع وإصابات مبارشة يف  خال

صفوفهم.
ــدوان  ــريان الع ــدر إىل أن ط ــت املص ولف
ــىل  ع ــارة  غ ــن  ش ــي  األمريك ــعودي  الس

مدارس العمري بمديرية ذوباب.
إىل ذلك نفذ الجيش واللجان الشعبية 
ــىل مواقع مرتزقة  أمس عملية هجومية ع

العدوان جنوب غرب القرن بأطراف نهم.
ــرصع وإصابة  ــكري م وأكد مصدر عس
عدد من مرتزقة العدوان باقتحام مواقعهم 

جنوب جبل القرن.
ــة الجيش واللجان  ــتهدفت مدفعي واس
ــوادي ملح  ــم ب ــة وآلياته ــاً للمرتزق تجمع
ــع من املواقع  ــوهدت النريان تندل حيث ش

املستهدفة.
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــا لق كم
مصارعهم بكمني بعبوة ناسفة استهدفهم 

بمنطقة يام.
ــعبية  ــش واللجان الش ــذ الجي ــا نف كم
ــع مرتزقة العدوان  ــس هجوماً عىل مواق أم

رشق تبة املطار بمديرية رصواح بمأرب.
ــرصع وإصابة  ــكري م وأكد مصدر عس
ــة العدوان بهجوم للجيش  عدد من مرتزق
ــعبية عىل مواقعهم رشق تبة  واللجان الش

املطار.
ــدة القناصة  ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــة بمناطق  ــتة مرتزق ــت من قنص س تمكن

متفرقة برصواح.

تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في األرواح والعتاد بتعز ونهم وصرواحتكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في األرواح والعتاد بتعز ونهم وصرواح
بعمليات نوعية ألبطال الجيش واللجانبعمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان

"الثورة" /
ــمي لجماعة  أكد الناطق الرس
ــالم  ــه محمد عبدالس ــار الل أنص
ــتطع أن  ــوى العدوان لم تس أن ق
ــل تعمد إىل  ــق أيَّ انتصار ب تحق
ــة اليمنيني،  ــز واللمز يف ثقاف الغم
ــدرك  ــوى أن ت ــك الق ــرٌيّ بتل وح
ــات أمريكية  أنها لوال أنها محمي
ــي  األمريك ــل  بالظ ــتظل  تس
ــن  م ــت  تمكن ــا  مل ــه  ب ــي  وتحتم
ــروش متهالكة  ــتمرار عىل ع االس
ــالم إال اسمه،  لم يعد لها من اإلس
ــتبداد وإجرام  ــا اس ــا واقعه بينم
ــة لألجنبي  ــم وطغيان وتبعي وظل

املستعمر.
ــدة  ــالم يف تغري ــد عبدالس وأك
ــمي عىل  ــابة الرس نرشها يف حس
 " ــي  االجتماع ــل  التواص ــع  موق
ــي  ــعَب اليمن ــبوك"  أن الش فيس
ــاً ألحد،  ــون ملحق ــل أن يك ال يقب
ــد، معتربا  ــة خلفية ألح أو حديق
ــيايس أنضج  أن اليمن بفكره الس
ــن ممالك  ــا حوله م ــل مم بمراح
ــالت  عائ ــا  تحكمه ــة  خليجي
ــتعمر  ــب بها األجنبي املس يتالع

بالريموت كنرتول.
ــر  يم ــن  اليم أن  ــح  وأوض
ــة تحررية،  ــا بمرحلة ثوري حالي
ــة حزبية، ويؤمن  ويعيش تعددي
بالجمهورية، جمهورية الناس ال 
ــفارات، وال َمَلكية  ــة الس جمهوري

ــة  وحياك ــات  والصفق ــور  القص
ــائال" أي سيادة  املؤامرات" متس
ــر اليمنيني –  ــة وقيادة تنتظ ودول
ــه – تمكنت  ــمح الل ــال ال س يف ح
ــدوان من فرض هيمنتها  قوى الع

عىل اليمن؟".
ــعب اليمني  ــرب أن الش وإذ اعت
ــه  ــه وتاريخ ــد ثقافت ــق ِغم امتش
ــام،  اإلم ــة  ــة“ والي الوالي ــيَف  ”س
ــيل  ــام ع ــأن اإلم ــده ب ــدد تأكي ج
ــل يف الوجدان  ــالم يمث عليه الس
ــن يتحصن  ــر حص ــعبي آخ الش
ــدرء الخطر املاثل يف العدوان  به ل
ــار وغري ذلك من املخاطر  والحص
ــعوب  الش ــي تهدد  الت ــارصة  املع
ــك  ــي لم تتمس ــراض إذا ه باالنق
بثقافتها اإلسالمية وتحافظ عىل 
ــا الحضارية والتاريخية  كينونته

وشخصيتها املستقلة.
ــني  اليمني ــَة  "عالق إن  ــال  وق
ــالم وثيقٌة  ــام عيل عليه الس باإلم
ــادات  ــم إش ــه فيه ــة، ول وتاريخي
ــهادات تدل عىل علو شأنهم  وش
ــه  قول ــم  فيه ــال  وق ــم،  ومكانته

املشهور".
ــي  اليمن ــعب  ”الش ــاف  وأض
ــوطاً كبرياً يف حرية الفرد،  قطع ش
وصار له صوته العايل يف مواجهة 
ــه وال  ــا تمثل ــلطة ال يراه ــة س أي
ــود إىل  ــه والفضل يع ــي إلي تنتم
ــيمة التي  تلك التضحيات الجس
قدمها الشعب اليمني يف مواجهة 
ــن  يك ــاً  أي ــلط  والتس ــتبداد  االس
شكله وصورته جمهوريا أو فرديا 
ــو الجوهر  ــعب ه ــا يريده الش فم
واملضمون ال الشكل والعنوان ويف 
ــهيد القائد وكوكبة  طليعتهم الش
ــاء واألكاديميني وعدد  ــن العلم م
ــاء من  ــرار والرشف ــن األح ــري م كب
ــعب اليمني لم يبخلوا  أبناء الش
يف  ــهادة  الش ــوا  ونال ــم  بمهجعه
ــق وعزة  ــالء كلمة الح ــبيل إع س
ــك إال ألن  ــه، وما ذل ــن ورفعت اليم
ــلطة ال  ــن مجرد س ــرب م ــر أك األم
ــات  التضحي ــذه  ه كل  ــب  تتطل
ــاء  الغب ــن  م ــل  ب ــيمة،  الجس
والحماقة فينا لو اعتربنا أن دماء 

شهدائنا هو ملجرد سلطة“.

ناطق أنصار الله: الشعب اليمني ال يقبل ناطق أنصار الله: الشعب اليمني ال يقبل 
أن يكون ملحقًا أو حديقة خلفية ألحدأن يكون ملحقًا أو حديقة خلفية ألحد

ــة تحررية ويعيش تعددية حزبية، ويؤمن بالجمهورية ــة تحررية ويعيش تعددية حزبية، ويؤمن بالجمهوريةأكد أن اليمن يمر بمرحلة ثوري أكد أن اليمن يمر بمرحلة ثوري
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"الثورة" /
ــور عبدالرحمن املختار  ــؤون القانونيه الدكت أكد وزير الش
أن األمم املتحدة تتعمد رصف األنظار عن جرائم لعدوان عىل 
ــاملة بل  ــام ملا يحدث من إبادة ش ــل لم تعر أي اهتم ــن ب اليم
ــم تكتف بغض  ــم العدوان ول ــا غطت عىل جرائ ــف أنه واملؤس

الطرف عما يحدث ومازال يحدث .
ــه أمس املؤتمر الصحفي  وقال الدكتور املختار لدى ترؤس
ــؤولية  للجنة التحضريية للمؤتمر القانوني الدويل حول مس
ــدوان يف اليمن: إن " ما  ــن جرائم تحالف الع ــم املتحدة ع األم
ــم املتحدة  حول  ــه مبعوث األم ــث وما يروج ل ــدور من حدي ي
ــور  ــن األم ــرب م ــئ  يعت ــذ واملوان ــدة للمناف ــم املتح إدارة األم
املستجدة يف تاريخ األمم املتحدة ألنه ليس من اختصاصاتها 
ــئ ولكن  ــة أو موان ــة أو بحري ــذ بري ــا إدارة مناف وال يف ميثاقه
ــاعدة العدوان السعودي  ــائل ملس األمم املتحدة تتخذها وس
ــم املتحدة  ــت األم ــبق واحتال ــن كما س ــىل اليم ــي ع األمريك
ــهيل  ــراق بما ُعرف بربنامج النفط مقابل الغذاء لتس عىل الع
دخولها  إىل العراق بوصول أعداد كبرية من املوظفني التابعني 
ــرار الخدعة يف اليمن من خالل صفقة  لها وها هي تحاول تك
مبعوثها إىل اليمن حول تسليم املوانئ مقابل رصف املرتبات.

ــرأي العام الدويل بمربرات   وقال إن األمم املتحدة رصفت ال
مثل الرشعية الزائفة التي ال أساس لها  وانها تعزف عىل وتر 
ــعب  ــة والحديث عن االنقالبيني مع معرفتها بأن الش الرشعي
ــلخ من التبعية منذ  ــو من أراد التغيري وأراد أن ينس اليمني ه

أكرث من نصف قرن وان الرشعية للشعب اليمني.
وأضاف " نحن لن نسلم بالدنا عىل طبق من ذهب للعدوان 
ــلح  ــه العدوان املس ــل بتحقيق ــا فش ــق م ــد تحقي ــذي يري ال
ــريا إىل أن األمم املتحدة تساعد دول  ــيا وعسكريا، مش سياس
ــم يف حصار الشعب اليمني ... إذا أرادت األمم  العدوان الغاش
ــاعدته  فهناك طرق  ــعب اليمني  ومس املتحدة مصلحة الش

ومسارات أخرى مثل فتح حساب لتوريد العائدات والتعاقد 
ــدد متطلباتنا  ــذاء ونحن نس ــع رشكات توريد األدوية والغ م

ويكون الشعب رقيباً عىل هذه العمليات.
ــهدت بيع   5  ــار أن الفرتة املاضية ش ــر املخت ــف الوزي وكش
ــا لعمالء  ــت عائداته ــام ذهب ــط الخ ــن النف ــل م ــني برمي مالي

العدوان يف الرياض .
ــف وتوضيح  ــاهم الجميع يف كش ــدد عىل أهمية أن يس وش
ــدوان يف تدمري الدولة اليمنية   ــي واألبعاد الحقيقية  للع املرام
ــن اململكة  ــاكلة أم ــىل ش ــة ع ــع كاذب ــا بذرائ ــدوان عليه والع
ــريا إىل أن كرثة وتعدد  ــعودية وتهديد املالحة الدولية،  مش الس

ــت األمم عىل ما  ــدم تربير العدوان وصم ــع دليل عىل ع الذرائ
يحدث من جرائم يف اليمن.

ــدوان أكد الوزير املختار  ــأن التعاطي األممي مع الع ويف ش
ــت تحالف  ــا عندما أخرج ــدت مهنيته ــدة فق ــم املتح أن األم
ــدول واألنظمة  ــوداء لل ــن القائمة الس ــعودي م العدوان الس

املتورطة بجرائم قتل األطفال أو ما يعرف بقائمة العار.
ــدي للعدوان  ــتمرار املقاومة والصمود والتص ــا إىل اس ودع
ــن بصموده  ــعب اليمني تمك ــريا إىل أن الش ــرية عالية مش بوت
ــاً  ــعبية من تلقني العدوان دروس ــه ولجانه الش وصمود جيش

لن ينساها.

وزير الشؤون القانونية: األمم المتحدة تتخذ من قضية إدارة المنافذ ذريعة وزير الشؤون القانونية: األمم المتحدة تتخذ من قضية إدارة المنافذ ذريعة 
لمساعدة العدوان السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمنيلمساعدة العدوان السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني

في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني الدولي:في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضيرية للمؤتمر القانوني الدولي:

"  الثورة"/
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــتمرت  اس
ــعبية  ــة للجيش واللجان الش واملدفعي
ــة  النوعي ــا  عملياته ــذ  تنفي يف  ــس  أم
ــتهدفة  ــا وراء الحدود مس ــات م بجبه
ــدوان  ــب الع ــات كتائ ــع وتحصين مواق
واملرتزقة يف العديد من جبهات ما وراء 

الحدود محققة إصابات مبارشة.
وأفاد مصدر عسكري أن صاروخية 
ــس  ام ــتهدفت  ــان اس ــش واللج الجي

ــا تجمعات ملرتزقة  بصواريخ الكاتيوش
ــة الطوال  ــعودي رشق بواب ــدو الس الع
ــفر عن  ــزان، ما أس ــع مثعن بجي وموق
ــوف  صف يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س
ــا تجمعات  ــن دكه ــال ع ــة، فض املرتزق
ــعوديني وآلياتهم يف موقع  للجنود الس
ــة إصابات  ــران محقق ــديس بنج الس

مبارشة .
ــش  الجي ــة  قناص ــت  تمكن ــا  فيم
واللجان من اسقاط جنديني سعوديني 

يف موقعي مشجع والفواز بنجران.
كما دكت مدفعية الجيش واللجان  
ــدد  ــري بع ــازة بعس ــر يف املج ــة عام تب
ــت املصادر  ــف املدفعية وقال ــن قذائ م
ــش  الجي ــة  مدفعي أن  ــكرية  العس
ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــت  دك ــان  واللج

شمال صحراء ميدي.
ــه عىل  ــدو غارات ــريان الع ــاود ط وع
ـــ 4  بـ ــتهدفا  ــة مس الحدودي ــه  مواقع

غارات منطقة وادي جارة يف جيزان .
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