
ــرتك بدعوة املجلس  ــام واللقاء املش ــعبي الع رحب املؤتمر الش
السيايس األعىل إىل االحتشاد صباح اإلثنني املقبل يف مسرية كربى 
ــاره وإغالق  ــد العدوان لحص ــاء، للتنديد بتصعي ــة صنع بالعاصم

كافة املنافذ للجمهورية اليمنية.
ــري ويف املقدمة  ــعب اليمني الجماه ــعبي الش ــا املؤتمر الش ودع
ــاركة الفاعلة يف  ــادات وأعضاء املؤتمر وأنصاره وحلفاؤه إىل املش قي
ــة يف مواجهة العدوان  ــرية، انطالقا من مواقفه املبدئية والثابت املس
ــة وتعزيز وحدة  ــك الجبهة الداخلي ــار، والعمل عىل تماس والحص
الصف الوطني وبما يسهم يف إفشال مخططات العدوان ومرتزقته.

وندد املؤتمر الشعبي يف بياٍن تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
ــتمرار تحالف العدوان الذي تقوده السعودية بارتكاب املجازر  باس
ــة املتمثلة  ــراءات التصعيدي ــعب اليمني واإلج ــة بحق الش اليومي
بتشديد الحصار من خالل إغالق املنافذ الربية والبحرية والجوية 

يف انتهاك صارخ لكل القوانني واألعراف الدولية واإلنسانية.
ــتنكر البيان موقف املجتمع الدويل الهزيل من املجازر التي  واس
ــبوقة  ــديده للحصار بصورة غري مس يرتكبها تحالف العدوان وتش

باتت تهدد بأسوأ كارثة إنسانية يف العالم.
ــعب  ــطوري للش ــعبي العام بالصمود األس ــاد املؤتمر الش وأش
ــعبية  ــش واللجان الش ــات أبطال الجي ــالة وتضحي ــي وبس اليمن
ــة  ــيظل يف مقدم ــه س ــدا أن ــل .. مؤك ــاء القبائ ــن أبن ــني م واملتطوع

املدافعني عن وحدة وسيادة واستقالل اليمن، ومواجهة العدوان.
ــوة املجلس  ــرتك بدع ــبأ) رحب اللقاء املش ــان تلقته (س ويف بي
ــيايس األعىل للقوى واملكونات واألحزاب السياسية ومنظمات  الس
ــاد صباح االثنني املقبل بالعاصمة صنعاء  املجتمع املدني لالحتش
للتنديد بتصعيد العدوان لحصاره وإغالق كافة املنافذ للجمهورية 

اليمنية.
ــاركته وكل قواعده الحزبية يف املسرية  ــرتك مش وأكد اللقاء املش

انطالقا من املبادئ والقيم الوطنية للقاء املشرتك.
ــعب اليمني للمشاركة يف هذا االحتشاد الكبري  ودعا البيان الش
ــة الداخلية بعيدا عن الخالفات  ــه يوما وطنيا لتعزيز الجبه وجعل
السياسية والتباينات كون نتائج وتداعيات إغالق املنافذ ال تقترص 

عىل حزب أو مكون سيايس بعينة.
ــت إزاء العدوان  ــرتك التأكيد عىل موقفه الثاب وجدد اللقاء املش
ــيني لتغليب  ــه كافة الفرقاء السياس ــىل اليمن، ودعوت والحصار ع
ــة واحدة بعيدا عن اإلمالءات  مصلحة الوطن والجلوس عىل طاول

والتدخالت الخارجية أيا كان نوعها.

نفت الهيئة العامة للطريان 
ــا تناقلته  ــاد م ــي واألرص املدن
ــة  التابع ــع  واملواق ــوات  القن
ــتئناف  اس ــول  ح ــدوان،  للع
ــة  ــوط الجوي ــالت للخط الرح
اليمنية من مطار عدن الدويل.
ــمي  الرس ــدث  املتح ــد  وأك
املدني  للطريان  العامة  للهيئة 
ــبأ)  الدكتور مازن غانم لـ (س
ــا تزال  ــارات م ــع املط أن جمي
ــف  تحال ــل  قب ــن  م ــة  مغلق
العدوان أمام الرحالت الجوية 

اإلنسانية ورحالت الركاب.
ــخصني يف  ــد وفاة ش كما أك
مطار سيئون كان من املفرتض 
يف  ــالج  للع ــس  أم ــفرهما  س
الخارج بسبب إغالق املطار .. 
وقال" هناك الكثري من املرىض 
توفوا بسبب عدم تمكنهم من 
ــول  ــالج أو الحص ــفر للع الس
ــراء العدوان  ــة ج ــىل األدوي ع

والحصار".
ــار الدكتور غانم إىل أن  وأش

ــارج يف  ــني يف الخ ــدد العالق ع
ــتمر وأصبحوا غري  ــد مس تزاي
ــل نفقات  ــىل تحم ــن ع قادري
ــري  مص ــم  وينتظره ــة  املعيش

مجهول.
ــمي  ــب املتحدث الرس وطال
ــة للطريان  ــم الهيئة العام باس

ــدار قرار  ــن بإص ــس األم مجل
ــارات  املط ــة  كاف ــح  لفت ــزم  مل
ــة يف  ــة والبحري ــذ الربي واملناف
ــب  لتجن ــن  ممك ــت  وق أرسع 
ــم  مال ــانية،  إنس ــة  كارث ــرب  أك
ــاة وقتل  ــك يف معان ــه رشي فإن

اليمنيني.

 صنعاء / سبأ
ــا رئيس اللجنة الثورية العليا  دع
محمد عيل الحوثي جماهري الشعب 
ــري واملرشف يف  ــي للخروج الكب اليمن
ــي دعا  ــادم الت ــني الق ــرة االثن تظاه

إليها املجلس السيايس األعىل.
ــس الثورية العليا أهمية  وأكد رئي

ــىل  ع ــد  للتأكي ــة  الفاعل ــاركة  املش
ــدوان وما يرتكبه  ــتمرار الع رفض اس
ــعب اليمني  ــق الش ــم بح ــن جرائ م
ــربي والبحري  ــاره ال ــديد حص وتش

والجوي.
ــني يف املنافذ واملوانئ  ودعا العامل
ــات ذات العالقة  واملطارات واملؤسس

إىل تنفيذ وقفات احتجاجية الحقة.
وجدد الدعوة للمنظمات الدولية 
ــن والعاملني فيها  ــدة يف اليم املتواج
ــتمرار العدوان وتشديد  إىل إدانة اس
حصاره واللذين سيفاقمان األوضاع 
ــة املفروضة عىل  ــانية الصعب اإلنس

الشعب اليمني.

"الثورة"/
 4 ــب  وأصي ــني  مدني  4 ــهد  استش
آخرون أمس الجمعة يف أحدث جريمة 
ــريان تحالف العدوان  ــرب يرتكبها ط ح
ــعودي اإلماراتي لدى شنه غارات  الس
يف  ــكنية  س ــق  مناط ــىل  ع ــتريية  هس

محافظة صعدة.
ــكرية ومحلية  ــادر عس وأكدت مص
ــرأة ومدني رابع   ــهاد طفلني وام استش
ــروح متفرقة يف  ــن بج ــة 4 آخري وإصاب
ــريان العدو امس  ــنها ط ــارة التي ش الغ
ــاح  ــي صي بن ــة  ــزل يف منطق ــىل من ع
ــدة،  صع ــة  بمحافظ رازح  ــة  بمديري
ــنها طريان  ــارات ش ــع 4 غ ــن م بالتزام
ــع وخليقا  ــي البق ــىل منطقت ــدو ع الع
ــنه غارات  بمديرية كتاف فضال عن ش

عىل مناطق أخرى باملحافظة.
ــكرية فقد  ــب املصادر العس وبحس
شن طريان تحالف العدوان السعودي 
ــىل منطقة عيال  ــي 3 غارات ع اإلمارات
ــه  ــاود غارات ــم وع ــة نه ــد بمديري محم
ــارات  ــلة غ ــال بسلس ــة لي ــىل املديري ع

استهدفت مناطق متفرقة.
ــعودي  الس ــدو  الع ــريان  ط ــن  وش
ــىل مديرية  ــني ع ــس غارت ــي أم اإلمارات
ــن 4  ــا ش ــأرب كم ــة م رصواح بمحافظ
ــكر  غارات عىل األنحاء الجنوبية ملعس
ــيل بمديرية موزع  خالد ومنطقة الهام

بمحافظة تعز.
ــدوان  الع ــف  تحال ــريان  ط ــاود  وع

ــىل  ع ــة  الكثيف ــه  غارات ــعودي  الس
ــتهدفا بــ 8 غارات  محافظة حجة مس
مديريتي حرض وميدي وسط تحليق 

كثيف لطريان العدو فوق املحافظة.
ــن طريان العدو امس غارتني  كما ش
ــتهدفتا  اس ــدة  الحدي ــة  محافظ ــيل  ع
ــوادي  ــرة الب ــن يف جزي ــاً لصيادي تجع

وانباء عن ضحايا .
يف  ــى  والجرح ــهداء  الش ــماء  اس

مجزرة العدوان بصعدة 
اسماء الشهداء :

- أحمد صالح سليمان (40 سنه) .
- مطره جابر عوض (60سنه) 

 5 ــح(  صال ــد  أحم داد  ــل  الطف  -
سنوات)

ــح  صال ــد  أحم ــه  فض ــة  الطفل  -
سليمان (9 أشهر)

اسماء الجرحى :
- عتيقه ضيف فرحان ( 35 سنة) 
- عبده صالح سليمان (22 سنة)
- نواف صغريسليمان( 23 سنة)
- صالح سليمان عيل( 60 سنة).

مروان حلييص
ــوة  ــرتاتيجية الق ــئ يف اس ــول مفاج تح
ــادة  ق ــا  به ــت  أربك ــة  اليمني ــة  الصاروخي
ــد يف  ــعودي األمريكي ، تجس العدوان الس
ــي دخلت  ــدة الت ــا الجدي ــة أهدافه خارط
ــن  م ــا  ،وانتقاله ــتهداف  االس ــرة  دائ يف 
ــكرية الرصفة التي اقترصت  األهداف العس
ــة  الحيوي ــأت  املنش ،إىل  ــابقاً  س ــا  عليه
ــتهداف مطار  ــرتاتيجية الهامة ، واس واإلس
ــن الرياض قرابة  امللك خالد الذي يبعد ع
ــو مرتاً بصاروخ "بركان 2H" هو أول  20 كيل
ــتهدافها  تلك األهداف التي حذرت من اس
ــك  ــيد عبداملل ــة بالس ــورة ممثل ــادة الث قي
بدرالدين الحوثي النظام السعودي مرات 
ــا طائرات  ــة ترتكبه ــب كل جريم ــدة عق ع
ــدوان  الع ــادة  ق ــرور  غ إن  إال  ــدوان،  الع
ــري  ــم غ ــم جعله ــىل إمكانياته ــم ع واتكاله
ــكاب الجرائم بحق  ــتمرون يف ارت آبهني يس

املدنيني .
ــت املرة األوىل التي تستهدف فيها  ليس
القوة الصاروخية اليمنية أهدافاً سعودية 
ــا ومنها الرياض ،  ــق أراضيها ومدنه يف عم
ــدء العدوان التي  ــرة األوىل منذ ب ولكنها امل
ــة وأهداف  ــآت حيوي ــتهدف فيها منش تس
ــار امللك خالد  ــرتاتيجية هامة، مثل مط اس
ــم تفصح  ــد ل ــاروخ جدي ــاض، وبص يف الري

ــاع اليمنية  ــد وزارة الدف ــه بع ــن تفاصيل ع
ــافة دون  ــكل هذه املس ــع الصاروخ ل ، وقط
ــات  الدفاع ــة  أنظم ــل  قب ــن  م ــه  اعرتاض
ــا  ــي تمتلكه الت ــوت"  ــعودية "الباتري الس
ــة عالية ،  ــه لهدفه بدق ــاض ، وإصابت الري
ــكلت صدمة أخرى للنظام  كلها عوامل ش
ــها  ــي يعيش ــه الت ــد صدمت ــعودي بع الس
ــداف العدوان  ــق أه ــله يف تحقي ــراء فش ج
ــتطرح من قبل  ــف، وس ــة عامني ونص طيل
املواطنني السعوديني الكثري من التساؤالت 
ــدوالرات التي أنفقها  عن مصري مليارات ال

ــم يف رشاء منظومات الدفاع الجوي  نظامه
ــزة عن اعرتاض الصاروخ  التي وققت عاج

 ."2H اليمني "بركان
ــا  أعلنته  ، ــار  وباختص ــرب  الح ــا  إنه
ــدو  الع ــة  دول ــىل  ع ــاء  صنع ــة  العاصم
ــف من جرائم  ــعودي بعد عامني ونص الس
ــعب  ــاء الش ــق أبن ــتمرة بح ــدوان املس الع
ــاض  ــة الري ــنتها يف العاصم ــي ، دش اليمن
ــذكاء كبري  ــتهدف ب ــارت  الهدف املس واخت
ــذي أرادت من  ــك خالد ال ــو مطار املل ، وه
ــعوديني  الس ــة  معايش ــتهدافه  اس وراء 

ــث حالة من  ــار وب ــراب والدم ــاهد الخ ملش
ــالها  ــوف يف صفوفهم ، وإرس ــب والخ الرع
ــم يف العدوان،  ــفرة لرشكائه ــائل املش الرس
ــن قبل  ــة عليه م ــة اإلعالمي ــون التغطي لك
ــتحيلة ، ولن  ــبه مس ــعودي ش النظام الس
ــن صاروخ  ــل به م ــاء ماح ــتطيع إخف يس
ــن يكون بمقدوره  ــركان 2H" اليمني ، ول "ب
ــول كهربائي  ــب األمر إىل مح هذه املرة نس
ــاد أن يغطي عىل فضائح  ــزك كما اعت أو ني
وصول الصواريخ اليمنية إىل عمق أراضيه 

وإصابة أهدافها.
ــوة  للق ــتهدافات  اس ــن  م ــبق  س ــا  وم
ــكري  ــدف عس ــن ه ــرث م ــة ألك الصاروخي
ــف هي مجرد  ــة عامني ونص ــعودي طيل س
ــان الثورية  ــا القيادت ــت فيه ــائل حاول رس
ــعودي من  ــام النظام الس ــية إفه والسياس
ــه اإلجرامي  ــه وحلف ــادي عدوان ــة تم مغب
ــي ، لعلهم يعودون إىل  ــعب اليمن بحق الش
رشدهم ويراجعون حساباتهم ، من باب أن 
الحر تكفيه اإلشارة والعبد يقرع بالعىص ، 
ولكنهم لألسف لم يكونوا احراراً، بل عبيداً 
ــة، وهو ما  ــيادهم األمريكان والصهاين آلس
ــة قرعهم و  ــوة الصاروخي ــىل الق توجب ع
ــي يفهمونها  ــيلة الت التعامل معهم بالوس
ــك  تل ــر  آخ  ،"2H" ــركان  يكون"ب ــن  ول  ،

الوسائل،والقادم أعظم بإذن الله.

هيئة الطيران تنفي ما تناقلته وسائل إعالم العدوان هيئة الطيران تنفي ما تناقلته وسائل إعالم العدوان استهداف مطار الملك خالد السعودي.. هو بداية الحرب وفق مبدأ التعامل بالمثلاستهداف مطار الملك خالد السعودي.. هو بداية الحرب وفق مبدأ التعامل بالمثل
حول استئناف الرحالت من مطار عدنحول استئناف الرحالت من مطار عدن

رئيس الثورية العليا يدعو للخروج الكبير رئيس الثورية العليا يدعو للخروج الكبير 
في تظاهرة االثنين القادمفي تظاهرة االثنين القادم

المؤتمر والمشترك يرحبان بدعوة المجلس السياسي األعلى لالحتشاد االثنين المقبلالمؤتمر والمشترك يرحبان بدعوة المجلس السياسي األعلى لالحتشاد االثنين المقبل
استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٨٨ مدنيين في جريمة حرب  مدنيين في جريمة حرب 
ــة صعدة ــعودي بمحافظ ــدة للعدو الس ــة صعدةجدي ــعودي بمحافظ ــدة للعدو الس جدي

طيران العدوان شن ثمان غارات على حرض وميديطيران العدوان شن ثمان غارات على حرض وميدي

"الثورة"/
ــش  الجي ــوات  ق ــت  افلح
ــة يف  ــعبية املرابط ــان الش واللج
ــة   ــاحلية بمحافظ ــة الس الجبه
ــلحي مرتزقة  ــز يف تكبيد مس تع
ــائر  ــي امس خس ــدو االمارات الع
ــد  بع ــاد  والعت األرواح  يف  ــرية  كب
ــلل باتجاه  صد محاولتهم التس
االنحاء الجنوبية ملعسكر خالد 

بمحافظة تعز.
ــكرية  عس ــادر  مص ــادت  واف
ــش  الجي ــوات  ق أن  ــة  ميداني
ــارك  مع ــت  خاض ــان  واللج
التصدي لتسلل  تخللت عملية 
ــفرت عن  ــة اس ــلحي املرتزق مس
ــن  م ــد  العدي ــة  واصاب ــرصع  م

املسلحني.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  ودك
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــف الثقيلة تجمعا الفراد  بالقذائ

ــعودي  وآليات مرتزقة العدو الس
ــفر عن  غرب مديرية موزع ما أس
سقوط قتىل جرحى يف صفوفهم 
ــم،  منه ــى  تبق ــن  م ــحاب  وانس
ــات  ــا تجمع ــع دكه ــن م بالتزام
ــكر  معس يف  ــة  املرتزق ــلحي  ملس
ــبكة يف  ــام وخلف جبل الش اإلم

مدينة ذباب.
ــش  الجي ــريان  ن ــتهدفت  واس
ــس  ام ــعبية  الش ــان  واللج
ــة  ملرتزق ــئ  ومخاب ــات  تحصين
ــعودي رشق منطقة  الس ــدو  الع
كهبوب محققة إصابات مبارشة.

ــدت  اك ــاء  البيض ــة  جبه ويف 
مصادر عسكرية ميدانية مرصع 
واصابة العديد من مرتزقة العدو 
ــال  ابط ــد  ص ــدى  ل ــعودي  الس
الجيش واللجان الشعبية امس 
محاولة تسلل ملسلحي املرتزقة 

نحو منطقة ذي ناعم.

تعز.. صد محاولة تسلل لمرتزقة العدو االماراتي في مديرية موزع بخسائر كبيرةتعز.. صد محاولة تسلل لمرتزقة العدو االماراتي في مديرية موزع بخسائر كبيرة
مدفعية الجيش واللجان دكت أحد تجمعاتهم في ذبابمدفعية الجيش واللجان دكت أحد تجمعاتهم في ذباب

هجمات مباغتة دكت مخابئ المرتزقة في المصلوب والغيل بالجوفهجمات مباغتة دكت مخابئ المرتزقة في المصلوب والغيل بالجوف

عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم كبدت المرتزقة خسائر كبيرةعمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم كبدت المرتزقة خسائر كبيرة

ALTHAWRAHالثــــورة

املحويت / سبأ
ــن مديريات محافظة  نظمت يف عدد م
املحويت أمس وقفات إحتجاجية للتنديد 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــم  جرائ ــتمرار  بإس

األمريكي وإغالق املنافذ اليمنية.
ــي  ــات الت ــاركون يف الوقف ــل املش وحم
ــة  املحلي ــلطة  الس ــادات  قي ــا  تقدمه
باملحافظة واملديريات واملشائخ والوجهاء 

ــؤولية  املس ــدة  املتح ــم  األم ــات،  واملنظم
ــعب  ــه الش ــرض ل ــا يتع ــة إزاء م األخالقي
ــدى لها  ــازر ين ــم ومج ــن جرائ ــي م اليمن
ــانية من قبل تحالف العدوان  جبني اإلنس

السعودي.
ــن الوقفات  ــادرة ع ــات ص ــدت بيان وأك
ــاء املحويت  ــتمرار أبن ــة، إس اإلحتجاجي
ــدوان  الع ــوى  ق ــة  ملواجه ــود  الصم يف 

ــتهدف اليمن أرضا  ــه التي تس ومخططات
وإنسانا .

ــدوان يف  ــف الع ــالن تحال ــربت إع واعت
ــراراً بقتل ماليني  ــالق املنافذ اليمنية، ق إغ
ــعب  ــداً عىل الش ــاً جدي ــني وعدوان اليمني

اليمني ومضاعفة معاناتهم اإلنسانية.
ــت  الصم ــت  املحوي ــاء  أبن ــتنكر  واس
ــع الدويل  ــم املتحدة واملجتم ــزي لألم املخ

واملنظمات اإلنسانية إزاء هذا القرار الذي 
ــراف واملواثيق  ــاكاً صارخاً لألع يمثل انته
ــانية .. مطالبني  ــني الدولية واإلنس والقوان
ــاني  اإلنس ــري  والضم ــدويل  ال ــع  املجتم
ــارات واملوانئ  التدخل العاجل لفتح املط
ــدوان  الع دول  ــىل  ع ــط  والضغ ــة  اليمني
ــاف عدوانها ورفع  ــعودية إليق بقيادة الس

الحصار.
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"الثورة "/
أفادت مصادر عسكرية ميدانية 
ــعودي  بتكبد مرتزقة العدوان الس
ــائر  ــم خس ــة نه ــة مديري يف جبه
ــال الجيش  ــد أبط ــة لدى ص ثقيل
واللجان الشعبية أمس محاولتهم 
ــاه منطقة  ــف باتج ــلة الزح الفاش
الحول مشرية إىل أن  أعداداً كبرية 
ــم قادة ميدانيون  من املرتزقة بينه
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــوا بن قض

خالل عملية التصدي للزحف.
ــرصع  م ــادر  املص ــت  وأوضح
القيادي يف صفوف املرتزقة املدعو 
ــرب كتيبة  ــالل الجهمي أركان ح ب
ــك مرصع قائد  يف اللواء 314 وكذل
ــواء 314 زيد  ــة لل الكتيبة الخامس
ــة التصدي  ــد الربح خالل عملي زي
ــول فضال  ــة يف الح ــف املرتزق لزح
ــد من  ــة العدي ــرصع وإصاب ــن م ع
ــري مدرعة  ــة اآلخرين وتدم املرتزق

عسكرية من طراز همر.
ــكرية  العس ــادر  املص ــارت  واش
ــلحي  ــن من مس ــرصع آخري إىل م
املرتزقة يف عمليات نوعية للجيش 
ــم  مواقعه ــتهدفت  اس ــان  واللج
ــة نهم،  ــوداء بمديري ــة الس يف التب

ــى املرتزقة  ــرية إىل أن بني رصع مش
ــد  القائ ــم  وبينه ــون  ــادة ميداني ق
ــمى  ــح املس ــدر صال ــي حي امليدان
ــدوان  أركان حرب  ــن تحالف الع م
ــط انباء تحدثت عن  اللواء 55 وس
ــي للمرتزقة  ــد امليدان ــرصع القائ م
ــع ثالثة  ــور الحنق م ــو منص املدع

من مرافقيه.
ــكرية  ــدت املصادر العس كما اك
ــاكر  ش ــو  املدع ــادي  القي ــرصع  م

ــة يف اللواء 310  ــرص قائد رسي املنت
ــرص  ــل املنت ــو جمي ــرصع املدع وم

بنريان الجيش واللجان .
ــدت  أك ــوف  الج ــة  جبه ويف 
ــكرية امليدانية تكبد  املصادر العس
ــائر  ــعودي خس مرتزقة العدو الس
ــال الجيش  ــن أبط ــدى ش ــرية ل كب
ــات  هجم ــعبية  الش ــان  واللج
ــم يف منطقة  ــة عىل مخابئه مباغت
ــة ويف  محافظة مأرب  ــز بمديري وق

ــكرية ميدانية  ــادر عس اكدت مص
ــن  م ــد  العدي ــة  وإصاب ــرصع  م
ــعودي أمس يف  ــة العدو الس مرتزق
ــتهداف  ــأرب غداة اس ــة م محافظ
ــاندة للجيش  ــوة املدفعية املس الق
ــم  مواقعه ــعبية  الش ــان  واللج
ــار ووادي الضيق  ــة املط ــي تب غرب
ــوهدت سيارات اإلسعاف  حيث ش
ــال القتىل  ــكان النتش ــرع إىل امل ته

وإسعاف الجرحى.
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