
المجلس السياسي األعلى اشاد بدور اللجان المكلفة وأقر حالة االنعقاد الدائمة العضائهالمجلس السياسي األعلى اشاد بدور اللجان المكلفة وأقر حالة االنعقاد الدائمة العضائه

ALTHAWRAHالثــــورة

ــئون  ــام للش الع ــني  ــل األم ــذر وكي ح
ــانية ومنسق اإلغاثة الطارئة مارك  اإلنس
ــاة إنسانية فظيعة  لوكوك من وقوع مأس
ــني  ــو 8 مالي ــح نح ــا اصب ــن بعدم يف اليم
يمني عىل شفا مجاعة .. داعياً التحالف 
ــعودي لرفع الحصار عن  العسكري الس

اليمن بالكامل.
ــي أمس الجمعة  ــئول األمم وقال املس

ــذي  ال ــكري  العس ــف  التحال ــىل  ع "إن 
ــعودية رفع حصاره عن اليمن  تقوده الس
بالكامل، حيث يوجد هناك 7 أو 8 ماليني 

شخص عىل شفا مجاعة".
ــذا الحصار رُفع  وأضاف لوكوك ان "ه
ــل لتجنب  ــه بالكام ــني رفع ــاً ويتع جزئي
ــمل  ــانية فظيعة تش ــاة إنس حدوث مأس
ــهد العالم  ــم يش ــو ما ل ــوت املاليني وه م

مثيًال له منذ عقود كثرية".
ــي ملنطقة الرشق  ــر اإلقليم وكان املدي
ــط وشمال إفريقيا يف منظمة االمم  األوس
ــف) غريت  ــة (اليونيس ــدة للطفول املتح
ــابق حاجة  ــت س ــد يف وق ــاري، أك كابيلي
ــاعدات  ملس ــني  اليمني ــال  األطف ــني  مالي
إنسانية، وأن اإلمدادات التي وصلت غري 

كافية.

الـــمـــجـــاعـــة شــــفــــا  عــــلــــى  يــــمــــنــــي  مــــاليــــيــــن  الـــمـــجـــاعـــة  شــــفــــا  عــــلــــى  يــــمــــنــــي  مــــاليــــيــــن   ٨٨
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سگرتريو التحرير

ـــهـــاء  ـــاد كـــلـــف لـــجـــنـــة رئـــيـــســـيـــة إلن ـــم ـــص ـــس ال ـــي ـــرئ ـــهـــاء ال ـــاد كـــلـــف لـــجـــنـــة رئـــيـــســـيـــة إلن ـــم ـــص ـــس ال ـــي ـــرئ ال
ــة ــم ــاص ــع ـــــدث فــــي بـــعـــض أحــــيــــاء ال ــــــذي ح ـــر ال ـــوت ـــت ــةال ــم ــاص ــع ـــــدث فــــي بـــعـــض أحــــيــــاء ال ــــــذي ح ـــر ال ـــوت ـــت ال
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صنعاء/ سبأ
ــىل يف اجتماعه  ــيايس األع ــاد املجلس الس أش
ــح الصماد  ــة األخ صال ــس برئاس ــتثنائي أم االس
ــس املجلس، بما أنجزته لجان التهدئة املكلفة  رئي
ــان والتوتر الذي  ــاع وإزالة االحتق ــت األوض بتثبي
ــة العاصمة خالل  ــق بأمان ــض املناط ــهدته بع ش

اليومني املاضيني.
ــىل هذه اللجان،  ــيايس األع  وكلف املجلس الس
ــي األثر الكبري يف توقف  ــي كان لنزولها امليدان والت
ــتمرار يف أعمالها ورفع  املواجهات املؤسفة، باالس
ــتحدثة وسحب كل املتمرتسني يف  كل املظاهر املس
ــاس وفرض مراقبني  ــاورة لنقاط التم املناطق املج
ــات،  ــع أي تداعي ــتقرار ومن ــن واالس ــت األم لتثبي
ــبة  ملحاس ــل  حص ــا  م ــات  مالبس يف  ــق  والتحقي
ــة من قبل قيادة املجلس  مرتكبيه بإرشاف ومتابع

السيايس األعىل.
ــتوى  ــه املجلس الجهات األمنية برفع مس ووج
ــتقرار يف  ــن واالس ــط األم ــة وبس ــة والحيط اليقظ
ــراءات الالزمة تجاه  ــة واتخاذ اإلج ــة العاصم أمان
ــه زعزعة األمن واالستقرار  ــول له نفس كل من تس
ــيع بؤرة الخالفات وزرع الفتنة بني املكونات  وتوس

السياسية املواجهة للعدوان .. مؤكدا أن ما حصل 
إنما يخدم العدوان ومرتزقته بالدرجة األوىل.

ــىل البقاء يف حال  ــيايس األع وأقر املجلس الس
ــداث الدامية ومنع  ــاوز آثار األح ــاد دائم لتج انعق

توسعها ومحاسبة املتورطني فيها.
ــتهل بقراءة  ــع االجتماع الذي اس ــذا وقد اطل ه
ــهداء والشفاء للجرحى،  الفاتحة عىل أرواح الش
ــيايس األعىل  ــس الس ــاء املجل ــىل تقارير أعض ع

ــتجدات االختالالت األمنية  ــني بمتابعة مس املكلف
ــهدتها أمانة العاصمة وما أنجزته اللجان  التي ش
ــة االحتقان  ــاع وإزال ــت األوض ــت بتثبي ــي كلف الت

والتوتر القائم يف بعض املناطق باألمانة.

الثورة
ــة مدنيني  يف جريمة جديدة  استشهد وأصيب خمس
ــعودي األمريكي مساء أمس  ارتكبها طريان العدوان الس
ــق بمحافظة  ــى فحي ــن يحي ــق أرسة املواط ــة بح الجمع

الحديدة.
وأكدت مصادر محلية  لـ"الثورة" استشهاد شخصني 
ــه مع نجله  ــه وإصابت ــن فحيق وزوجت ــا نجل املواط هم

اآلخر وانهما اسعفا إىل املستشفى يف حال حرجة.
وشن طريان العدوان السعودي األمريكي ثمان غارات 
عىل منازل املواطنني يف منطقة سوع بمديرية التحيتا يف 
ــن يحيى فحيق  ــدة  ، ودمر منزل املواط ــة الحدي محافظ
ــرضر العرشات من  ــواره ، إضافة إىل ت ــع بج ــجداً يق ومس
ــن األغنام  ــدد كبري م ــني ونفوق ع ــازل املواطن ــزارع ومن م

واألبقار

ــي يرتكبها  ــم اليومية الت ــياق الجرائ ــي ذلك يف س يأت
ــق املدنيني يف  ــعودي األمريكي بح ــدوان الس ــريان الع ط
مختلف املحافظات اليمنية ، حيث استشهد وجرح أكرث 
ــىل اليمن يف 26  ــذ بداية العدوان ع ــن 35 ألف مدني من م

مارس 2015 حسب إحصائيات دولية.
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــر ط ــك دم ــون ذل يف غض
ــة االبتدائية ومبنى املجمع  األمريكي أمس مبنى املحكم

الحكومي بمدينة حوث بمحافظة عمران.
ــايض  ــة الق ــوث االبتدائي ــة ح ــس محكم ــح رئي وأوض
ــدوان  ــريان الع ــبأ) أن ط ـــ (س ــيص ل ــن القلي عبدالرحم
ــة، ما أدى إىل  ــى املحكمة االبتدائي ــن غارتني عىل مبن ش
ــن غارتني عىل املجمع  ــري مبنى املحكمة كليا، كما ش تدم

الحكومي باملديرية، ما أدى إىل تدمريه بشكل كيل.
ــف العدوان عىل  ــار إىل أن التدمري املمنهج لتحال وأش

ــم وعدد من املحاكم االبتدائية واملجمع الحكومي،  املحاك
ــله يف  ــالس تحالف العدوان ومحاولة تغطية فش يؤكد إف
تحقيق أي نرص عسكري له يف جبهات الرشف والبطولة.
ــوث عبدالغني  ــام مديرية ح ــد مدير ع ــن جانبه أك م
ــة  املحكم ــى  ملبن ــدوان  الع ــريان  ط ــري  تدم أن  ــربويش  ال
ــتهدافه قبل  ــي الذي تم اس ــة واملجمع الحكوم االبتدائي
ــل  ــة عم ــورة كلي ــس بص ــريه أم ــتكمال تدم ــهر، واس أش
إجرامي جبان، وانتهاك سافر لألعراف والقوانني الدولية 

واإلنسانية.
ــتهدف بغارة مزرعة  ــريان العدوان اس ــار إىل أن ط وأش
دواجن بمدينة حوث .. منددا باستمرار تحالف العدوان 
ــتهداف منازل ومزارع املواطنني يف ظل صمت دويل  يف اس

معيب.
ــعودي األمريكي عرش  ــدوان الس ــن طريان الع كما ش

غارات عىل محافظة صعدة ونجران وجيزان.
ــن غارة  ــكري أن طريان العدوان ش وأوضح مصدر عس
ــركان بمديرية  ــىل منطقة ب ــاف وغارة ع ــىل مديرية كت ع
رازح، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي 

مناطق متفرقة بمديرية رازح.
ــن غارة عىل  ــريان العدوان ش ــار املصدر إىل أن ط وأش
موقع الشبكة يف نجران وغارتني عىل وادي جارة وخمس 

غارات عىل قرية الجابري يف جيزان.
ويف مارب استشهد مواطن أمس بغارة لطريان العدوان 

السعودي األمريكي عىل مديرية رصواح.
ــعودي األمريكي ثمان  ــدوان الس ــن طريان الع وقد ش
ــاعة املاضية عىل مديرية رصواح  غارات خالل الـ 24 الس

بمارب.
ــارات العدوان  ــبأ) أن غ ـــ (س ــي ل ــدر أمن ــاد مص وأف

ــاب  حب ووادي  ــالن  وهي ــدرة  املخ ــق  مناط ــتهدفت  اس
بمديرية رصواح، مخلفة أرضارا بممتلكات املواطنني.

ــهد  وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن مواطناً استش
ــيارته عىل  ــتهدفت س ــدوان اس ــريان الع ــارة لط ــراء غ ج

الطريق العام بوادي حباب يف مديرية رصواح.
ــاء  ــعودي األمريكي مس ــن طريان العدوان الس كما ش
ــة بمديرية كتاف  ــق متفرق ــع غارات عىل مناط أمس تس
ــف صاروخي ومدفعي  ــا تعرضت مديرية منبه لقص فيم

سعودي.
ــة األنباء اليمنية  ــدر أمني بصعدة لوكال وأوضح مص
ــع غارات عىل مناطق  ــبأ) أن طريان العدوان شن تس (س

القمع والفرع والصوح بمديرية كتاف.
ــة بمديرية منبه  ــدر إىل أن مناطق متفرق ــار املص وأش
ــعودي  الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي س

خلف أرضارا بمزارع املواطنني وممتلكاتهم.
ــعودي األمريكي أمس  ــدوان الس ــن طريان الع كما ش

سلسلة من الغارات عىل محافظة حجة.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
أن طريان العدوان شن سبع غارات عىل مديريتي حرض 

وميدي.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
الشعبية استهدفت تجمعات ملرتزقة الجيش السعودي 

شمال صحراء ميدي.
ــعودي األمريكي أمس  ــدوان الس ــن طريان الع كما ش

خمس غارات عىل مديرية نهم.
ــبأ) أن طريان  ــيل باملديرية لـ (س ــح مصدر مح وأوض
العدوان شن ثالث غارات عىل منطقة رمادة وغارتني عىل 

منطقة قطبني يف نهم .

ـــس بــحــق أســــرة بــالــحــديــدة  ـــدوان أم ـــع ـــس بــحــق أســــرة بــالــحــديــدة جــريــمــة جــديــدة ارتــكــبــهــا طــيــران ال ـــدوان أم ـــع جــريــمــة جــديــدة ارتــكــبــهــا طــيــران ال
طيران العدوان يدمر مبنى المحكمة االبتدائية والمجمع الحكومي في حوث بعمرانطيران العدوان يدمر مبنى المحكمة االبتدائية والمجمع الحكومي في حوث بعمران

ــة  ــعبية دباب ــان الش ــش واللج ــر الجي دم
ــعودي األمريكي وكرسوا  ــة العدوان الس ملرتزق
ــذوا  ــا نف ــر، كم ــة املعاف ــم يف مديري ــاً له زحف
ــة  املرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــكرية  عس ــات  عملي

بالوازعية يف محافظة تعز. 
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــري دبابة للمرتزقة  ــبأ) أنه تم تدم اليمنية (س
ــرس أبطال الجيش  ــة الضباب، كما ك يف منطق
ــعبية زحفاً ملرتزقة العدوان عىل  واللجان الش
تبة املجيل يف منطقة الكدحة بمديرية املعافر.
ــكرية  ــات عس ــدر إىل أن عملي ــار املص وأش
ــع املرتزقة  ــتهدفت مواق ــش واللجان اس للجي

رشق جبل نمان يف مديرية الوازعية. 
كما لقي عدد من املرتزقة العدوان مرصعهم 
ــي  مدفع ــف  بقص ــس  أم ــن  آخري ــب  وأصي

استهدف تجمعاتهم يف ذباب بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) إعطاب آلية 

ــقوط قتىل وجرحى يف صفوف  ــكرية وس عس
ــتهدف تجمعاتهم  املرتزقة بقصف مدفعي اس

يف السلسلة الجبلية يف ذباب.
ــتهدف قصف مدفعي للجيش  اىل ذلك اس
ــة  ــات ملرتزق ــس تجمع ــعبية أم ــان الش واللج

العدوان السعودي األمريكي بمحافظة تعز .
ــبأ) مرصع  ـــ (س ــكري ل ــد مصدر عس وأك
ــدوان، يف قصف  ــن مرتزقة الع ــة عدد م وإصاب
ــل  ــم رشق يخت ــتهدف تجمعاته ــي اس مدفع

بمديرية املخا واإلسعاف تهرع إىل املكان.

مصرع عدد من المرتزقة وتدمير عدد من الياتهم في تعزمصرع عدد من المرتزقة وتدمير عدد من الياتهم في تعز

إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بنهم وتدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها بصرواحإحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بنهم وتدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها بصرواح
مصرع قائد عسكري كبير مع عشرات المرتزقة في الجوفمصرع قائد عسكري كبير مع عشرات المرتزقة في الجوف

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي األمريكي 
ــان  ــش واللج ــاط الجي ــاء إحب ــس أثن ــم أم مرصعه
الشعبية محاولة تسللهم بمنطقة العظيمة يف نهم.

ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــد مص وأك
ــبأ) أن وحدات الجيش واللجان صدت محاولة  (س
ــلل ملرتزقة العدوان باتجاه تبة الصمود بمنطقة  تس

عظيمة وكبدتهم عدداً من القتىل والجرحى.
ــة  ــس آلي ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــر الجي ودم
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  بمرتزق ــة  محمل ــكرية  عس

بمديرية رصواح يف مأرب.
ــاء اليمنية  ــكري لوكالة األنب وأوضح مصدر عس
(سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا آلية 
ــاروخ موجه بمنطقة  ــكرية ملرتزقة العدوان بص عس
ــفر عن تدمريها ومرصع وإصابة من  املخدرة، ما أس

كانوا عىل متنها.
ــة  ــن مرتزق ــري م ــدد كب ــب ع ــل وأصي ــك قت إىل ذل
ــس الجمعة بينهم  ــعودي األمريكي أم العدوان الس
ــكريتان  ــازرة ودمرت اليتان عس ــكرية ب قيادات عس
ــش واللجان يف  ــة للجي ــات متفرق ــالل عملي لهم خ

محافظة الجوف.
ــن  ــدات م ــكرية أن وح ــادر عس ــت مص وأوضح

ــارة نوعية عىل  ــذت عملية إغ ــان نف ــش واللج الجي
ــة يف مديرية املتون، تمكنت  مواقع وتجمعات املرتزق

خاللها من قتل وجرح عدد كبري منهم.
ــزق  املرت ــد  العقي ــرصع  م ــادر  املص ــدت  وأك
عبدالرحمن أبو جراد، املُعني من قبل العدوان رئيس 
ــزق هيثم  ــادي املرت ــع، والقي ــواء التاس ــات الل عملي
ــي، خالل  ــم الرشيف ــزق عبدالكري ــريي واملرت الحج

ــىل مواقعهم يف  ــش واللجان ع ــة للجي ــة نوعي عملي
مديرية املصلوب.

ــني  اليت ــة،  الهندس ــدة  وح ــتهدفت  واس ــذا  ه
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــني ملرتزق ــكريتني تابعت عس
ــا  ــا أدى إىل تدمريهم ــفة م ــوات ناس ــي بعب األمريك
ــا يف منطقة  ــىل متنهم ــن كان ع ــة م ــرصع وإصاب وم

العقبة بمديرية خب والشعف.

صنعاء/ سبأ
 كلف األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل لجنة 
ــي قد تواجه  ــل الصعوبات الت ــل واملتابعة وتذلي ــية للتواص رئيس
ــة يف بعض  ــتباكات الحاصل ــة برفع االش ــة املكلف ــان الفرعي اللج
ــذ يوم امس األول  ــة الجنوبية من أمانة العاصمة من ــوارع الجه ش

نتيجة أعمال تخريبية وإقالق للسكينة العامة.
ــى الحاكم،  ــن اللواء عبدالله يحي ــية م ــون اللجنة الرئيس وتتك
ــاالت وتقنية  ــر االتص ــكي، ووزي ــن عيل حمود املوش ــواء الرك والل
ــراب  ــز ج ــد عزي ــدان، والعمي ــود جلي ــدان محم ــات جلي املعلوم
ــويف والعميد أمني  ــواء رزق الج ــعيد الرزامي والل ــد عيل س والعمي

عزالدين املؤيد.
ــس الصماد وأعضاء  ــذا التوجيه يف إطار متابعة الرئي ويأتي ه
ــة اإلنقاذ الوطني  ــات املعنية يف حكوم ــيايس والجه املجلس الس

بشكل متواصل تطورات الوضع.
ــان الفرعية  ــىل اللج ــيايس األع ــس املجلس الس ــا وجه رئي كم
ــاري، وحنني  ــري، وفارس الحب ــائخ فايز العوج ــكلة من املش املش
ــيل، ومحمد املقديش ومحمد الحاوري وأحمد  قطينة، وذياب معي
ــف األعوج، وصالح  ــادر، وعابد راجح، ونائ ــزي، ومحمد الغ العزع
ــد دارس، بالعمل  ــيل قطينة وأحم ــيس، ونرص الحباري، وع العمي
ــتهدفة والرفع أوًال  ــع الحياة يف تلك املناطق املس املتواصل لتطبي
ــة املتابعة من  ــن لجن ــات لتتمك ــا وأي إعاق ــج أعماله ــأول بنتائ ب

تذليل الصعوبات ومعالجتها.
ــق نجاح يف  ــن تحقي ــكلة م ــان الفرعية املش ــت اللج ــد تمكن وق

التهدئة.


