
ــكان  ــة والس ــة العام ــت وزارة الصح أدان
ــدوان  الع ــف  تحال ــتهداف  اس ــتنكرت  واس
غرفة عمليات مكتب الصحة الواقع يف حرم 
ــط مدينة  ــفى الثورة العام وس هيئة مستش
أرضار  إىل  أدى  ــارش  مب ــف  بقص ــدة  الحدي

بالغة.
ــة  ــت وكال ــان تلق ــوزارة يف بي ــدت ال وأك
ــه أن  ــخة من ــبأ) نس ــة (س ــاء اليمني األنب
ــات داخل  ــة العملي ــتهداف لغرف ــذا االس ه
ــرب مكتملة األركان  ــفى، جريمة ح املستش
ــتخفاف بكل املواثيق والقوانني الدولية  واس
ــق  املراف ــتهداف  اس ــرم  وتج ــرم  تح ــي  الت

الصحية ووحدات اإلسعاف.
ــىل مرأى  ــان " كل ذلك يتم ع ــال البي وق
ــم املتحدة  ــدويل واألم ــع ال ــمع املجتم ومس
ــىل الوضع  ــارا ع ــال ونه ــون لي ــن يتباك الذي
اإلنساني يف الحديدة بينما يصمون آذانهم 
ــن جرائم  ــف العدوان م ــه تحال ــا يقوم ب عم
ــانية تدمي لها القلوب يف استهتار غري  إنس

مسبوق".

ــارت وزارة الصحة إىل أن استهداف  وأش
ــس يأتي  ــب الصحة أم ــز عمليات مكت مرك
ــتهداف ممنهج للمرافق  ــلة اس ضمن سلس
ــى التحتية الصحية والتي طالت أكرث  والبن
ــفيات  ــي بينها مستش ــق صح ــن ٤٠٠ مرف م
ــة  ــات دولي ــا منظم ــق تديره ــة ومراف حيوي
ــدة  ــن ٦٢ وح ــرث م ــجني وأك ــع أوكس ومصان

إسعاف.
وأكد البيان أن الصمت الدويل عن جرائم 
ــة  ــي والبني ــعب اليمن ــق الش ــدوان بح الع
التحتية بما فيها املنشآت الصحية، شجع 
ــتمرار يف صلفه  ــدوان عىل االس ــف الع تحال

دون أن يخىش أي عقوبة.
ــة مرتكبي هذه  ــان بمحاكم ــب البي وطال

ــة وأن تداعياتها  ــانية خاص ــم اإلنس الجرائ
ــن  ــي ع ــام الصح ــز النظ ــتؤدي إىل عج س

تقديم خدماته للجرحى واملرىض .
ــن أن تصعيد  ــة م ــذرت وزارة الصح وح
ــاحل الغربي  ــف العدوان يف الس قوى تحال
ــانية مروعة يصعب  ــيؤدي إىل كارثة إنس س
ــدويل  ال ــع  املجتم ــة  محمل  .. ــا  مواجهته
ــك  ــار ذل ــيحدث باعتب ــا س ــؤوليته عم مس

وصمة عار يف جبني اإلنسانية.
ــام لألمم  ــني الع ــان األم ــب البي ــا طال كم
ــل  بتحم ــدويل  ال ــع  واملجتم ــدة  املتح
ــؤولياته بالضغط عىل تحالف العدوان  مس
إليقاف هذه الجرائم والتي تعترب من جرائم 

الحرب ضد اإلنسانية.
ــات  املنظم ــة  الصح وزارة  ــت  ودع
ــة يف اليمن  ــا املنظمات العامل الدولية ومنه
ــق  للمراف ــارش  املب ــتهداف  االس ــة  إدان إىل 
ــاف الجرائم  ــة والضغط باتجاه إيق الصحي
ــها العدوان بحق  ــاكات التي يمارس واالنته

اليمن أرضاً وإنساناً.

الصحة تدين استهداف العدوان لغرفة عمليات مكتب الصحة بمستشفى الثورة بالحديدةالصحة تدين استهداف العدوان لغرفة عمليات مكتب الصحة بمستشفى الثورة بالحديدة
اعتربتها جريمة حرب واستخفافًا بالمواثيق الدولية 

ــريت مديرية أرحب بمحافظة صنعاء  س
ــة ألبطال الجيش  أمس قافلة غذائية عيدي
ــات  ــني يف جبه املرابط ــعبية  الش ــان  واللج

الصمود.
ــد  العدي ــن  م ــة  املقدم ــة  القافل ــوت  احت
ــة  املحلي ــلطة  والس ــة  املديري ــاء  أبن ــن  م
والشخصيات االجتماعية عىل كميات كبرية 
ــاه والعصائر والكعك  من املواد الغذائية واملي

وجعالة العيد باإلضافة إىل مبالغ مالية.
وخالل تسيري القافلة أكد مشائخ وأبناء 
ــتتبعها قوافل  ارحب أن القافلة الغذائية س
ــوى  ــىل ق ــرص ع ــق الن ــى تحقي ــرى حت أخ
ــل أقل ما  ــيري القواف ــدوان.. معتربين تس الع

يمكن تقديمه للمرابطني يف الجبهات دفاعا 
عن الوطن.

ــب  أرح ــاء  ووجه ــائخ  مش ــاد  وأش
ــا أبطال الجيش  باالنتصارات التي يحققه
ــود..  ــات الصم ــعبية يف جبه ــان الش واللج
ــة واليمن لرفد  ــل املحافظ ــة قبائ داعني كاف

الجبهات بالرجال والغذاء.
ــري  ــة نص ــام املديري ــر ع ــوه مدي ــا ن فيم
ــاء  وأبن ــائخ  مش ــرم  وك ــخاء  بس ــاري  الحب
ــن  ــني يف ميادي ــم للمرابط ــة ودعمه املديري
ــة والرشف.. مثمناً تضحياتهم  العزة والكرام
ــة  ــذ بداي ــن من ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف يف س

العدوان.

قافلة عيدية من قبائل أرحب دعمًا للجيش واللجان في جبهات الصمودقافلة عيدية من قبائل أرحب دعمًا للجيش واللجان في جبهات الصمود

 الحديدة - سبأ
ــدر وصنعاء  ــل أحمد حي ــا املحويت فيص ــع محافظ اطل
ــواء  ــواحل الل ــر الس ــة خف ــس مصلح ــة ورئي ــني قطين حن

عبدالرزاق املؤيد أمس، عىل سري العمل يف ميناء الحديدة.
ــة العمل يف  ــاء بسالس ــا املحويت وصنع ــاد محافظ وأش
ــاط االعتيادي والذي  ــفن والنش امليناء من خالل حركة الس

يسري بشكل طبيعي.
ــاف وعدم  ــم واالصطف ــز التالح ــة تعزي ــدا عىل أهمي وأك
ــدوان ومرتزقته يف  ــروج الع ــب التي ي ــرار وراء األكاذي االنج
ــه يف مختلف  ــل الذريع الذي مني ب ــة الفش ــة لتغطي محاول

الجبهات.

ــدة ــدي ــح ــاء ال ــن ــي ـــــــزوران م ــت وصـــنـــعـــاء ي ــوي ــح ــم ــظــا ال ــدةمــحــاف ــدي ــح ــاء ال ــن ــي ـــــــزوران م ــت وصـــنـــعـــاء ي ــوي ــح ــم ــظــا ال مــحــاف

ــر االتصاالت وتقنية املعلومات  زار وزي
ــري أمس  ــه النم ــفر عبدالل ــدس مس املهن
ــح الصماد  ــهيد صال ــح الرئيس الش رضي
ــة  بأمان ــبعني  الس ــدان  مي يف  ــه  ورفاق

العاصمة.
ــه وكيل  ــر االتصاالت ومع ــع وزي ووض
ــم  ــؤون الفنية املهندس هاش ــوزارة للش ال
ــس إدارة رشكة يمن  ــيل ورئيس مجل الوش
ــيل إكليالً من الزهور  موبايل عصام الحم
ــرأوا  وق ــاد  الصم ــهيد  الش ــح  رضي ــىل  ع

الفاتحة عىل روحه وأرواح رفاقه.
ــاد  ــهيد الصم ــري أن الش ــح النم وأوض
ــوز الفداء والتضحية يف  يعترب رمزاً من رم

ــجاعته  ــن ، مؤكداً أن ش ــبيل عزة الوط س
ــتظل  ــعبه س ــه يف خدمة وطنه وش وتفاني

خالدة يف وجدان الشعب اليمني .
وأشار الوشيل والحميل إىل أن الرئيس 
ــبيل  ــاد ورفاقه بذلوا أرواحهم يف س الصم
ــة  ــه يف مواجه ــاع عن ــن والدف ــزة الوط ع

العدوان الغاشم.
ــاالت ومعه  ــر االتص ــك زار وزي بعد ذل
ــوزارة ورئيس  ــار ال ــل الوزارة ومستش وكي
ــر عام  ــل ومدي ــن موباي ــس إدارة يم مجل
يف  ــهداء  الش ــي  روضت  ، ــاءات  االنش
ــرأوا  ــراف وق ــني و الج ــي الخمس منطقت

الفاتحة عىل أرواح الشهداء.

وزير االتصاالت يزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه وروضتي الخمسين والجرافوزير االتصاالت يزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه وروضتي الخمسين والجراف

طارق مصطفى سالم
عن مؤامرة العدو التي انكشفت 

وهزمت يف الحديدة ..!
ــبب  ــبب, وقديما قالوا (إذا عرف الس دعوني اخبركم ما هو الس

بطل العجب)
ــة والميناء  ــري للحديدة( المدين ــي محاولة اجتياحهم البرب ف
والمواطنين) كانوا يعتمدون على عنصرين في الحشد والمفاجأة 

:
ــتناد الى   ــدة) باالس ــط الحدي ــارج (محي ــن الخ ــوم م 1/ الهج
ــن المجندين في  ــة الحاقدي جحافل المرتزقة الجدد من العفافش

قوات طارق عفاش:
ــن خالل تفعيل دور  ــة من الداخل (وهي األهم)  م 2/ االنتفاض
(خالياهم النائمة) في أحياء وحواري الحديدة وهي في جميعها 
ــية  ــكرية العفاش ــتخبارية والعس ــن تلك العناصر األمنية واالس م
ــاء اليمنيين طوال العقود الماضية والتي فرت  الملوثة أياديها بدم
من صنعاء وعمران وحجة عقب فتنة ديسمبر2017م واختبأت في 

المجتمع الحديدي المتسامح والمسالم ..!!
ــت وخملت  ــل والخاليا جبن ــك الجحاف ــدوا بأن تل ــا وج وعندم
ــر لمخططهم  ــيئا يذك ــد أن حوصرت) ولم تقدم ش ــت( بع وتراجع

اإلجرامي حاولوا إثارة حماسها وفعاليتها بموضوعين :
ــاعة الصفر  ــو يعلن س ــجل لعفاش وه ــم مس ــريب فل األول: تس

النتفاضته المزعومة ضد أنصار الله في 3ديسبمبر2017م.
الثاني: تسريب خبر إعداد أحمد علي عفاش الستالم السلطة 
ــة ألن هذا  ــتغفال للعفافش ــن هادي في القريب العاجل وهذا اس م
االجراء مستحيل أن ينفذ في الوقت الراهن كونه يصيب شرعيتهم 
ــتند لها التحالف في  ــرارات األممية التي اس ــة (وكافة الق المزعوم

عدوانه على اليمن) .
ــة لتحالف  ــة واليائس ــوات البائس ــط وتلك الخط ــذا التخب وبه
ــراءة والمحصلة النهائية لنتائج  دول العدوان واالحتالل تكون الق
ــل الذريع واالنكسار  ــاحل الغربي هي الفش معركة الحديدة والس
ــة والميناء)  ــالل الحديدة(المدين ــي احت ــم الخبيث ف لمخططه

ليلحقوا بها وكما فعلوا بموانئ عدن والمكال والريان ..!!
نعم, شعب اليمن الصامد ينتصر والعدوان الخبيث ينكسر

محافظ محافظة عدن

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

محمد املنصور
يوميات الثورة

أبعاد استراتيجية كبرى أبعاد استراتيجية كبرى 
لمعركة الساحللمعركة الساحل

ALTHAWRAHالثــــورة

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

3 شوال 1439ه - 17 يونيو 2018م العدد 19568األحد
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــكرية  العس ــارات  االنتص
ــاحل الغربي تفاقم مأزق العدو  ــاء تهامة يف جبهة الس وأبن
االماراتي وتحالف الرش والعدوان وورطتهم التي ستتحول 

إىل هزيمة بإذن الله.
ــعودي االمريكي  ــف الس ــح التحال ــل لصال ــت ال يعم الوق
اإلماراتي املجرم وال لصالح مرتزقته بل لصالح املدافعني عن 

األرض والكرامة ومستقبل اليمن الحر املستقل .
ــد للمعركة  ــعودي والتحالف أع ــي والس ــدو اإلمارات الع
ــد بعيد  ــات منذ أم ــاد واإلمكان ــوش والعت ــاحلية الجي الس
ــاءت  ــي ، وج ــي بريطان ــط أمريك ــإرشاف وتخطي ــا ب طبع
ــابات اإلماراتي والتحالف  ــج عىل األرض بعكس حس النتائ
ــياً  ــهلة وانتصاراً سياس ــا معركة س ــا وتخيله ــذي أراده ال

وإعالمياً حاسماً .
ــي بحملة  ــاحل الغرب ــة الس ــدأ معرك ــي ب ــدو اإلمارات الع
ــرية وتبجح وعنرتيات وتضخيم النجازاته التي  إعالمية كب

رسعان ما تبخرت وبان زيفها يف وقت وجيز .
ــرور والخيالء  ــاحل الغربي كان الغ ــة معركة الس يف بداي
ــهد ملا سمي بعملية الرعد  قد جعلت االماراتي يتصدر املش
ــادة إنتاج  ــش إعالمي إلع ــة هام ــرده مع إتاح ــر بمف االحم
ــن بقايا النظام  ــاش وعصاباته املهزومة م صورة طارق عف

العائيل العميل والفاسد .
ــف املرتزقة  ــالل لفي ــف من خ ــي والتحال ــاول اإلمارات يح
ــة ألنصارالله  ــية مكافئ ــكرية وسياس ــدد خلق قوة عس الج
ــة حفرت يمني تابع  ــة عن اليمن تكون بمثاب والقوى املدافع
ــا يف اية  ــا وازن ــون طرف ــكا، وتك ــعودية وأمري ــارات والس لإلم
حوارات للتسوية السياسية القادمة برعاية األمم املتحدة.

*******
ــاحل الغربي التي  عملية غزو واحتالل الحديدة والس
ــيطرة عىل  ــتكمال الس ــي عمليا الس ــارات تأت ــا اإلم تقوده
ــدة من املهرة  ــئ والجزر اليمنية املمت ــواحل واملوان كل الس
ــي ودويل  ــتعماري إقليم ــط اس ــن مخط ــدي ، وضم إىل مي
ــاد عىل  ــىل االعتم ــه ع ــب من ــوم يف جان ــكا يق ــادة أمري بقي
ــذ الحروب  ــتخدامها كأدوات لتنفي ــة واس ــوى اإلقليمي الق
ــورية  ــال يف اليمن وس ــو الح ــا ه ــة كم ــالت بالوكال والتدخ

والعراق وليبيا الخ .
ــية  ــع السياس ــربرات والذرائ ــك امل ــة تل ــت صحيح وليس
ــلحة  ــب األس ــة تهري ــانية ، وذريع ــة ، واإلنس ، واالقتصادي
ــدوان  الع ــف  وتحال ــارات  اإلم ــا  له ــروج  ت ــي  الت ــة  اإليراني

السعودي األمريكي لغزو الحديدة واحتاللها .
ــتطيع  ــق الواضحة التي ال يس ــن الحقائ ــا عدد م وامامن

تحالف العدوان انكارها منها :
ــا  عملي ــة  خاضع ــي  اليمن ــاحل  والس ــدة  الحدي ان   -  1
ــاردة وواردة تدخل إىل  ــذي يرصد كل ش ــامل ال للحصار الش

الحديدة من قبل تحالف العدوان نفسه منذ البداية .
ــة املنظمات الدولية دورها يف  2 - إن التضييق واملنع ملمارس

إيصال املساعدات اإلنسانية يتم من قبل التحالف نفسه .
ــوب  والجن ــدن  لع ــي  اإلمارات ــالل  االحت ــة  تجرب إن   -  3
ــان املوثقة ،  ــوق االنس ــه لحق ــة وانتهاك ــاته القمعي وممارس
ــن إيصال  ــن حديثه ع ــل م ــاب يجع ــوىض واإلره ــرشه للف ون
ــاة حقيقية ، واشبه  ــانية مأس ــاعدات والجوانب اإلنس املس

يشء بحديث العاهرة عن الرشف .
ــي اإلماراتي  ــعودي األمريك ــداف العدوان الس حقيقة أه
ــة، فهو عدوان  ــفت واتضحت بعد قرابة األعوام األربع تكش

همجي وحيش غري مربر وال رشعي ،
ــم به هذا العدوان من انتهاك رصيح وواضح لكل  فما اتس
حقوق االنسان ومن مجازر وحشية وتدمري منظم ومقصود 
ــار الظالم يؤكد انه  ــات الحياة ناهيكم عن الحص لكل مقوم
ــدف التصدي ملزعوم  ــادة الرشعية وال له ــن بغرض اع لم يك
ــتعمارية  ــياق الهجمة االس ــاء يف س ــي بل ج ــر االيران الخط

األمريكية الصهيونية السعودية عىل اليمن واملنطقة .
ــلمان  ــب بمحمد بن س ــي تربط ترام ــة الت ــة العالق طبيع
ومحمد بن زايد وما يقومان به من أدوار تامرية عدوانية يف 

اليمن واملنطقة تفرس حقيقة العدوان عىل اليمن .
ــعودية  ــي تقوم بها الس ــبوهة الت ــرية واملش األدوار الخط
واإلمارات يف شبوة وحرضموت واملهرة والجوف تربز األطماع 

االستعمارية يف الرثوات اليمنية .
ــتعمارية األمريكية للسيطرة عىل  كما تظهر األبعاد االس
ــالل قيام الوكيل اإلماراتي  املناطق الحيوية يف اليمن من خ
ــكري واالحتالل املبارش للجزر  ــعودي باالنتشار العس والس
ــيطرة العسكرية  ــواحل اليمنية وصوال إىل محاولة الس والس

عىل الحديدة والرشيط الساحيل الغربي .
ــعودية االماراتية يف اليمن عن  غري بعيدة هذه التحركات الس
أجندة الهيمنة األمريكية عىل املنطقة لعقود قادمة من الزمن ،

ــه تأتي مؤامرة صفقة القرن األمريكية  ــياق نفس ويف الس
ــلمان ومحمد بن زايد  ــب محمد بن س ــة التي يلع الصهيوني
ــرتاف بالقدس  ــرار ترامب االع ــا ، فبعد ق ــا فيه دورا محوري
ــفارته إليها  ــل س ــان الصهيوني ونق ــة للكي ــة عاصم املحتل
ــعودية إماراتية مرصية ورسمية عربية  بتواطؤ ومباركة س
ــمي  الرس ــع  بالتطبي ــة  املتعلق ــب  الجوان ــي  تأت ــالمية،  إس
ــىل دمجه ضمن  ــي، والعمل ع ــع الكيان الصهيون ــي م العرب

املصالح املشرتكة العربية السياسية واالقتصادية .
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