
صعدة -سبأ
ــي أمس  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــة صعدة،  ــق متفرقة بمحافظ ــىل مناط ــع غارات ع تس

ــف صاروخي ومدفعي  ــب مواطن جراء قص فيما أصي
سعودي بمديرية رازح الحدودية.

ــة أن طريان العدوان  ــح مصدر أمني باملحافظ وأوض
ــن ثالث غارات عىل منطقة وادي أبو جبارة بمديرية  ش
ــة األزقول  ــارات منطق ــتهدف بأربع غ ــا اس ــاف، كم كت

بمديرية سحار.
ــتهدف  ــدوان اس ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــق  وحل ــز  مج ــة  بمديري ــة  الجعمل ــة  منطق ــني  بغارت

باستمرار عىل سماء املنطقة.
ولفت املصدر إىل أن قصفا صاروخيا ومدفعيا سعوديا 

استهدف مناطق سكنية بمديرية رازح الحدودية.
ــروح بجوار  ــب بج ــا أصي ــدر أن مواطن ــر املص وذك
منزله جراء القصف الصاروخي واملدفعي عىل مناطق 

سكنية بمديرية رازح الحدودية.
ــعودي األمريكي أمس  ــن طريان العدوان الس كما ش

غارة عىل مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.
ــة أن طريان العدوان  ــح مصدر أمني باملحافظ وأوض
شن غارة عىل إحدى املزارع بمديرية الجراحي خلفت 

أرضاراً بممتلكات املواطنني.

نيويورك - سبأ
ــف هرنييتا فور،  ــرة التنفيذية لليونيس عربت املدي
ــدد مدينة  ــذي يته ــن الهجوم ال ــا البالغ م ــن قلقه ع
ــذه املدينة  ــيخلفه عىل األطفال يف ه ــدة وما س الحدي
ــة إىل حماية األطفال يف  ــاحلية وما وراءها.. داعي الس

الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
ــف يف بيان  ــرة التنفيذية لليونيس ــت املدي وأوضح
ــف تشري إىل أن ما  ــبأ) أن تقديرات اليونيس تلقته (س
ــاً يف مدينة  ــون حالي ــل عن 300 ألف طفل يعيش ال يق
ــدة واملنطقة املحيطة بها وهم فتيان وفتيات ما  الحدي

انفكوا يعانون منذ فرتة طويلة.
ــال اليمن اآلخرين  ــارت إىل أن املاليني من أطف وأش
ــلع  الس ــىل  ــاء ع أحي ــم  بقائه ــل  أج ــن  م ــدون  يعتم
اإلنسانية والتجارية التي تمر عرب ميناء الحديدة كل 

يوم، وإذا انقطعت الواردات الغذائية..

اليونيسف تعبر عن قلقها البالغ اليونيسف تعبر عن قلقها البالغ 
إزاء الهجوم على الحديدة وتدعو إزاء الهجوم على الحديدة وتدعو 

لحماية أطفال اليمنلحماية أطفال اليمن

مساعد ناطق الجيش : المعركة الحقيقية بالنسبة للجيش اليمني هي مع األمريكي مباشرة إن تجرأ على المواجهة
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ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس
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رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
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الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

مراقبون: سبق وأن تم سحق ا4مريكان تحت غطاء بالك ووتر وداين كورب

 / محمد الفائق
ــد يوم  ــا بع ــق يوم ــف الحقائ تتكش
ــرة الكربى  ــن املؤام ــتار ع ــزاح الس وين
ــىل  وع ــتكبار  واالس ــة  الهيمن ــدول  ل
ــن ونهب  ــزو اليم ــكا يف غ ــها أمري رأس
ــتغالل مواردها واستعباد  ثرواتها واس
شعبها، ويتجىل ذلك يف الخطر األكرب 
ــول جنودها  ــكا يف دخ ــاركة أمري ومش
ــط  خ ــاركتها  ومش ــن  اليم ارض  إىل 
ــاحل الغربي  ــات الس ــة يف جبه املعرك
ــؤولني أمريكيني  وفقا لترصيحات مس
مؤخرا بشأن االستعداد لتقديم الدعم 
ــي  واإلعالم ــيايس  والس ــكري  العس

لرشكائها اإلماراتيني والسعوديني.

ــا  وموقعه ــن  اليم ــت  كان ــا  ولطامل
ــاع  أطم ــل  مح ــام  اله ــرتاتيجي  االس
ــتكبار  ــن دول االس ــا م ــكا وغريه أمري
ــد  القائ ــهيد  الش ــذر  ح وان  ــبق  وس
ــي قبل أكرث  ــني بدر الدين الحوث حس
ــنة  من خطر دخول أمريكا  من 15 س
ــك من  ــىل ذل ــيرتتب ع ــا س ــن وم اليم
ــات  ــاك للمحرم ــزي وانته ــار وخ دم
ــرثوات عىل أيدي  ولألعراض ونهب لل
ــعب  الش ــه  يتنب ــم  ل اذا  ــني  األمريكي
يف  ــؤوليته  مس ــل  ويتحم ــي  اليمن
ــتعداد ملواجهة هذه املؤامرة بكل  االس

الوسائل املمكنة.

جبهات الساحل الغريب .. محرقة الغزاة المنتظرة

التفاصيل صفحة 03

رئيس الوزراء: حريصون على تجنيب الحديدة أي مأساة رئيس الوزراء: حريصون على تجنيب الحديدة أي مأساة 
إنسانية جديدة واالستسالم أمام المعتدي أمر غير واردإنسانية جديدة واالستسالم أمام المعتدي أمر غير وارد

صنعاء/ سبأ
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
ــور، خالل  ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــقة الشئون اإلنسانية  لقائه أمس  منس
ــدداً من  ــدي، ع ــز غران ــن لي ــدى اليم ل
ــاني  ــاط اإلنس املواضيع املتصلة بالنش
ــة  محافظ يف  ــاص  خ ــه  وبوج ــي  األمم

الحديدة .
ــانية  وركز اللقاء عىل األوضاع اإلنس
ــل تصعيد  ــدة يف ظ ــة الحدي يف محافظ

ــا األمم  ــود التي تقوده ــدوان والجه الع
ــبيل تجنب كارثة إنسانية  املتحدة يف س
ــأ عن أي أعمال عسكرية  كبرية قد تنش
ــتهدف عاصمة املحافظة سواء عىل  تس
ــي باعتبارها  ــتوى املحيل أو الوطن املس
ــان الرئييس ألكرث من ٨٠٪   الرئة والرشي

من سكان الجمهورية اليمنية .
ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ــتعرض  واس
ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي ــرا  وزي
ــة  والبيئ ــاه  واملي ــم  الكمي ــز  عبدالعزي

ــاط  ــري النش ــل الوزير س ــدس نبي املهن
اإلنساني للمنظومة األممية يف مختلف 
ــا  ــتهدفة وم ــق املس ــات واملناط املحافظ
ــانية من جهود  ــات اإلنس تبذله املنظم
ــاة  ــبيل التخفيف من املأس ــرية يف س كب
ــتمرار  اس ــا  يؤججه ــي  الت ــانية  اإلنس
ــعودي اإلماراتي والحصار  العدوان الس
ــي للعام  ــعب اليمن ــىل الش ــروض ع املف

الرابع عىل التوايل.

ناقش مع المنسقة األممية المواضيع المتصلة بالنشاط اإلنساين

بن حبتور يشيد بجهود وزارة المياه والبيئة في مكافحة الكوليرابن حبتور يشيد بجهود وزارة المياه والبيئة في مكافحة الكوليرا
صنعاء/ سبأ

ــوزراء الدكتور  ــس مجلس ال ــى رئي التق
ــس   أم ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــاء وزير املياه والبيئة املهندس نبيل  بصنع
ــج الحملة  ــىل نتائ ــذي أطلعه ع ــر ال الوزي
ــا  ــي نفذته ــريا الت ــة الكول ــة ملواجه البيئي
الوزارة خالل الفرتة ٢٦ مايو حتى ١٠ يونيو 
ــات الدولية  ــع املنظم ــاري بالتعاون م الج

املعنية.
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ــكري لدول  ــد العس ــة أن التصعي ــوزارة الخارجي ــؤول ب ــدر مس ــد مص أك
ــدف إىل تمزيق وحدة  ــي للجمهورية اليمنية، يه ــاحل الغرب العدوان يف الس

وسيادة األرايض اليمنية كما يحدث يف املحافظات الواقعة تحت االحتالل.
ــد ُيقابل بصمود  ــبأ) إىل أن هذا التصعي ــح لـ(س ــار املصدر يف ترصي وأش
ــن األرايض اليمنية  ــعبية يف إطار الدفاع ع ــالة من الجيش واللجان الش وبس

ومواجهة تحالف العدوان يف جميع الجبهات.
ــرص تأثريه عىل زيادة  ــذا التصعيد للعدوان لن يقت ــت املصدر إىل أن ه ولف
ــتقرار  ــىل تهديد أمن واس ــيمتد أثره ع ــي فقط، بل س ــعب اليمن ــاة الش معان
ــوب البحر األحمر ومضيق باب  ــة وخط املالحة الدولية يف منطقة جن املنطق

املندب.

الخارجية: تصعيد العدوان سيؤثر الخارجية: تصعيد العدوان سيؤثر 
سلبًا على سالمة المالحة الدوليةسلبًا على سالمة المالحة الدولية وزير الخارجية : تصعيد العدوان في الساحل الغربي وزير الخارجية : تصعيد العدوان في الساحل الغربي 

يهدف Pفشال مساعي المبعوث الدولييهدف Pفشال مساعي المبعوث الدولي
صنعاء / سبأ 

أن  رشف  ــام  هش ــة  الخارجي ــر  وزي ــد  أك
ــاحل الغربي من قبل  ــد األخري يف الس التصعي
ــع عراقيل  ــدف إىل وض ــه يه ــدوان ومرتزقت الع
ــاعي املبعوث  ــل دول العدوان أمام مس ــن قب م
ــم املتحدة إىل اليمن  الخاص لألمني العام لألم

الرامية الستئناف مفاوضات السالم.

التقى مدير مكتب المبعوث األممي ومنسقة الشؤون اإلنسانية

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٩٩ غارات على صعدة وإصابة مواطن بقصف صاروخي على رازح  غارات على صعدة وإصابة مواطن بقصف صاروخي على رازح 
استهدف مزرعة يف الجراحي بالحديدة

صواريخ الجيش واللجان تواصل دك تجمعات الجيش السعودي في  جيزان ونجران وعسيرصواريخ الجيش واللجان تواصل دك تجمعات الجيش السعودي في  جيزان ونجران وعسير
دكت القوة الصاروخية واملدفعية للجيش واللجان 
ــعبية أمس تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته  الش

بجيزان ونجران.
ــا  قصف أن  ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــا دك تجمع ــا ومدفعي صاروخي
ــاد  الحم ــرب  وغ ــجع  ش يف  ــودانيني  والس ــعودي  الس

بجيزان.
ــش واللجان  ــدر إىل أن صاروخية الجي ــار املص وأش
ــعوديني  ــات للجنود الس ــتهدفت تجمع ــعبية اس الش

ومرتزقتهم يف معسكري 119 و111 السعوديني.
ولفت املصدر إىل أن وحدة اإلسناد املدفعي للجيش 
واللجان استهدفت مواقع جبل جحفان وكرس جوبح 

وجنوب وادي املعايني بجيزان.
وأكد املصدر أن قصفا مدفعيا دك تجمعات للجنود 

السعوديني يف مدرسة الخشل بنجران.

تدمري آليتني للمرتزقة ومصرع طاقمهما يف خب والشعف بالجوف

البقية صفحة 02

وزير الصحة: أكثر من وزير الصحة: أكثر من ٣٥٣٥ ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان
صنعاء / سبأ

ــكان  ــة والس ــة العام ــر الصح ــال وزي ق
ــهداء  ــدد الش ــوكل إن ع ــه املت ــور ط الدكت
ــي  األمريك ــدوان  الع ــراء  ج ــى  والجرح
ــوا  وصل ــن  الذي ــن  اليم ــىل  ع ــعودي  الس
ــفيات واملرافق الصحية منذ بدء  للمستش
ــدوان حتى 9 يونيو الجاري بلغ 35 ألفاً  الع

و 297 شهيداً وجريحاً .
ــر  مؤتم يف  ــوكل  املت ــور  الدكت ــح  وأوض
ــدد  ــاء أن ع ــس بصنع ــده أم ــي عق صحف

ــدا ،  ــهيداً واح ــاً و ش ــغ 11 ألف ــهداء بل الش
منهم ألفان و230 طفالً ، وألف و698 امرأة .

ــى 22 ألفاً و 215  ــا بلغ عدد الجرح فيم
ــالً ،  ــة آالف و248 طف ــم ثالث ــاً، منه جريح
ــرأة، وبلغ إجمايل اإلعاقات  وألفان و645 ام

ألفني و81 إعاقة.
ــدة  املتح ــم  األم ــة  الصح ــر  وزي ــا  ودع
ــاف  ــىل إيق ــل ع ــة إىل العم ــا املختلف وهيئاته
ــح املنافذ الربية  ــع الحصار و فت ــدوان ورف الع
والبحرية والجوية ليتمكن املرىض من السفر 

ــماح  الس إىل  ــة  باإلضاف ــارج  الخ يف  ــالج  للع
بوصول األدوية واملستلزمات الطبية .

ــهده اليمن من كارثة  واستعرض ما تش
ــل  ــبه كام ــار ش ــانية وانهي ــة وإنس صحي
للمنظومة الصحية ، مشرياً إىل أن مؤرشات 
ــريان العدوان  ــل يف تدمري ط ــار تتمث االنهي
ــآت الصحية حيث  ــارش للمنش ــكل مب بش
ــاً وجزئيا  ــآت املدمرة كلي ــل عدد املنش وص

إىل أكرث من 400 منشأة.

دعا إىل رفع الحصار وفتح كافة المنافذ
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تطهير المتون وإفشال المخطط الكبير.. تفاصيل عمليات القوات المسلحة في الجوف 
 /يحيى الشامي

ــد لنا أن  ــرشي واآليل الكبري يتأك ــا الب ــم وزخمه ــم زحوفاته ــن حج م
ــرتاتيجية بالغة  ــة اس ــوف منطق ــون - الج ــرس يف جبهة املت ــدوان خ الع
ــي أجهزت عىل  ــة املباغتة الت ــارة الرضب ــد تكون هذه الخس ــة، وق األهمي
ــبقت  ــهر س ــة وتخطيطاتهم امليدانية املعّدة من أش ــم العملياتي خططه
ــن قُبالة  ــد خطوط النار م ــبيك الجبهة وم ــابات تش ــة، وفق حس العملي
ــعف وجبال وخبوت  ــران مروراً بصحراء خب والش ــذ الخرضاء- نج منف
ــهر تجاوزت الثالثة جرى  ــن وصوالً اىل الحزم مركز املحافظة، ألش صربي
ترتيب الوضع من قبل املنافقني ولساعات لم تتجاوز الـ 24 ساعة أسقط 

ــل العملية برمتها  ــدو، وأهداف العدوان، ما يجع ــدون مخطط الع املجاه
ــاؤل عن  ــاباتها الراهنة اىل التس نجاٌحا يتجاوز -جغرافية املعارك وحس
ــه ومشاريعه – إن وجدت- عىل االستقرار يف  مدى قدرة العدوان بجيوش
ــا املقاتلون اليمنيون بني  ــل دراماتكية التغريات الرسيعة التي يصنعه ظ

لحظة وأخرى. 
ــعبية  ويف العملية األخرية التي نفذها مجاهدو الجيش واللجان الش
ــتحق تسليط  ــكرية تس يف مديرية املتون محافظة الجوف تفاصيل عس

الضوء عليها من أكرث من زاوية وجانب.
ــع وخرائط  ــم جغرافية التوس ــي أن تُفه ــا ينبغ ــم جانب منه ولفه
ــعف، كما أن  ــوف وخاصة يف صحاري خب والش ــوط النار يف الج خط

ــوى العدوان  ــن جانب ق ــة واملصدومة م ــل املندهش ــري ردود الفع تفس
ــة األرقام وهي –  ــرّف املعركة هنالك بلغ ــب أيضاً أن تع ــم يج ومنافقيه
ــم الجبهات وتفاصيل  ــب األخبار عن معظ ــف- لغة تغيب يف أغل لألس

املعارك فيها.
ــا يعنينا هنا أن ننّوه اىل أن معارك املرتزقة واملنافقني امتّدت طيلة  م
ــىل املتون من  ــون الزحف ع ــا املنافق ــاود فيه ــعني يوما ع ــرث من تس أك
ــن اثنتي عرشة منطقة، وكل هذه  ــدة محاور والتفوا عليها من أكرث م ع

الزحوفات حشد لها العدوان مئات املُدرّعات بأنواعها..
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