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■هذه خلفيات العدوان 
ولكن لن نخضع 

ــة يف حكومة  ــدت وزارة الخارجي  فن
ــم واالدعاءات  ــي املزاع ــاذ الوطن اإلنق
ــة لقوى  ــا عنارص تابع ــي يروج له الت
ــة  صالحي ــدم  ع ــأن  بش ــدوان  الع
الجوازات اليمنية الصادرة يف املناطق 

غري الخاضعة لالحتالل.
ــؤول بالخارجية  ــدر مس وقال مص
بأن هذه الحملة الشعواء التي تهدف 

ــيل تلك  ــني حام ــاءة للمواطن إىل االس
ــاة  ــن معان ــت م ــد ضاعف ــوازات ق الج

اليمنيني يف الخارج.
ــذه االدعاءات  ــدر ه ــف املص ووص
باملحاوالت العبثية والفاشلة لالرضار 
ــة  خان يف  ــب  وتص ــة  الوطني ــوى  بالق

الحقد واالنتقام من الشعب اليمني.
ــة املنظمات  ــت وزارة الخارجي ودع

ــالمة  ــن س ــد م ــة للتأك ــة املعني الدولي
ــادرة  الص ــة  اليمني ــفر  الس ــق  وثائ
ــوى  لق ــع  تخض ال  ــي  الت ــق  املناط يف 
ــون  تك أن  ــتبعد  تس ــم  ول ــالل  االحت
ــادي ومرتزقة العدوان  حكومة الفار ه
متورطني يف إدخال إرهابيني إىل اليمن 

بجوازات مزورة.

ــرون أمس  ــب 12 آخ ــتة مواطنني وأصي ــهد س استش
ــخاص عىل املصلني  ــراء قنبلة يدوية ألقاها أحد األش ج

يف مسجد خشفة بمديرية مذيخرة محافظة إب.
وأوضح مصدر امني  لـ(سبأ) أن شخصا ألقى قنبلة 
يدوية عىل مصلني أثناء تأديتهم صالة الجمعة بمسجد 

ــتة  ــهاد س ــرة، ما أدى إىل استش ــة مذيخ ــفة مديري خش
مواطنني وإصابة 12 آخرين .

ولفت املصدر إىل أن الشخص الذي ألقى القنبلة عىل 
املصلني الذ بالفرار إىل منزله .. 

وزارة الخارجية: ادعاءات مرتزقة العدوان بشأن 
جوازات السفر تهدف إىل االنتقام من الشعب

استشهاد ستة مصلني بعملية إرهابية يف إب 
التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 02

ٹ  / خاص
ــعودي  أمىض تحالف العدوان الس
ــس الجمعة يوما  ــب مرتزقته أم وكتائ
ــأرب ـ الجوف ـ  ــا يف جبهات م عصيب
ــتمرار وترية  ــج ـ تعز، مع اس نهم ـ لح
العمليات العسكرية النوعية ألبطال 
ــي  ــعبية والت ــان الش ــش واللج الجي
ــعودي  ــدوان الس ــدت تحالف الع كب
ومليشيا الفار هادي وحزب اإلصالح  
األرواح  يف  ــرية  كب ــائر  خس ــورة  فات
ــيطرة  الس ــز  تعزي ــل  ظ يف  ــاد  والعت
ــة ألبطال الجيش واللجان يف  امليداني

أكرث الجبهات.

عمليات نوعية تعزز السيطرة امليدانية للجيش 
واللجان وتكبد العدو خسائر كبرية

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ٹ /خاص
ــل وأصيب 7 بجروح  ــهد 22 مدنيا عىل االق استش
ــريان  ــا ط ــة ارتكبه ــزرة مروع ــة ملج ــة أولي يف حصيل
ــعودي األمريكي أمس الجمعة  ــف العدوان الس تحال
ــة الخوخة  ــعبية يف مديري ــوقا ش ــتهدافه س ــد اس بع
ــاحلية بمحافظة الحديدة، بالتزامن مع تصعيد  الس
هستريي لغاراته عىل املحافظات مستخدما القنابل 

العنقودية املحرمة عىل القرى واملناطق السكنية.

وافاد مسؤول محيل لـ "الثورة" أن طريان العدوان 
ــة الخوخة  ــن ثالث غارات عىل مديري ــعودي ش الس
ــوق  ــتهدفت الس ــدى الغارات اس ــاحلية وأن إح الس
ــة ما كان  ــرق الخوخة لحظ ــة يف مف ــعبية الواقع الش
ــاحلية  ــرواد من أبناء املناطق الريفية الس مكتظا بال

ما اوقع حصيلة كبرية من الضحايا املدنيني.
ــم التعرف   ــزرة الذين ت ــهداء املج ــال إن بني ش وق

عليهم كل من: 

1 -عبدالله عباس رشيان رزيق
2 - عبدالرحمن سعيد صالحي.

3 - عبدامللك سعيد صالحي.
4 - عبده عبدالله عمر رزيق.

5 - مرشد يونس محمد دوبله.
6 - نرص عيل حسن رزيق.

7 - محمود محمد يحي مرعي.

مجزرة مروعة للعدوان السعودي بسوق شعبية يف الحديدة أوقعت 
٢٩ شهيدا وجريحا.. تكثيف هستريي للغارات العنقودية

الثورة/
ــع من  * تزامنا مع اليوم العاملي للكىل املوافق التاس
ــة العاملية  ــلطت منظمة الصح ــارس من كل عام، س م
الضوء عىل املعاناة املتزايدة ملرىض الكىل يف اليمن مع 

تفاقم األزمة الصحية يف البالد. 
ــب اإلقليمي  ــدره املكت ــي أص ــان صحف ــا لبي فوفق
ــني داخليا عىل محافظة  للمنظمة، أدى تدفق النازح
ــة، إىل ارتفاع عدد  ــهر املاضي الحديدة عىل مدى األش
ــوي يف "مركز  ــيل الكل ــرىض الذين يخضعون للغس امل

ــن 600 مريض  ــرث م ــكىل" إىل أك ــيل ال ــدة لغس الحدي
بالرغم من أن قدرة املركز 400 مريض. 

ــور ماهر ماجام أن املركز  وأوضح مدير املركز الدكت
ــة  ــري نحو 145 جلس ــاعة لتوف ــدار الس ــل عىل م يعم
ــن التأخري غري  ــر م ــن ال مف ــوي يوميا، لك ــيل كل غس
ــاآلالت قديمة وتتعطل يف كثري من األحيان،  املتوقع، ف
ــود قطع غيار  ــب إصالحها نظرا لعدم وج ومن الصع

لهذه األدوات القديمة.
وباإلضافة إىل هذه الصعوبات، يواجه مركز غسيل 

ــن نقص الوقود  ــتية أخرى، م الكىل تحديات لوجيس
ــت امليزانية  ــاء. كما انخفض ــاع الكهرب ــايل انقط وبالت
ــري، مما  ــكل كب ــة بش ــلطات الصحي ــة للس املخصص
ــة التكاليف  ــة دون أموال لتغطي ــرك املرافق الصحي ت
ــغيلية والعاملني يف مجال الرعاية الصحية دون  التش

رواتب منتظمة منذ سبتمرب املايض.
ــم بوصولهم إىل  ــي معاناته ــال تنته ــرىض، ف ــا امل أم

املركز ..

٢٨ مركزا للغسيل الكلوي تكافح لالستمرار رغم العدوان والحصار
الصحة العالمية: الحاجة ملحة لمزيد من الدعم لتجنب اإلغالق

رئيس الوزراء يعزي يف وفاة الشيخ علي حسني شميلةرئيس الوزراء يعزي يف وفاة الشيخ علي حسني شميلة

إنطالق عاصفة تغريدات  كسر الحصار مساء اليوم إنطالق عاصفة تغريدات  كسر الحصار مساء اليوم 

صنعاء/ سبأ
ــيخ  ــاة إىل الش ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواس ــث رئيس ال بع
ــقيقه الشيخ عيل حسني شميلة الذي انتقل إىل جوار ربه  ــني أحمد شميلة يف وفاة ش حزام حس

بعد حياة حافلة بالعطاء يف خدمة مجتمعه ووطنه.
وعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن أحر تعازيه وعظيم مواساته للشيخ حزام وكافة آل شميلة 

يف محافظة حجة ويف غريها من املحافظات بهذا املصاب األليم .. 

الثورة/..
دعما وإسنادا لحملة رفع الحصار عن اليمن 
ــطون حقوقيون عىل موقع التدوينات  يدشن ناش
ــة تغريدات تعترب الثالثة  الصغرية "تويرت" عاصف
ــف العدوان  ــوات تحال ــار ق ــدف إىل كرس حص ته

السعودي األمريكي عىل الشعب اليمني.

تــكــثــيــف هــســتــيــري لـــلـــغـــارات الــعــنــقــوديــةتــكــثــيــف هــســتــيــري لـــلـــغـــارات الــعــنــقــوديــة
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