
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس
ــن  ــدداً م ــي ع ــعودي األمريك الس
ــاً  مخلف ــة  الجمهوري ــات  محافظ
أرضاراً كبرية ، وتعرضت املديريات 
ــدة  صع ــة  بمحافظ ــة  الحدودي
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  لقص
سعودي خالل الساعات املاضية.

أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــتهدف بغارة  ــدوان اس ــريان الع ط
ــني يف مديرية  ــيارة أحد املواطن س
ــىل  ــرى ع ــارة أخ ــن غ ــس وش عب
ــارات  ــس غ ــريان وخم ــة ح مديري
ــدي  ــرض و مي ــي ح ــىل مديريت ع

بمحافظة حجة .
ــريان  الط أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــىل مديرية  ــارة ع ــن غ املُعادي ش
ــالث غارات عىل منطقة  الظاهر وث
ــة الفرع  ــىل منطق ــل وغارة ع امللي
ــة  محافظ يف  ــاف  كت ــة  بمديري

صعدة.
آل  ــي  منطقت ــرض  تع ــد  وأك
ــة منبه  ــر بمديري ــيخ وآل عم الش
ــدا  ومناطق متفرقة من مديرية ش
ــر  غم ــة  بمديري ــور  الغ ــة  ومنطق
ــي  صاروخ ــف  لقص ــة  الحدودي

ومدفعي سعودي .
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــارات عىل  ــع غ ــن أرب ــدوان ش الع
ــورة  ومس ــول  الح ــي  منطقت
ــم يف محافظة صنعاء  بمديرية نه

ــمال رشق معسكر خالد  ، وغارة ش
بمديرية موزع يف محافظة تعز .

ــدوان غارتني  ــريان الع ــن ط وش
ــيالن بمحافظة  ــىل مديرية عس ع
ــة  مديري ــىل  ع ــارة  وغ ــبوة  ش

القريشية يف محافظة البيضاء .
ــن الطريان  ــب املصدر ش وحس
ــىل  ــارة ع ــي غ ــعودي األمريك الس
ــس  وخم ــزان  جي يف  ــارة  ج وادي 
يف  ــة  الرشف ــع  موق ــىل  ع ــارات  غ

نجران.
ــان أمس  ــهد مواطن ــا استش كم
يف سلسلة غارات لطريان العدوان 
ــعودي عىل مديرية  األمريكي الس

التحيتا بالحديدة.
ــريان  ــي أن ط ــدر أمن ــد مص وأك
ــن 9 غارات جوية عىل  العدوان ش

ــزارع يف مديرية التحيتا  إحدى امل
ــهاد  ــفرت الغارات عن استش وأس
ــة  ــرضر املزرع ــني وت ــني اثن مواطن

املستهدفة بشكل كبري.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
السعودي األمريكي أمس 20 غارة 
ــة  ــة بمحافظ ــق متفرق ــىل مناط ع

صعدة.
ــي بصعدة  ــدر أمن وأوضح مص
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــبأ)  (س ـــ  ل
ــة  منطق ــارة  غ  15 ـــ  ب ــتهدف  اس

الصوح بمديرية كتاف.
ــدر إىل أن الطريان  ــار املص وأش
ــن ثالث غارات عىل آل  املعادي ش
الصيفي بمديرية سحار، وغارتني 
ــر ووادي خلب  عىل منطقة الظاه

بمديرية الظاهر.

استمرار غارات العدوان اإلجرامية على استمرار غارات العدوان اإلجرامية على 
المواطنين بمختلف المحافظاتالمواطنين بمختلف المحافظات

احتفال شعبنا بهذه المناسبة يعبر عن هويته االيمانية وعالقته الوثيقة بين الرحمة والسالماحتفال شعبنا بهذه المناسبة يعبر عن هويته االيمانية وعالقته الوثيقة بين الرحمة والسالم
تعظيم آل سعود لترامب وملوكهم واجب ديني أما تعظيم رسول الله فهو بدعة بالنسبة إليهمتعظيم آل سعود لترامب وملوكهم واجب ديني أما تعظيم رسول الله فهو بدعة بالنسبة إليهم

ــعبية  ــال الجيش واللجان الش تمكن أبط
ــرتاتيجي  ــل فاطم اإلس ــس من تطهري جب أم
بحريب نهم وكبدوا مرتزقة العدوان خسائرة 
ــرية يف عملية هجومية باملخدرة بمحافظة  كب

مأرب.
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس وأوضح مص
ــبأ) أن وحدات الجيش واللجان  اليمنية (س
ــري جبل  ــة من تطه ــة نوعي ــت يف عملي تمكن
ــوادي نملة يف  ــرتاتيجي ومواقع ب فاطم اإلس
ــائر  حريب نهم وكبدت مرتزقة العدوان خس
ــا أعطبت آلية  ــاد ، كم ــرية يف األرواح والعت كب

عسكرية لهم.
ــة عدد  ــرصع وإصاب ــدر إىل م ــار املص وأش
ــدوان يف عملية هجومية عىل  ــن مرتزقة الع م

مواقعهم بمنطقة املخدرة بمديرية رصواح.
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش و نفذ أبط
أمس عمليتني هجوميتني عىل مواقع مرتزقة 
ــة والتباب  ــدة الرشقي ــة عي ــدوان بمنطق الع

السود يف نهم.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــداد  أع ــة  وإصاب ــرصع  م ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــني عىل مواقعهم  ــرية من املرتزقة يف هجوم كب

بمنطقة عيدة والتباب السود.
ــة واغتنام  ــرار املرتزق ــار املصدر إىل ف وأش

أسلحة وعتاد عسكري يف العمليتني.
ــان  ــش واللج ــال الجي ــذ أبط ــك نف إىل ذل

الشعبية أمس عمليات عسكرية واسعة عىل 
ــعودي األمريكي  ــع مرتزقة العدوان الس مواق

بمديريتي املتون واملصلوب بالجوف.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــان نفذوا  ــبأ) أن الجيش واللج ــة (س اليمني
ــع املرتزقة بالغرفة  ــاً عىل مواق هجوماً مباغت
ــالن يف مديرية املصلوب وكبدوهم  ووقز والس

خسائر برشية كبرية.
ــان  ــش واللج ــدر اىل أن الجي ــار املص وأش
ــة العدوان  ــع مرتزق ــاً عىل مواق ــنوا هجوم ش
ــبقها  ــة املتون س ــة بمديري ــة مزوي يف منطق
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــيط مدفعي وس تمش

صفوفهم.
كما استهدفت وحدة القناصة يف الجيش 

ــة  ــن مرتزق ــس 11 م أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــي يف محافظتي  ــعودي األمريك العدوان الس

مأرب والجوف .
ــة األنباء  ــكري لوكال ــدر عس وأوضح مص
اليمنية (سبأ) أنه تم قنص ستة من مرتزقة 
ــة  العدوان بمديرية رصواح يف مارب ، وخمس

آخرين بمديرية الغيل بمحافظة الجوف .

قنص قنص ١١١١ مرتزقا في الجوف ومارب وعمليات عسكرية ألبطال  مرتزقا في الجوف ومارب وعمليات عسكرية ألبطال 
الجيش واللجان بمديريتي المصلوب والمتونالجيش واللجان بمديريتي المصلوب والمتون

خسائر متزايدة يتجرعها مرتزقة العدوان في جبهات الداخلخسائر متزايدة يتجرعها مرتزقة العدوان في جبهات الداخل

الثورة/
ــيد عبدامللك بدر الدين  ــه قائد الثورة الس وج
ــبة املولد النبوي  ــة تاريخية بمناس الحوثي كلم
ــدة بميدان  الرشيف حيا فيها الجماهري املحتش
ــل الكبري  ــة والتفاع ــروح العالي ــبعني عىل ال الس
ــعب  والحيوية التي تقدم صورة عظيمة عن الش
الصامد والحر واملعتز بعزة اإليمان والذي تعجز 
ــرس إرادته وإذالله وقهره وهو  كل قوى العدوان ك
ــا كان حجم  ــتكني مهم ــون ولن يس ــعب لن يه ش

العدوان ومستوى التضحيات.
ــعب الصامد والشامخ والحي  وقال " هذا الش
ــتدعي الحضور،  ــارض بقوة يف كل مقام يس والح
ــذه  كه ــبات  واملناس ــاحات  والس ــات  الجبه يف 
ــم  ــا أعظ ــتلهم منه ــي نس ــة الت ــبة املبارك املناس
ــور الرساج املنري، يعرب  ــتنري منها بن الدروس ونس

عن عرفانه ووفائه لخاتم األنبياء واملرسلني" .
وأضاف " اليوم يجتمع شعبنا يف هذا الحشد 
ــاء البلد بالرغم من صعوبة  املهيب من كافة أرج
ــدوان  الع ــه  ألحق ــا  ــار وم ــدة الحص ــل وش النق
ــاملة بالبلد،  ــن أرضار ش ــعودي األمريكي م الس
ــبوقة،  ــرب اإلعالمية غري املس ــن الح ــم م وبالرغ
ــري  ــور الكب ــن الحض ــه ع ــم يثن ــك ل إال أن كل ذل
واالحتفال يف كل مناطقه الحرة بما يليق بعظمة 
ــع أن دافعه يف  ــول للعالم أجم ــبة ليق هذه املناس
ــه قد عّمد  ــبة إيماني وأن ــه مع هذه املناس تفاعل
ــه  ــة وتضحيات الزكي ــه  ــة بدمائ ــه اإليماني هويت
ــاة األرض ومجرمي  ــكل طغ ــول ل ــة وليق العظيم
ــه ألنها جزء من  ــعب يقدس حريت ــم أنه ش العال
ــتكربين ألنه  ــكل املس ــوع ل ــى الخن ــه ويأب إيمان
ــد عرفه  ــن أعظم قائ ــوده وثباته م ــتلهم صم يس
التأريخ وأقدس معلم وقدوة للبرشية رسول الله 

."
وتابع " شعبنا اليوم يقول ألعدائه املستكربين 
ــن ينتهي وثباتنا  ــن تنكرس وصربنا ل ــا ل أن إرادتن
ــان، فنحن  ــه، ألن مصدره هذا اإليم ــع في ال تراج
ــول الله صىل الله  ــعب قدوتنا وأسوتنا هو رس ش
ــو القرآن  ــا وثقافتنا ه ــلم ومنهجن عليه وآله وس
ــني الذي ال  ــن هذا املع ــتمد صربنا م ــم ونس الكري

ينضب ".
وأشار قائد الثورة إىل أن هذه املناسبة املباركة 
ذكرى مولد خاتم األنبياء وخري عباد الله وأسمى 
وأزكى وأرقى وأشمل وأجل إنسان منذ خلق الله 
ــاعة، البشري النذير واملعلم  البرشية إىل قيام الس
ــاة والخري والصالح،  ــوة رائد النج والقدوة واألس

الذي ابتعثه الله رحمة للعاملني ومنقذا ومخلصا 
ــه  الل ــح  فت ــه  ــم وبعثت ــتضعفني وبقدومه للمس

لعباده أبواب الرحمة.
ــة أحفاد  ــان والحكم ــعب اإليم ــح أن ش وأوض
األنصار باحتفاله بهذه املناسبة يعرب عن هويته 
اإليمانية وعالقته الوثيقة بنبي الرحمة والسالم 
ــلني،  وعن محبته الصادقة واعتزازه بخاتم املرس
كما كان ابتهاج سلفه األنصار يوم قدوم الرسول 

مهاجرا إليهم.
ــبة فرصة مهمة ملراجعة  وقال "إن هذه املناس
ــالمية يف مرحلة من أهم  ــم واقع أمتنا اإلس وتقيي
ــامات  وأخطر املراحل التي تعاني فيها من انقس
ــرية ليكون  ــاكل كب ــادة ورصاعات عنيفة ومش ح
منطلقنا جميعا يف هذه املراجعة والتقييم، إعادة 
تصويب مسار األمة الذي بقدر ما ينحرف بقدر 
ــك االنحراف يف  ــى التبعات الكبرية لذل ما تتداع
واقع األمة ويلحق بها خسائر كبرية تدفع الثمن 

من قيمها وأخالقها وترتاجع عن مبادئها ".
ــاس للتصويب  ــاف" يجب أن يكون األس وأض
ــالمية بمفاهيمها الصحيحة  تعزيز الهوية اإلس
ــو مرشوعنا  ــي مبادئنا؟ وما ه ــن؟ وما ه ــن نح م
كأمة؟ وما هي معالم هذا املرشوع؟ ومن هو املعلم 
ــتحرضه إىل  ــد الذي يجب أن نس ــدوة والقائ والق
ــك بموجب  ــذي هو بال ش ــا وواقعنا، وال حارضن
هويتنا اإليمانية وانتمائنا اإلسالمي رسول الله 

محمد صل الله عليه وعىل آله الطاهرين".
ــي إىل أن وقع  ــك الحوث ــيد عبداملل ــت الس ولف
ــري أو  ــراف الكب ــا باالنح ــر إم ــوم متأث ــة الي األم
ــلبي عىل الكثري  ــري الكبري ولكالهما أثر س التقص
ــوم أن  ــوا الي ــم يتحرج ــة الذين ل ــاء األم ــن أبن م
يتحركوا تحت الراية األمريكية واإلرسائيلية راية 
ــرام، وحملوا  ــم والعدوان واإلج ــتكبار والظل االس
ــالم وللعروبة  ــنت ليقدموا لإلس ــواء النفاق والف ل
ــا الحقيقيني  ــن األمة ألعدائه ــكال نفاقيا يدّج ش

الطامعني.
ــوا  ــوا أن يصمت ــم يتحرج ــض ل ــني أن البع وب
ــؤولية يف مرحلة  ــن املس ــوا ع ــوا ويتنصل ويداهن
ــا املحنة وكربت  ــة وتعاظمت فيه نكبت فيها األم
ــة وكأننا أمة  ــة وتجلت فيها الحقيق فيها املظلم
ــن مبادئه وقيمه وأخالقه وتعاليمه  ننتمي إىل دي
ورمزه وقدوته تسمح بالتجند يف صف الطاغوت 
أو تقبل بالظلم وتتغاىض عن الجريمة والعدوان 

.
وأشار إىل أن العالم بأرسه يف كل أنحاء املعمورة 

ــات  ــات والزعام ــم وكل الكيان ــع مظل كان يف واق
ــع ذلك الواقع فالرشك  ــة آنذاك متماهية م القائم
ــم وباتت  ــالم إدلهم وأعت ــم والظ ــد ع ــل ق والباط
ــقاء والضياع ال هدف لها يف  ــرية الش البرشية أس
ــي والعاملي  ــة، وكان الواقع العرب ــاة وال غاي الحي
ــا الدامس  ــأة الجاهلية بظالمه ــت وط يرزح تح
ــن الرش وانتقاصا  ــو التفاقم ازديادا م ويتجه نح
ــالق دون التفاته جادة  ــيا لألخ ــن الخري وتالش م

لخطورة ما هم فيه وسوء ما هم عليه.
ــت الجاهلية األوىل  ــال "لوال هدى الله لكان وق
ــتمرت وتعاظمت سوءاً وجهال وباطال وظالما  اس
ــا إىل حد يفوق  ــادا وإجراما ومنكرا وطغيان وفس
ــا كل أثر  ــال، ولكننا فقدن ــر بب ــال وال يخط الخي
إلنسانيتنا وبرشيتنا ولكانت األصنام الحجرية 
ــان هي وجهة  ــة يف هذا الزم ــبية والبرشي والخش

عبادتنا ولكانت األوثان مؤلهة بيننا ".
ــاج إليه األمة معرفة  ــاف " إن أول ما تحت وأض
ــن  ــه م ــوم علي ــي أن تق ــا ينبغ ــة وم ــذه العالق ه
ــبحانه وتعاىل  ــج س ــد دم ــري، ق ــم والتوق التعظي
ــوله، فجعل طاعته من  ــا به بعالقتنا برس عالقتن
ــم اإليمانية  ــدا أهمية تنمية القي ــه " .. مؤك طاعت
ــوى والثبات يف مواجهة  ــاون عىل الرب والتق والتع

التحديات .
وقال " هلًم يا يمن اإليمان ويا أحفاد األنصار 

ــيخ  وترس ــات  التحدي ــة  مواجه يف  ــات  الثب إىل 
ــة وتتميم مكارم  ــط اإليماني ــم وتعزيز الرواب القي
ــد كالنموذج  ــم النموذج من جدي األخالق وتقدي
األول من أجدادنا األنصار، النموذج الذي قدمه 
ــجاعة وأهل  ــال مواقف وصمود وش األجداد رج
ــون عند الطمع،  ــرثون عند الفزع وتقل مبادئ تك
ــرية للطمع تقدم  ــت أس نفوس زكية وعفيفة ليس
ــان والحكيم  ــز بعزة اإليم ــوذج املؤمن العزي النم
بحكمة القرآن، تقدم النموذج املحب لله ورسوله 
ــة فوق كل محبوب ومرغوب  وملسئولياته املقدس

لتحقيق مصداقية اإليمان ".
ــذي دعا له  ــي ال ــعب اليمن ــت إىل أن الش ولف
ــرشف، وهو اليوم  ــول بالربكة لجدير بهذا ال الرس
ــنت املعتدي  ــع الف ــيطان ومنب ــرن الش ــه ق يواج
ــة  واملظل ــة  الراي ــت  تح ــرك  تح ــذي  ال ــي  الباغ
ــة  لحرم وال  ــالم  لإلس ــرتم  مح ــري  غ ــة  األمريكي

املسلمني .
ــعودي  ــاف " غري غريب عىل النظام الس وأض
ووالئه ألمريكا وبعقيدته الوهابية هذا االنحراف 
ــال الصهاينة إىل  ــه إىل درجة إدخ ــذي وصل ب ال
ــه العظيم  ــس مقام ــه وتدني ــول الل ــجد رس مس
ــة آمنة  ــه الرشيف ــول الل ــدة رس ــرب وال ــري ق وتدم
ــه بمكة وكان  ــزل أرسته الذي ولد في ــل من وتحوي
ــزوره األمة طول تاريخها إىل حمام  معلما وأثرا ت

والله املستعان، وإىل اعتبار التعظيم لرسول الله 
ــه بالقتل بينما تعظيم ملوكهم  رشكا العقاب علي
ــم وتعظيم ترامب ليس بدعة وليس رشكا  وأمرائه

بالنسبة لهم ".
ــؤالء  ــىل ه ــا ع ــس غريب ــول " لي ــىض بالق وم
ــن الرحمة  ــم ع ــدر بعده ــيش بق ــلوكهم الوح س
ــىل الله عليه وآله  ــول الله ص املهداة للعاملني رس
وسلم يف منهجه وسلوكه فكانوا يف عدوانهم عىل 
ــتباحوا كل يشء فقتلوا اآلالف  ــن اس ــا الذي بلدن
املؤلفة من األطفال والنساء ويسعون إىل تجويع 
ــل  ــعبنا ونرشوا األوبئة واهلكوا الحرث والنس ش
ــه إال انتهكوها  ــة من حرمات الل ــم يدعوا حرم ول

وال ظلما وإجراما إال وفعلوه ".
ــوله  ورس ــه  بالل ــه  بإيمان ــعبنا  وش  " وأردف 
ــي بمزيد من  ــر، معن ــت صاب ــد ثاب ــه صام وكتاب
ــوطا كبريا يف تصديه  الصرب والثبات وقد قطع ش
للعدوان وكبد املعتدين خسائر كبرية وحطم الله 
ــعب املظلوم وتضحياته العظيمة  بصرب هذا الش
ــرص  ــرب الن ــة الص ــم وأن عاقب ــم وغروره كربيائه

والثبات عىل الحق الفرج ".
ــعب اليمني  ــك الش ــورة تمس ــد الث ــد قائ وأك
ــتقالله  ــالمية وحريته وكرامته واس بهويته اإلس
ــالخ به إىل  ــكل محاوالت االنس ــه القاطع ل ورفض
ــاوالت إرغامه عىل  ــة والنفاق ومح حضن العمال
ــتقالله واالرتهان ألمريكا  التفريط بسيادته واس
وإرسائيل مع قوى العمالة والخيانة وعىل رأسها 

النظام السعودي واإلمارتني.
ــعب اليمني  ــك الش ــدد التأكيد عىل تمس وج
ــها القضية الفلسطينية  بقضايا أمته وعىل رأس
ــىص  ــة األق ــطني ويف املقدم ــات يف فلس واملقدس
ــعب  الش ــع  م ــم  الدائ ــه  ــذا تضامن ــف وك الرشي
ــوم ملؤامرة كبرية  ــذي يتعرض الي ــطيني ال الفلس
لتصفية قضيته بشكل مكشوف ومفضوح يتوىل 
ــعودي  ــيطانية النظام الس كرب هذه املؤامرة الش
ــة  ــة مجاني ــة يف خدم ــة العربي ــض األنظم وبع
ــىل الوقوف مع  ــدد التأكيد ع ــا ج ــل، كم إلرسائي
ــة للتصدي ألي  ــطينية واللبناني املقاومة الفلس

عدوان إرسائييل جديد .
ــوم الجالء  ــبة ي ــعب اليمني مناس وبارك للش
ــبة مهمة  ــرب .. معتربا هذه املناس ـــ 30 من نوفم أل
ــزاة الجدد  ــدي للغ ــعب للتص ــتنهاض الش الس

وطرد املحتلني .
ــوب  الجن ــرار  أح ــى  يحظ أن  ــة  أهمي ــد  وأك
ــات  واملكون ــة  الدول ــن  م ــم  والدع ــاندة  باملس

ــعب يف املناطق الحرة  ــية ومن أبناء الش السياس
ــذا دعم األحرار  ــرب يف الجنوب، وك لتحرير كل ش
يف املناطق الرشقية الشجعان األوفياء والذين لن 

يتوانوا يف تحرير الجهة الرشقية.
ووجه السيد عبدامللك الحوثي النصح لقوى 
العدوان وعىل رأسها النظام السعودي بالتوقف 
ــتمرار  ــدوان الظالم وإدراك مخاطر االس عن الع
ــة بعد أن تجىل  ــة عليها خاص ــب الوخيم للعواق
ــيايس واالقتصادي  ــم الس ــك اليوم يف وضعه ذل
ــكل األحرار يف الجزيرة  ــي .. وقال " نؤكد ل واألمن
ــدوه  ــا مم ــم وأن أيدين ــا إىل جانبه أنن ــة  العربي
ــش الذي  ــام الطائ ــك النظ ــد ذل ــاندتهم ض ملس
ــات والفنت  ــاكل واألزم ــم املش ــد رشه وتتفاق يتزاي

التي يصنعها يوما بعد يوم".
ــتمرار يف إغالق  ــوى العدوان من االس وحذر ق
ــدة .. مؤكدا  ــاء الحدي ــا مين ــن ضمنه ــذ وم املناف
ــىل أي خطوات  ــدام ع ــن يف اإلق ــق اليم ــىل ح ع
ــتمروا يف ذلك .. وأضاف " نحن  ــة إذا اس حساس
ــديد التي من املمكن أن  نعرف مكامن الوجع الش

نستهدفها إذا استمر إغالق املنافذ ".
وشدد عىل رضورة الحفاظ عىل وحدة الصف 
ــون األولوية للجميع  ــة العدوان وأن تك يف مواجه
ــادق للتصدي له فعليا  هي التحرك الجاد والص
ــاعي بعض  ــس فقط بالكالم.. محذرا من مس ولي
ــات إلثارة الفنت  ــض القوى واملكون املخرتقني لبع
ــهيل مهمة العدو يف االحتالل بعد  الداخلية لتس

فشله الذريع ألكرث من عامني ونصف العام .
ــوى  ــة القص ــىل العناي ــورة ع ــد الث ــث قائ وح
بالتكافل االجتماعي ورعاية الفقراء واملحتاجني 
سيما يف ظل الوضع الحايل جراء العدوان والذي 
ــض  ــة أن البع ــة لدرج ــاة االقتصادي ــم املعان فاق
ــروف كهذه  ــدا أن ظ ــة .. مؤك ــن املجاع ــي م يعان
ــرشف ويتضاعف  ــؤولية ويكرب ال تعظم فيه املس

األجر.
ــة املفيدة العاجلة  ــرب عن أمله يف املراجع وأع
ــعي ملعالجة األداء  ــية للس بني املكونات السياس
رضورة  ــىل  ع ــددا  مش  .. ــزم  يل ــا  بم ــي  الحكوم
االستمرار يف دعم الجبهات بالرجال واإلمكانات 

حتى دحر العدوان وتحرير املحتل من البالد.
ــيد عبدامللك بدر الدين الحوثي عن  وعرب الس
ــرشف الكبري بالرغم من  ــكر لهذا الحضور امل الش
ــائال الله تعاىل أن  ظروف العدوان والحصار .. س
ــعب اليمني النرص وللشهداء الرحمة  يكتب للش

وللجرحى الشفاء وأن يفرج عن األرسى.

من  ـــي  ـــت ال األذى  ومـــكـــامـــن  الـــعـــدو  ـــرف  ـــع ن الــــثــــورة:  ـــد  ـــائ من ق ـــي  ـــت ال األذى  ومـــكـــامـــن  الـــعـــدو  ـــرف  ـــع ن الــــثــــورة:  ـــد  ـــائ ق
اليمنية الــمــنــافــذ  ــــالق  إغ اســتــمــر  إذا  اســتــهــدافــهــا  اليمنيةالــمــمــكــن  الــمــنــافــذ  ــــالق  إغ اســتــمــر  إذا  اســتــهــدافــهــا  الــمــمــكــن 

في كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريففي كلمته بمناسبة المولد النبوي الشريف
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رئيس الوزراء
ــكرية التي  ــالل املناصب املدنية والعس  من خ
ــارا  ــرية حياته وآخرها مستش ــا خالل مس تقلده

لوزير الداخلية ..
ــد كان الفقيد  ــور " لق ــن حبت ــور ب ــال الدكت وق
ــخرت  ــي س ــن الت ــات الوط ــن هام ــة م ــق هام بح
ــنني حياتها لخدمة وطنها وخدمة أبناء شبوة  س
ــل الكثري من  ــعيه الدؤوب لح ــاهمته وس عرب مس

املشاكل بني أبنائها وإصالح ذات البني "..
ــري يف  ــر كب بتقدي ــي  ــد حظ الفقي أن  ــح  وأوض
أوساط مختلف الُنخب االجتماعية بسبب أدواره 

ومواقفه املنحازة دوما للوطن وثوابته .
ــرس برحيله  ــوزراء أن الوطن خ ــس ال وأكد رئي
ــني واملخلصني  ــال األوفياء املحب ــدا من الرج واح
لوطنهم ومجتمعهم ، سائًال املوىل العيل القدير أن 

ــع الرحمة واملغفرة وأن  يتغمد الفقيد رسيع بواس
ــه وذويه الصرب  ــيح جناته ويلهم أهل ــكنه فس يس

والسلوان" إنا لله وإنا اليه راجعون " .
اشتباكات عنيفة

ــمى  ــه أغلقت قوات من ما يس ــياق ذات ويف الس
ــت وصول أي  ــي جرس الربيقة ومنع الحزام األمن
ــيارات تابعة للرئاسة قادمة من قرص املعاشيق  س

من الوصول إىل الربيقة وأجربتها عىل العودة.
ــزم إقامة فعالية  ــت الرشعية املزعومة تعت وكان
ــتقالل  اس ــرى  ذك ــبة  بمناس ــكري  عس ــرض  وع

الجنوب.
ــر األربعاء،  ــة ، ظه ــتباكات عنيف ــت اش واندلع
ــام بوابة قرص  ــدوان أم ــني للع ــن موال ــني مجندي ب

املعاشيق يف مدينة عدن جنوب البالد.

ــة القابعة تحت  ــات الجنوبي ــهد املحافظ وتش
ــه  وج ــىل  ع ــدن  ع ــة  ومدين ــالل  االحت ــيطرة  س
ــالت األمني وعمليات  ــوص حالة من االنف الخص
ــات  الجماع ــار  وانتش ــريات  والتفج ــال  االغتي
ــراف  ــني األط ــلحة ب ــتباكات مس ــة، واش التكفريي
ــا يعكس حالة الرصاع  املوالية للغزاة واملحتلني م

فيما بينها عىل السلطة والنفوذ.
تدمري عدد من

ــش واللجان  ــوات الجي ــدر، أن ق ــح املص وأوض
استهدفت بقذائف املدفعية وصواريخ الكاتيوشا 
ــعوديني واملرتزقة يف منفذ  ــود الس تجمعات للجن

الطوال ويف وادي الرسو بجيزان.
ــكرية تحمل  ــة عس ــري آلي ــدر تدم ــد املص و أك
ــرصع  وم ــة  الدحل وادي  يف  ــعوديني  س ــوداً  جن

ــي جرافة  ــف مدفع ــتهدف قص ــا، كما اس طاقمه
ــعودي غرب  ــش الس ــد للجي ــالت جن ــت ناق وس

الصبابة باملدافن بالقطاع نفسه.
ــش  الجي ــوات  ق ــنت  ش ــدر،  للمص ــا  وطبق
واملساندين لها هجوما مباغتا عىل مواقع مرتزقة 
ــالطح  ــة البيضاء وس ــعودي يف التب ــش الس الجي

بقطاع نجران موقعة قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــان تجمعات  ــش واللج ــة الجي ــت مدفعي ودك
ــة  ــني وقبال ــعودي يف ذو رع ــش الس ــة الجي مرتزق
ــباء بالقطاع  ــة الخش ــرضاء وخلف تب ــذ الخ منف

نفسه.
ولفت املصدر اىل تدمري آلية عسكرية سعودية 
ــعوديني يف الطريق املؤدي  ــود الس محملة بالجن
ــران، كما  ــكري بقطاع نج ــة العس ــع نهوق اىل موق
ــعودي يف تبة  ــد مرتزقة الجيش الس تم قنص أح

الخشباء.
ــعودي  ــار، ان طريان تحالف العدوان الس وأش
ــن غارتني عىل موقع الرشفة العسكري بنجران  ش

يف ظل تحليق مكثف يف سماء جيزان وعسري.
ــمية سعودية،  ــائل اعالم غري رس واعرتفت وس
بمرصع خمسة من الجنود السعوديني، األربعاء، 
ــي واللجان يف املعارك  ــريان قوات الجيش اليمن بن

الدائرة بالحد الجنوبي.
األمم املتحدة تجدد

ــوي والبحري يف اليمن  ــات النقصل الج قطاع
ــزال يفرض حصاره  ــدت ان تحالف العدوان الي أك
ــه  ــا يقول ــدة وان م ــاء الحدي ــىل مين ــتمر ع املس
ــار عن املنافذ  ــا يتعلق برفع الحص ــف فيم التحال
ــدوان ومحاولة  ــي يف إطار تضليل الع اليمنية يأت

امتصاص الضغط الدويل عليه.
ــة  وقال  يحيى رشف الدين نائب رئيس مؤسس
ــائل اإلعالم  موانئ البحر األحمر  يف ترصيح  لوس
ــأرا) الضغوطات الدولية  : (تمخظ الجبل فولد ف
ــق التي دخلت  ــفينة الدقي ــفينة ارينا س ولدت س
ــة آالف  ــل خمس ــي تحم ــدة وه ــاء الحدي اىل مين

وخمسمائة طن ال تسمن وال تغني من جوع..
ــون  ملواصلة  ــىل العي ــاد ع ــن ذر الرم ــارة ع عب
التضليل اإلعالمي من قبل تحالف العدوان حيث 
ــو مغلق تماما  ــول ان ميناء الحديدة يعمل وه يق
ــترياد  ــة بفتح املنافذ لالس ــزداد املطالب الدولي وت
ــىل %90  من  ــاد اليمنيني ع ــل اعتم ــيما يف ظ الس
ــانية واحتياج  ــد احتياجاتهم اإلنس الواردات لس
ــبعة  ــاعدات منهم س ــن %80 منهم للمس ــرث م أك

ماليني شخص يعيشون يف ظروف مجاعة .
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