
صنعاء / سبأ 
ــيد عبد امللك  ــدد قائد الثورة الس ج
بدر الدين الحوثي الدعوة إىل االحتكام 
ــعبي العام  ــالء من املؤتمر الش إىل العق

وعقالء وحكماء اليمن.
ــك الحوثي يف  ــيد عبد املل ودعا الس
كلمة له مساء أمس، الحكماء والعقالء 
والرشفاء إىل التدخل لوقف هذه الفتنة 
وحل املشكلة .. وقال "دعوتنا واضحة 
لألمن واالستقرار ودعوة حلول وتفاهم 
ــة مطلقة  ــرية وأولوي ــة كب ــالء أهمي وإي
ــالد وامن  ــىل الب ــرص ع ــل يف الح تتمث

واستقرار البلد والعاصمة صنعاء".
يف  ــتمرار  االس ــة  أهمي ــىل  ع ــث  وح
تثيبت حالة األمن واالستقرار وإبطال 
ــي  الت ــة  والعبثي ــة  الفتنوي ــاعي  املس
ــفك الدماء ..  ــوىض وس ــعى إىل الف تس
ــكان العاصمة  ــدرك معاناة س وقال " ن
ــلبية  ــذه التطورات الس ــاء من ه صنع
ــنبذل مع الدولة  ونحن إىل جانبهم وس
ــارى جهودنا يف  ــزة املعنية قص واألجه

تثبيت األمن واالستقرار" .
ــتقرار كان  ــار إىل أن األمن واالس وأش
ــة  الصادق اإلدارة  ــىل  ــل ع املث ــرضب  م
ــة التي كان  ــاع األمني ــادة لألوض والج
ينعم بها سكان العاصمة من أي حزب 

ــال "  ــات .. وق ــف املحافظ ــن مختل وم
ــة التخريب والفوىض  ــوم بدأت حال الي
ــكل كبري من املليشيات التخريبية  بش
عىل ما كان قائما من األمن واالستقرار 

."
ــد الثورة إىل أن حالة األمن  ولفت قائ
ــىل وعي  ــاهداً ع ــت ش ــتقرار كان واالس
اإلدارة الرسمية يف الدولة عىل مستوى 
ــيايس يف املجلس السيايس  القرار الس
ــزة األمنية..  ــىل والحكومة واألجه األع
ــة  األمني ــزة  األجه ــود  بجه ــيدا  مش
ــعبي  والجيش والرشفاء يف املؤتمر الش
ــوا حقيقة هذه اللعبة  العام الذين أدرك

ولم ينجروا إىل هذه الفتنة.
ــكان العاصمة  ــاد بتعاون س كما أش
صنعاء .. معربا عن األمل يف اإلستمرار 
ــع  الجمي ــة  ملصلح ــاون  التع ــذا  ه يف 

وتثبيت حالة االستقرار واألمن .
ــرب أن كلمة عيل عبد الله صالح  وأعت
ــة وال تنم عن حرص عىل  ــم تكن موفق ل
ــكان العاصمة وهم من  ــن وأمن س الوط
ــن مختلف  ــق اليمن وم مختلف مناط
ــة  والثقافي ــية  السياس ــات  االتجاه
ــذا األمن  ــرع حرمة له ــة ولم ت واملذهبي
ــكان العاصمة وتقدير  ــتقرار وس واالس
ــر بها  ــي يم ــتثنائية الت ــروف االس الظ

ــوى العدوان التي  الوطن يف مواجهة ق
ــن  الوط ــرب يف  ــالل كل ش ــاول احت تح

وسلب حريته وكرامته.
ــك الحوثي  ــد املل ــيد عب ــار الس وأش
ــذ بداية العدوان  إىل أن الجميع يقر من
ــتهدف  ــدوان ظالم واجرامي يس أنه ع
ــكل خطورة عىل  اليمن كل اليمن ويش
ــري  ــىل املؤتم ــدوان ع ــو ع ــد ه كل البل
ــل،  ــات والقبائ ــاري وكل املكون واألنص

اعتداء عىل هذا الوطن بكل من فيه.
ــي  العدائ ــرك  التح ــذا  ه ــاف"  وأض
ــف ضده ونحن  ــن مضطرون أن نق نح
ــدي له وندعو  ــب الدولة للتص إىل جان
يف  ــتمر  تس وال  ــف  تك أن  ــيات  املليش
ــرشف أحد وال  ــرصف الذي ال ي هذا الت
ــف فيها  ــي يق ــة الت ــة التاريخي املرحل

الوطن يف مواجهة أكرب وأسوأ عدوان.
ــر  ــع املؤتم ــس م ــكلتنا لي وقال"مش
ــيات  املليش ــع  م ــا  وإنم ــعبي  الش
ــرار يف  ــن كل األح ــل م ــة نأم التخريبي
حزب املؤتمر ان يستمروا فيما هم عليه 
ــؤولية والتدخل  اآلن من التحيل باملس
ــم العقالء يف  ــة ونحك ــف هذه الفتن لوق
املؤتمر الشعبي وكل الحكماء والعقالء 

يف اليمن".
ــتمرار جهود املؤتمر  وأكد أهمية اس

ــالء إلقناع  ــاء والعق ــعبي والحكم الش
ــن  الوط ــن  حض إىل  ــودة  للع ــك  أولئ
والتوقف عن الجرائم التي يرتكبونها.. 
ــدوان  الع ــف  تحال ــان  بي أن  إىل  ــا  الفت
واضح أنه يتبنى ما يحدث يف صنعاء.

ــي  معن ــع  الجمي ــوم  الي ــال"  وق
ــتمرار يف رفد الجبهات والحفاظ  باالس
ــاون بني  ــتقرار بالتع ــن واالس عىل األم
ــائخ الحكماء  ــلطات املحلية املش الس
والعقالء ويكون هناك دور للجميع بما 

فيهم الرشفاء باملؤتمر الشعبي".
ــني  ب ــود  الجه ــر  بتضاف ــه  أن ــد  وأك
ــل  ستفش ــد  البل ــذا  ه يف  ــرار  األح كل 
ــة  ــاعي التخريبي ــود واملس ــك الجه تل
ــوم  املظل ــعب  الش ــذا  ه ــينترص  وس
فاملطلب تحمل املسؤولية من الجميع 

وسنعرب هذه املحنة.
وحث العلماء والخطباء عىل القيام 
ــرش  ــة ون التوعي إىل  ــري  الكب ــم  بواجبه
ــدم املصلحة العامة  الطمأنينة بما يخ

للوطن.
ــك الحوثي  ــيد عبد املل ــد الس وناش
روح  ــوا  يحمل أن  ــش  الجي ــبي  منتس
ــاء  أوفي ــوا  ويظل ــة  الوطني ــؤولية  املس
ــزءا  ــوا ج ــعبهم وأال يكون ــم وش لوطنه

ممن يعتدون عىل اليمن.

ALTHAWRAHالثــــورة

ــوزراء الدكتور  ــب رئيس ال ــؤول يف مكت ــب مصدر مس رح
عبدالعزيز صالح بن حبتور، بقرار الربملان األوروبي القايض 
ــبب انتهاكاته  ــعودي بس ــلحة للنظام الس ــر بيع األس بحظ

الجسيمة والواسعة يف اليمن منذ نحو ثالث سنوات.
واعترب املصدر يف ترصيح لـ (سبأ) هذا القرار خطوة يف 

االتجاه الصحيح وإن تأخرت كثريا.
ــزام الدول املعنية بهذا القرار الهام  وأعرب عن أمله بالت
ــعودية التي تستخدمها  ــالح للس ووقف صادراتها من الس

لقتل وإبادة الشعب اليمني.
ودعا املصدر باقي الدول املصدرة للسالح إىل السعودية 

ــاعدتها عىل  ــة واالمتناع عن مس ــرارات مماثل ــاذ ق إىل اتخ
ــني.. مؤكدا أن  ــم الحرب بحق اليمني ــة ارتكاب جرائ مواصل
ــاركا يف  ــالح يعد مش ــد هذا النظام الفايش بالس ــن يم كل م
ــة القانونية عاجال  ــلم من املالحق ــه اليومية ولن يس جرائم

أم آجال.
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ــة ــم ــاص ــع ــــرار لـــســـكـــان ال ــــق ــــت ـــة األمــــــن واالس ـــرم ـــح لــــم يــــــرَع ح ـــال ــةــــطــــاب ص ــم ــاص ــع ــــرار لـــســـكـــان ال ــــق ــــت ـــة األمــــــن واالس ـــرم ـــح لــــم يــــــرَع ح ـــال ¶¶خخــــطــــاب ص
ــات الــتــخــريــبــيــة ــي ــش ــي ــل ــم ـــر" وإنــــمــــا مــــع ال ـــم ـــؤت ـــم ــت مــــع "ال ــس ــي ــا ل ــن ــت ــل ــك ــش ــات الــتــخــريــبــيــةم ــي ــش ــي ــل ــم ـــر" وإنــــمــــا مــــع ال ـــم ـــؤت ـــم ــت مــــع "ال ــس ــي ــا ل ــن ــت ــل ــك ــش ¶¶م

قائد الثورة يجدد الدعوة إلى االحتكام لعقالء وحكماء اليمنقائد الثورة يجدد الدعوة إلى االحتكام لعقالء وحكماء اليمن

ـــي صــنــعــاء ـــا يـــحـــدث ف ـــوح م ـــوض ــى ب ــن ــب ــــدوان ت ــــع ـــي صــنــعــاءتــحــالــف ال ـــا يـــحـــدث ف ـــوح م ـــوض ــى ب ــن ــب ــــدوان ت ــــع تــحــالــف ال

كسر زحف واسع للجيش ومرتزقته على حامضة الشمالية كسر زحف واسع للجيش ومرتزقته على حامضة الشمالية 
والجنوبية رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من والجنوبية رغم الغطاء الجوي المكثف بأكثر من ٣٠٣٠ غارة غارة

اقتحام مواقع التبة الحمراء والقمامة وتدمير آليتين للعدو بجيزاناقتحام مواقع التبة الحمراء والقمامة وتدمير آليتين للعدو بجيزان

ــعا  ــعبية أمس زحفا واس ــرس أبطال الجيش واللجان الش ك
للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان.

ــبأ) أن  ــاء اليمنية (س ــة األنب ــكري لوكال ــد مصدر عس وأك
ــرس زحف  ــن ك ــوا م ــعبية تمكن ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــة الجنوبية  ــعودي ومرتزقته عىل حامض ــش الس ــع للجي واس

والشمالية.
ــار املصدر إىل تزامن الزحف مع غارات لطريان العدوان  وأش
ــن 40 صاروخا والتحليق  ــرث من 30 غارة واالباتيش بأكرث م بأك
ــة  ــلحة الثقيل ــيط باألس ــيس وتمش ــريان التجس ــف للط املكث

واملتوسطة والخفيفة.
ــرية يف العدة  ــائر كب ــد خس ــدر أن العدو تكب ــد املص ــا أك كم
ــل الفجر حتى  ــتمر من قب ــف اس ــا إىل أن الزح ــاد .. الفت والعت

الساعة التاسعة من صباح يوم أمس.
ــعبية أمس عملية  إىل ذلك نفذ أبطال الجيش واللجان الش
ــزان وتدمري  ــراء والقمامة بجي ــة الحم ــىل مواقع التب ــة ع نوعي

آليتني سعوديتني.
ــبأ) أن  ــاء اليمنية (س ــة األنب ــكري لوكال ــد مصدر عس وأك
ــة الحمراء  ــع التب ــوا مواق ــعبية اقتحم ــان الش ــش واللج الجي

والقمامة وكبدوا الجيش السعودي خسائر فادحة.
ــني  ــراق آليت ــن إح ــفر ع ــوم أس ــدر إىل أن الهج ــار املص وأش

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوف العدو وتدمري تحصيناته.
ــش  للجي ــة  واملدفعي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــتهدفت  اس ــا  كم
واللجان الشعبية أمس تجمعات للجنود السعوديني وآلياتهم 

يف جيزان .
ــبأ)  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــدر عس ــح مص وأوض
ــا  ــت صلية من صواريخ الكاتيوش ــة أطلق ــوة الصاروخي أن الق
ــة املروة،  ــعوديني وآلياتهم يف مدرس عىل تجمعات للجنود الس

محققة إصابات مبارشة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم .

ــعبية  ــة الجيش واللجان الش ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــتحدث موقع  ــتهدفت تجمع للجرافات والقالبات كانت تس اس
ــا إىل أنه تم قنص جنديني  ــد غرب الصبابة بجيزان .. الفت جدي

سعوديني يف موقع الجوبح وإعطاب معدل عيار 50.
ــفرت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية  إىل ذلك أس
ــة عدد من مرتزقة  ــاعات املاضية عن مرصع وإصاب خالل الس

العدوان السعودي ودك مواقع جيش العدو وتحصيناته.
ــكري لوكالة االنباء اليمنية (سبأ) مرصع  وأكد مصدر عس
ــني  ــعودي يف عمليت ــش الس ــة الجي ــن مرتزق ــدد م ــة ع وإصاب
ــذ  ــة منف ــم قبال ــىل مواقعه ــان ع ــش واللج ــني للجي هجوميت

الخرضاء ورقابة موقع الطلعة العسكري يف نجران .

ــعبية تجمعات  ــش واللجان الش ــتهدفت مدفعية الجي واس
للجنود السعوديني ومرتزقتهم يف تبة الخشباء و التبة الرملية 
ــة محققة إصابات مبارشة  ــة منفذ الخرضاء و موقع الرشف قبال
ــا أدى إىل إحراق  ــالن يف جيزان م ــكر وع ــا تم قصف معس ، كم
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــعودي وس ــالح للجيش الس مخزن س

صفوفهم .
ــذوا عملية  ــان نف ــش واللج ــال الجي ــدر أن أبط ــر املص وذك
ــعودي قبالة منفذ علب  نوعية عىل مواقع مرتزقة الجيش الس
ــرصع وجرح عدد  ــبقها قصف مكثف نتج عنها م ــري س يف عس
ــعوديني  ــف تجمعات للجنود الس ــم ، يف حني تم قص كبري منه

ومرتزقتهم يف رقابة الهنجر ومنفذ علب وقبالة املنفذ .

تكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في األرواح والعتاد بصرواح ونهمتكبيد مرتزقة العدوان خسائر فادحة في األرواح والعتاد بصرواح ونهم
في عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجانفي عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان

ــواء ٣١٠٣١٠ ــمى الل ــا يس ــات م ــس عملي ــوس رئي ــد الدع ــزق خال ــادي المرت ــرع القي ــواء مص ــمى الل ــا يس ــات م ــس عملي ــوس رئي ــد الدع ــزق خال ــادي المرت ــرع القي مص
لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مرصعهم أمس بنريان الجيش واللجان 

الشعبية يف منطقة املخدرة بمديرية رصواح بمأرب.
ــدات من الجيش  ــبأ) أن وح ــكري لوكالة األنباء اليمنية (س ــد مصدر عس وأك
ــدرة وكبدتهم  ــع للمرتزقة بمنطقة املخ ــذت عملية هجومية عىل مواق ــان نف واللج

قتىل وجرحى.
ــة عىل مواقع  ــعبية أمس عملية هجومي ــال الجيش واللجان الش ــا نفذ أبط كم

مرتزقة العدوان يف وادي نملة وتبة الشيكي بحريب نهم غرب مأرب.
ــبأ) إىل أن مرتزقة العدوان  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــار مصدر عس وأش

تكبدوا خسائر كبرية يف األرواح والعتاد خالل العملية الهجومية.
وأكد املصدر مرصع القيادي يف املرتزقة املدعو خالد الدعوس واملكلف من قوى 

العدوان رئيسا لعمليات اللواء 310 بنريان الجيش واللجان الشعبية يف نهم.
ــة ، فيما  ــىل العظمي ــلل للمرتزقة ع ــدي ملحاولة تس ــم التص ــم ت ــة نه ويف جبه

استهدفت املدفعية تجمعات وآليات املرتزقة يف منطقة الحول .
ــة بمديرية  ــة يف جبهة املغرب ــة باملرتزق ــري آلية محمل ــدر تم تدم ــب املص وحس
ــة يف مناطق متفرقة  ــبعة من املرتزق ــة مأرب ، مبيناً أنه تم قنص س رصواح محافظ

باملديرية .
ــكريتني للمرتزقة يف مديرية خب والشعف  ــار املصدر إىل تدمري آليتني عس وأش
ــون ، الفتا إىل أن مدفعية  ــص مرتزق يف العبيد بمديرية املت ــة الجوف وقن بمحافظ
ــعودي شمال صحراء  ــتهدفت تجمعات ملرتزقة الجيش الس الجيش واللجان اس

ميدي .

ــة يف مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ،  ــد املصدر قنص اثنني من املرتزق وأك
ــبعة مرتزقة يف مناطق  ــبوة ، كما تم قنص س ــيالن بمحافظة ش وآخر يف جبهة عس

متفرقة بتعز .
ــتهدفت مواقع  ــكرية اس ــز نفذ الجيش واللجان عمليات عس ــة تع ويف محافظ
ــف للمرتزقة عىل تبة  ــرس محاولة زح ــان بالوازعية ، وتم ك ــل نم ــة رشق جب املرتزق

مجيل بالكدحة يف مديرية املعافر كما أعطب الجيش واللجان دبابة يف الضباب .
ــتهداف تجمعاتهم  ــة إثر اس ــدد من املرتزق ــرصع وجرح ع ــت املصدر إىل م ولف
ــكرية  باملدفعية رشق يختل بمديرية املخا يف محافظة تعز ، و تم إعطاب آلية عس
ــتهداف مدفعي عىل تجمعاتهم يف  ــقوط قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة باس وس

السلسلة الجبلية بذباب والضباب.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١١١١ مواطنا باستهداف  مواطنا باستهداف 
طيران العدوان لمنزل مواطن بصعدةطيران العدوان لمنزل مواطن بصعدة

صعدة /سبأ 
ــب  وأصي ــهد  استش
ــع  أرب يف  ــا  مواطن  11
ــريان العدوان  ــارات لط غ
ــي،  األمريك ــعودي  الس
ــزل  من ــتهدفت  اس
ــحار  س بمديرية  مواطن 

بمحافظة صعدة.
أمني  ــدر  مص وأوضح 
ــاء  ــة األنب ــدة لوكال بصع
أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
طريان العدوان اإلجرامي 
ــارات  ــس أربع غ ــن أم ش
املواطن  استهدفت منزل 
بمنطقة  ــار  جس مجاهد 
ــحار  االزقول بمديرية س
ــهاد  استش إىل  أدى  ــا  م
ــم  ــني بينه ــبعة مواطن س
ثالثة أطفال وثالث نساء 
ــة  أربع ــة  وإصاب ــل  ورج

آخرين بينهم .
إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــهداء  الش ــة  حصيل أن 
 .. ــاع  لالرتف ــحة  مرش
ــذه  ه ــدة  بش ــتنكرا  مس
التي  ــة  املروع ــة  الجريم
ــا  صارخ ــاكا  انته ــل  تمث
ــىل  ع ــان  اإلنس ــوق  لحق
ــمع املجتمع  ــرأى ومس م

الدويل .


