
صنعاء /سبأ
ــلحة العميد  ــم القوات املس ــمي باس قال املتحدث الرس
ــا لالتفاق وبدأت إعادة  ــى رسيع إنه ورغم تنفيذ قواتن يحي
االنتشار يحاول العدوان ومرتزقته االلتفاف عىل نص بنود 
ــويد بارتكابهم 81 خرقا التفاق وقف إطالق النار  اتفاق الس

بالحديدة خالل الـ 48 ساعة املاضية".
ــاء اليمنية  ــح لوكالة األنب ــع يف ترصي ــد العميد رسي وأك
ــة مدفعية األحياء  ـــ 47 قذيف ــة قصفوا ب ــبأ) أن املرتزق (س
ــان  ــش واللج ــع الجي ــني ومواق ــزارع املواطن ــكنية وم الس
ــو 16 وثالث  ــىل كيل ــت قذائف هاون ع ــا س ــعبية، منه الش
شمال حيس وثالث أخرى عىل الجاح األعىل وتسع شمال 

غرب قرية الرشف إىل غرب قرية محل الشيخ .
ــاون باتجاه حارة  ــة العدوان قذيفتي ه كما أطلق مرتزق
ــد املواطنني رشق قرية  ــي ومثلهما عىل مزرعة أح الضبيان
القلمة شمال رشق حيس وقذيفة هاون باتجاه كلية الطب 
ــف مدفعية  ــس و10 قذائ ــمال حي ــي هاون عىل ش وقذيفت
ــوب رشق مثلث مقبنة بحيس  ــع قذائف هاون عىل جن وأرب
ــس، كما قصفت  ــة عىل جنوب حي ــس قذائف مدفعي وخم
ــة الطب  ــة الحديدة وكلي ــط جامع ــة محي ــة املرتزق مدفعي

وباتجاه التحيتا.
ــار إىل أن املرتزقة أطلقوا النار من مختلف األسلحة  وأش
ــل  ــة مح ــرشف إىل قري ــة ال ــن قري ــة م ــطة والخفيف املتوس
ــعب إىل  ــمال رشق مدينة الش ــيخ ومن اتجاه رشق وش الش
ــارع صنعاء  ــعب ومن بيوت الخباتية باتجاه ش مدينة الش
ــوب رشق مثلث مقبنة  ــرايس ومن مثلث مقبنة إىل جن والغ

بحيس.
ــتطالعي واصل تحليقه  وبني أن الطريان الحربي واالس
ــا حلق طريان  ــة والتحيتا، فيم ــوق الجبلي ــكل مكثف ف بش
االستطالع فوق كيلو 16 والحايل والحوك وطريان األباتيش 

فوق أجواء الجاح والتحيتا.
ــش واللجان  ــلحة أن الجي ــدث القوات املس ــت متح ولف
ــتحداثات وتحصينات  ــة تقوم باس ــعبية رصدوا جراف الش
ــاً وثالث دينات  ــة بحيس وتحركات 25 طقم يف مثلث مقبن
تحمل مدداً من الخوخة إىل الفازة و13 طقماً من الفازة إىل 
ــة وثالث أطقم من خلف جامع أحمد عيل إىل مزارع  الخوخ
سليمان محب وثمانية أطقم محملة أفراد ودينا من الطور 

إىل الدريهمي .
ــعبية تحركات  ــش واللجان الش ــال الجي ــا رصد أبط كم
ــني والغرايس  املرتزقة من الدريهمي والدوار باتجاه الخمس
ــمال رشق مدينة  ومن العقد باتجاه رشق وجنوب رشق وش
الشعب ومن العقد باتجاه املطاحن والغرايس وكذا خمس 
ــارع صنعاء  ــراداً باتجاه ش ــاً تحمل أف ــات و11 طقم مدرع
ــني إىل  والغرايس إىل جانب تحرك آليات وأطقم من الخمس
ــناء ومن غرب العقد إىل رشق مدينة الشعب ومن غرب  املس

العقد باتجاه املطاحن.
ــارة منها ثالث غارات  ــن 41 غ وذكر أن طريان العدوان ش
ــنحان بمحافظة صنعاء وغارتني عىل البقع وسبع  عىل س
ــارات عىل  ــم وأربع غ ــىل باق ــارة ع ــاف وغ ــىل كت ــارات ع غ
ــارات عىل  ــىل رازح بصعدة وخمس غ ــا ع ــط ومثله املالحي
ــىل املدافن بمحافظة حجة  حرض وميدي وثمان غارات ع
ــىل رصواح بمأرب وثالث غارات عىل الرشفة  وأربع غارات ع

وقبالة نجران.
كما دمر طريان العدوان األمريكي السعودي أمس منزل 

مواطن يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.
ــريان  ــبأ) أن ط ـــ (س ــدة ل ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن غارة عىل منزل مواطن بمنطقة آل  العدوان اإلجرامي ش

ــيل بمديرية رازح، أدت إىل تدمريه وترضر عدد من املنازل  ع
املجاورة.

ــرض لقصف جوي  ــة تتع ــدر إىل أن املديري ــار املص وأش
ــكل يومي خلف أرضاراً  ــعودي بش ومدفعي وصاروخي س

مهولة بممتلكات املواطنني.
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس ثالث  كما ش

غارات عىل مديرية رصواح بمأرب.
ــعودي  ــدوان الس ــارات الع ــي أن غ ــدر أمن ــح مص وأوض

خلفت أرضارا يف ممتلكات املواطنني بمديرية رصواح.
ــار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذائف  وأش

مدفعية عدد من املناطق برصواح.
ــعبية  ــش واللجان الش ــع فإن الجي ــا للعميد رسي ووفق
ــي  ــاه تبت ــني باتج ــا زحف ــة منه ــات للمرتزق ــدوا زحوف ص
ــاه  ــات باتج ــة زحوف ــة وأربع ــم يف الربوع ــني والعَل القناص
ــىل اللخافيف وعىل نجد الفارس قبالة نجران  محديدة وع
ــف آخر عىل مواقع الرشوق والقايض برصواح وزحفني  وزح
من اتجاه الحصن يف باقم باتجاه مواقع الجيش يف آل رسة 

مسنوداً بتمهيد مدفعي وغطاء جوي.
ــعبية زحفني عىل  ــا كرس أبطال الجيش واللجان الش كم
ــن قبالة جيزان  ــبكة باملداف ــب وعىل جبل الش ــل العط جب
ــارات وزحف عىل جبل الصافية وتبة عنواون  من ثالثة مس

باملالحيط.
ــلل  ــعبية محاوالت تس ــان الش ــش واللج ــل الجي وأفش
للمرتزقة األوىل باتجاه جبل رحناق يف مقبنة بتعز وباتجاه 
ــرب الربوعة وعىل  ــىل غ ــد يف باقم وع ــواب الحدي ــرب أب غ
مواقع الجيش ما بني الشبكة والطلعة وعىل جنوب تويلق 

قبالة جيزان.
ــعبية  ــش واللجان الش ــدات من الجي ــا أحبطت وح كم
ــعودي عىل مربع  ــلل ملرتزقة الجيش الس أمس عملية تس

الحماد بقطاع نجران.
ــبأ) أن عدداً من مرتزقة  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــال عملية  ــوا خالل إفش ــعودي قتلوا وجرح ــش الس الجي

تسلل لهم عىل مربع الحماد.
ــش  ــة يف الجي ــدات الهندس ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــالل محاولة  ــكرية خ ــعبية فجرت آلية عس ــان الش واللج

التسلل، أدت إىل مرصع وجرح من كان عليها.
ــعبية أمس عدداً  وقصفت مدفعية الجيش واللجان الش
ــم يف قطاع  ــعوديني ومرتزقته ــود الس ــات الجن ــن تجمع م

جيزان.
ــناد  ــبأ) أن وحدة اإلس ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
املدفعي يف الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات 
ــعودة  ــع الس ــة ويف موق ــعوديني رشق الخوب ــود الس الجن
ــقوط قتىل  ــا أدى إىل س ــف املدفعية، م ــن قذائ ــد م بالعدي

وجرحى يف صفوفهم .
وأشار املصدر إىل أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية 
قصفت أيضاً مواقع مرتزقة الجيش السعودي رشق الدود، 

محققة إصابات مبارشة .
كما كرست وحدات من الجيش واللجان الشعبية، أمس 
ــة منفذ علب  ــعودي قبال ــع ملرتزقة الجيش الس زحف واس

بقطاع عسري .
ــن مرتزقة الجيش  ــكري أن عدداً م ــح مصدر عس وأوض
ــرس وحدات  ــر خالل ك ــدد آخ ــرح ع ــوا وج ــعودي قتل الس

الجيش واللجان الشعبية لزحفهم قبالة منفذ علب .
ــوا بحالة  ــع املرتزقة أصيب ــدر إىل أن مجامي ــار املص وأش
ــة الهزيمة وعاد من تبقى منهم يجرون  من اإلحباط نتيج

أذيال الهزيمة والفشل .
ــائر كبرية يف  ــد رسيع أن املرتزقة تكبدوا خس وأكد العمي

األرواح والعتاد ولم يفلحوا يف تحقيق أي تقدم.
ــىل تصعيد مرتزقة العدوان .. أكد متحدث القوات  وردا ع
املسلحة أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عدة عمليات 
ــكر خالد ويف  ــة يف معس ــع املرتزق ــتهدفت مواق ــة اس نوعي

عصيفرة والدفاع الجوي والقحيفة بتعز ويف شبكة صباح 
بذي ناعم بالبيضاء .

ــة نوعية يف  ــعبية عملي ــش واللجان الش ــا نفذ الجي كم
ــدم يف الحول بنهم،  ــوائل مابني البارك وتبة الق إحدى الس
وعىل مواقع املرتزقة يف تبة تراب ورشق القرن يف نهم وتبتي 
ــا بالجريبات يف  ــفينة والحمراء والتباب املجاورة لهم الس

ناطع بالبيضاء.
ــش  الجي ــذ  نف ــلحة،  املس ــوات  الق ــدث  متح ــب  وحس
ــعبية عمليتني هجوميتني عىل مواقع املرتزقة  واللجان الش
باملالحيط ورشق جبل النار باتجاه التباب الحمر والتباب 
ــود وتبة رامي بحرض، وتم السيطرة عىل التباب وعىل  الس
جبل الرضيبة باملالحيط وسقط عدد من القتىل واملصابني 
ــلحة  ــات واغتنام أس ــات ومدرع ــري آلي ــة، وتدم ــن املرتزق م
ــقط أبطال الجيش واللجان  ــكري كبري، كما أس وعتاد عس

الشعبية طائرة استطالع مسرية للعدوان يف املالحيط.
ــعبية  ــلحة واللجان الش ــوات املس ــزام الق ــد الت ــا أك كم
ــدة وعدم الرد  ــار بالحدي ــس ووقف إطالق الن ــط النف بضب
ــة حرصا عىل  ــة املتواصل ــدوان واملرتزق ــات الع ــىل خروق ع
ــرتكة  ــي واللجان املش ــق األمم ــام الفري ــواء أم ــة األج تهيئ
ــت أي فرصة أمام العدوان  ــتوكهولم وتفوي لتنفيذ اتفاق س

ومرتزقته.
ــئولية  ــة مس ــدوان واملرتزق الع ــع  ــد رسي العمي ــل  وحم
ــق األممي  ــل الفري ــة عم ــات وعرقل ــتمرار يف الخروق االس

ــتقرار يف الحديدة  ــت األمن واالس ــرتكة لتثبي واللجان املش
ــالم العادل  ــة إليقاف العدوان وإحالل الس ــاره مقدم باعتب

واملرشف للشعب اليمني.
ــعبية أمس من تطهري  ــش واللجان الش ــا تمكن الجي كم
ــدد من املواقع التي يتمركز فيها مرتزقة العدوان بمنطقة  ع

الخليفني بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــرصع وإصابة عدد  ــبأ) م ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــالل عملية نوعية للجيش واللجان  من مرتزقة العدوان خ
الشعبية، انتهت بالسيطرة عىل عدد من املواقع يف منطقة 

الخليفني.
ــتعادة  ــاول الزحف واس ــدر إىل أن العدو ح ــار املص وأش

املواقع التي خرسها، لكن باءت محاوالته بالفشل.
ــة بالجيش  ــدة الهندس ــرت وح ــد ذاته دم ــىل الصعي ع
ــة العدوان  ــة وآليتني ملرتزق ــعبية أمس مدرع ــان الش واللج
ــعف رشق محافظة  ــة خب والش ــة بمديري ــق متفرق بمناط

الجوف.
ــة ملرتزقة  ــبأ) تدمري مدرع ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــة ومرصع وإصابة  ــفة يف منطقة العقب ــدوان بعبوة ناس الع

من عىل متنها.
وأشار املصدر إىل أنه تم تدمري آلية للمرتزقة وأرس مرتزق 

يف جبهة صربين بمديرية خب والشعف .
ــة يف الخليفني  ــكرية للمرتزق ــري آلية عس ــاد عن تدم وأف

ومرصع من كان عىل متنها.

ــعودياً  س ــاً  جندي  37 ــب  وأصي ــل  قت
ــان  واللج ــش  للجي ــة  نوعي ــات  بعملي
ــايض  ــمرب امل ــهر ديس ــالل ش ــعبية خ الش

املايض.
ــالم العدو بمرصع  ــائل إع واعرتفت وس
ــؤالء الجنود يف جبهات ما وراء  وإصابة ه

الحدود.
ويف ما ييل قائمة بأسماء قتىل وجرحى 
جيش النظام السعودي الذين تم اإلعالن 

عنهم.
أوًال - أسماء القتىل:

ــعود  س ــن  ب ــجاع  ش أول  ــدي  الجن  .1
الحربي

2. العريف مشعل بن مانع العتيبي
3. مانع محمد حسني آل قفله

ــن مريع  ــن بن هادي ب ــب حس 4. الرقي
الخلف الزيادي

5. الجندي عيل بن هادي عسريي
ــيل  ــوض ع ــن ع ــد ب ــدي محم 6. الجن

موىس الشهري
ــر  زاه ــن  ب ــم  إبراهي أول  ــدي  الجن  .7

الحقوي
ــب عبدالله بن محمد عيل  8. وكيل رقي

جماح
9. العريف ماجد بن محمد الحكمي
10. الرقيب أول موىس مفلح خرباني

11. العريف إبراهيم بن حسن أبو راية
ــن محمد أحمد  ــل رقيب عيل ب 12. وكي

آل مجرد
ــن  ــد بن حس ــيل محم ــب مظ 13. الرقي

أحمد الحرييص
14. سامي مطر العضياني
15. مساعد قييض العازمي

16. العريف فتيني
17. عبدالرحيم سعد طلع النقوزي

18. أحمد سالم األزهوري
ــيل  العقي ــري  مط ــه  عبدالل ــد  أحم  .19

العطوي
ــن هرماس  ــق ب ــه عتي ــد عبدالل 20. فه

العطوي
21. حسام بن سعود بن حمد العطوي
ــه ال خاطر الناهيس  ــر عبدالل 22. ظاف

الشهراني

23. عبد الله الدورسي
ــيل محطلم  ــن ع ــد ب ــب أحم 24. الرقي

خرباني
25. النقيب سعد السبيعي

ثانياً أسماء الجرحى :
1. عبدالله شهوان جمعان

ــري  ــد مط ــن عبي ــعيد ب ــف س 2. العري
العصماني املالكي

3. عبدالله أحمد ابو الريش املالكي
4. جابر سالم ناجع ال عوض

5. مفرج بن لفنخ الصيعري
6. مشعل بن مريبد املشيعيل

7. نواف الجهني
8. محمود مصلح صالح الصالحي

9. خرض حسن الشيخي
ــدي  الغري ــليمان  س ــري  مغ ــيل  ع  .10

الحربي
11. هباس عايض الغيداني

12. عبدالله مهدي بن عنقص آل طراد
يشار إىل أن هذه اإلحصائية هي املعلن 
ــد النظام  ــط، حيث يعم ــمياً فق ــا رس عنه
ــائره يف  ــىل خس ــم ع ــعودي إىل التكت الس

جبهات ما وراء الحدود.

بب تنشر األسماء تنشر األسماء

مصرع وإصابة مصرع وإصابة ٣٧٣٧ جنديًا سعوديًا خالل الشهر الماضي حسب االحصائيات الرسمية للعدو جنديًا سعوديًا خالل الشهر الماضي حسب االحصائيات الرسمية للعدو

حمل العدوان ومرتزقته مسؤولية االستمرار في الخروقات وعرقلة الفريق األممي واللجان المشتركة لتثبيت األمن في الحديدةحمل العدوان ومرتزقته مسؤولية االستمرار في الخروقات وعرقلة الفريق األممي واللجان المشتركة لتثبيت األمن في الحديدة

العميــد ســريع: العــدوان ومرتزقتــه يحاولون االلتفــاف على العميــد ســريع: العــدوان ومرتزقتــه يحاولون االلتفــاف على 
اتفــاق الســويد وارتكبــوا اتفــاق الســويد وارتكبــوا ٨١٨١ خرقًا خــالل خرقًا خــالل٤٨٤٨ ســاعة الماضية ســاعة الماضية
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علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

سگرتريو التحرير

03 أخبار وتقاريرأخبار وتقارير

تعز /سبأ 
ــا أمس  ــز يف اجتماعه ــة تع ــة بمحافظ ــة األمني ــت اللجن ناقش
ــة  ــة يف املحافظ ــاع األمني ــر، األوض ــني البح ــظ أم ــة املحاف برئاس

واملديريات.
ــد عبد  ــز العمي ــر أمن تع ــرضه مدي ــذي ح ــاع ال ــرق االجتم وتط
ــات ومدراء  ــة ومدراء املديري ــادة األجهزة األمني ــق الجنيد وق الخال
ــيق بني مختلف األجهزة األمنية  األمن باملديريات، إىل آليات التنس
والعسكرية والقضائية بما يعزز األمن واالستقرار والسكينة العامة.

واستعرض االجتماع، مستوى أداء األجهزة األمنية واإلجراءات 
ــتقرار والحفاظ عىل املمتلكات  ــة بتعزيز جهود األمن واالس الكفيل

العامة والخاصة.
ــة الجهود  ــر أهمية مضاعف ــظ البح ــد املحاف ــاع أك ويف االجتم
ــة وتفعيل مهام  ــة واملجالس املحلي ــيق بني األجهزة األمني والتنس

فروع األجهزة التنفيذية باملديريات.
ــري الخدمات  ــني وتوف ــات املواطن ــس احتياج ــىل رضورة تلم ــدد ع وش
ــتمرار  ــة جراء اس ــاع الراهن ــل األوض ــة يف ظ ــم، خاص ــف معاناته وتخفي
العدوان والحصار والعمل بمسؤولية لرتسيخ العدالة يف أوساط املجتمع.

ــم واالصطفاف  ــز التالح ــة تعزي ــز أهمي ــظ تع ــد محاف ــا أك كم
ــد الجبهات  ــدوان ومرتزقته ورف ــة الع ــود ملواجه ــتمرار الصم واس
ــخصيات االجتماعية يف  ــال وتعميق الرشاكة مع الش باملال والرج

املديريات واالهتمام بأوضاع املواطنني يف املديريات .
ــم يف األداء  ــة والتقيي ــيخضع للمتابع ــع س ــح أن الجمي وأوض

والعمل .. وقال" لن نتهاون مع املقرصين يف واجباتهم ".
ــعبية  ــطرها الجيش واللجان الش ــوه باالنتصارات التي يس ون
ــرد الغزاة  ــة أراضيه وط ــن وحماي ــن الوط ــاع ع ــات للدف يف الجبه

واملحتلني.

مناقشــة األوضــاع األمنية فــي محافظة تعزمناقشــة األوضــاع األمنية فــي محافظة تعز

صنعاء/ سبأ
اطلع وزير الدفاع اللواء الركن محمد 
ــري العمل بدائرة  نارص العاطفي عىل س

التوجيه املعنوي للقوات املسلحة .
ــالل زيارته  ــاع خ ــر الدف ــاف وزي وط
ــات  القطاع ــن  م ــدد  ع ــىل  ع ــرة  للدائ
ــة،  التخصصي واإلدارات  ــعب  والش
واستمع من املختصني إىل إيضاح حول 
ــعب  ــري تنفيذ مختلف الش ــة وس طبيع

والقطاعات واإلدارات ملهامها.
ــع قيادة  ــر العاطفي م ــش الوزي وناق
ــوات  للق ــوي  املعن ــه  التوجي ــرة  دائ
ــام وخطط  ــذ مه ــري تنفي ــلحة، س املس
ــا  وم 2019م،  ــام  للع ــرة  الدائ ــج  وبرام
ــورات لتفعيل  ــن رؤى وتص ــه م تضمنت
ــاء  واالرتق ــا  وقطاعاته ــرة  الدائ ــل  عم
بمستوى األداء يف الجوانب التوجيهية 

واإلعالمية والثقافية والفنية.
ــتوى أداء دائرة التوجيه  وأشاد بمس

ــبيها  املعنوي وروح اإلبداع لدى منتس
وإرصارهم عىل تحقيق النجاح وتجاوز 

الصعوبات والتحديات.
ــتقدم  ــد أن قيادة وزارة الدفاع س وأك
ــا  ــرة بم ــم للدائ ــكال الدع ــف أش مختل

ــهم يف إحداث نقلة نوعية يف العمل  يس
ــي والفني والعمل  ــي واإلعالم التوجيه
ــدرات واملهارات  ــز وتنمية الق عىل تعزي
ــبي وكوادر الدائرة وترجمة رؤية  ملنتس

القيادة الجديدة للدائرة.

وزير الدفاع يناقش مع قيادة دائرة التوجيه وزير الدفاع يناقش مع قيادة دائرة التوجيه 
المعنوي خطط الدائرة لعام المعنوي خطط الدائرة لعام ٢٠١٩٢٠١٩مم
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ــة  املناهض ــية  السياس ــزاب  األح ــل  تكت ــا  دع ــا  فيم
ــريات  ــوداني الذي خرج يف مس ــعب الس ــدوان، الش للع
ــقاط نظام البشري، إىل االستمرار يف  سلمية مطالبة بإس

ثورته.
ــعب  بالش ــبأ)  ــه (س تلقت ــان  بي ــل يف  التكت ــاب  وأه
ــقاط  ــلمية ثورته حتى إس ــتمرار يف س ــوداني االس الس
ــودان يف حرب عبثية  ــذي زج بأبناء الس ــم الطغاة ال حك
ــم  ــي، مقابل تنزيل اس ــان الصهيون ــع الكي ــع م والتطبي
حاكمهم من الالئحة السوداء وبقائه عىل رأس السلطة.
ــٍف خطٍري  ــر بمنعط ــودان يم ــان أن الس ــح البي وأوض
ــية واقتصادية واجتماعية صنعها  أفرزته أزمات سياس
النظام، تجلت يف الكارثة االقتصادية التي رضبت البالد 
ــىل حياة  ــي بظاللها ع ــت ُتلق ــة وال زال ــام املاضي يف األي
ــعب السوداني  املواطنني، ما أدى إىل تردي األوضاع للش

الشقيق.
ــري من كبت  ــه نظام البش وتطرق البيان إىل ما يمارس
للحريات واضطهاد وترشيد الرشفاء من الخدمة املدنية 
ــل عدد  ــني حتى وص ــة التمك ــة بحج ــوات النظامي والق
ــني واملهجرين قرسا إىل ما يزيد عن ثمانية ماليني  الالجئ
ــاوزات والفظائع تثبت بأن  ــوداني .. معتربا هذه التج س
ــعب  ــافٍر مع الش نظام التطهري العرقي يف حالة عداٍء س

ترجمه يف ُعجالٍة إىل ما سماه مجازاً باإلنقاذ.
ــوارده  بم ــرٌي  ث ــودان،  الس ــل  مث ــدا  بل إن   " ــال  وق
ــة ومعادن وبرتول  ــن أراٍض زراعية خصب ــة م االقتصادي
ــار أن تظل  ــة، ومن الع ــوارده البرشي ــاه إضافًة إىل م ومي
ــول حاكمه ملساعدة  احتياجاته يف الحياة مرهونة بتس

اآلخرين لإليفاء بها ".
ــعب  ــة للعدوان أن الش ــل األحزاب املناهض ــد تكت وأك
السوداني حرٌي بأحراره أن يثوروا يف وجه النظام الذي 
ــًال ذريعاً وأهدر كرامة شعبه وجيشه  ــل بإدارته فش فش
ــم يف عدوان عىل بلد  ــتلم ثمن موته وجعلهم مرتزقة، اس

مسلم تربطه بهم عالقة دم ودين.
ــد  ــعب الديمقراطي حش ــه بارك حزب الش من جانب
االنتفاضة الشعبية العارمة التي خرجت فيها الجماهري 
السودانية يف مسريات ومظاهرات سلمية منددة بالقهر 

واالستغالل واملطالبة بإسقاط نظام البشري.

ــخة  ــبأ) نس ــعب يف بيان تلقت (س ــار حزب الش وأش
ــدى مالحم الكرامة التي  ــه، إىل أن هذه االنتفاضة إح من
ــعب السوداني الذي خرج معربا عن نفسه  يرسمها الش
ــلمية واجهها النظام بإطالق  ــريات وتظاهرات س يف مس
ــاص الحي فقتل العرشات من األبرياء، كما اعتقل  الرص
ــية وعرضهم  ــن املتظاهرين والقيادات السياس املئات م

للتعذيب والتنكيل.
ــي التاريخ  ــعب الديمقراط ــتنكر حزب الش وفيما اس
ــوداني انتهاء بارتمائه يف أحضان  اإلجرامي للنظام الس
املرشوع األمريكي الصهيوني السعودي يف املنطقة، عرب 
تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق يف ثورته 

السلمية.
ــوداني واملطالبة  ــعب الس ــان إىل دعم الش ــا البي ودع
ــش النظام  ــم من بط ــني وحمايته ــالق رساح املعتقل بإط

الدموي.
كما دعا القوى اليمنية والعربية إىل املبادرة يف تقديم 
ــن تضامنها  ــري ع ــم والتعب ــاندة والدع ــكال املس كل أش

املطلق مع الشعب السوداني الشقيق حتى تحقيق كل 
مطالبه املرشوعة.

ــاندة ثورة  ــة إىل مس ــلم والتنمي ــزب الس ــا دعا ح كم
الشعب السوداني حتى تحقيق مطالبه املرشوعة.

ــلم يف بيان تلقته (سبأ) بانتفاضة  ــاد حزب الس وأش
ــة ظلم  ــوري يف مواجه ــه الث ــوداني وحراك ــعب الس الش
ــن معاناة  ــوق وزاد م ــلب الحق ــذي س ــري ال ــام البش نظ

الشعب جراء تدهور األوضاع املعيشية.
ــد  ــح أداة يف ي ــري أصب ــام البش ــان " إن نظ ــال البي وق
مشاريع وقوى خارجية تعمل لصالح املرشوع األمريكي 
ــا عىل  ــة منتهاه ــغ يف العمال ــة فبل ــيل يف املنطق اإلرسائي
حساب شعبه وأشقائه العرب وما سلكه يف الزج بجيشه 

كمرتزقه سواء يف العدوان عىل اليمن أو غريها".
ــتجابة ملطالب  ــوداني لالس ــا البيان النظام الس ودع
الشعب والتوقف عن سياسة القمع والتنكيل يف التعامل 
ــعوب العربية  ــه.. مطالبا األحرار يف الش ــع احتجاجات م

واإلسالمية بمنارصة الشعب السوداني يف ثورته.

األحزاب السياسية اليمنية تدعو الشعب السوداني األحزاب السياسية اليمنية تدعو الشعب السوداني 
لالستمرار في سلمية ثورته لالستمرار في سلمية ثورته 


