
ــهد مواطن وأصيب آخر بنريان حرس  استش
ــة رازح بمحافظة  ــعودي يف مديري الحدود الس

صعدة .
ــبأ)  ــي باملحافظة لـ(س ــح مصدر أمن وأوض
ــريان  ــوا ن ــعودي فتح ــدود الس الح ــرس  أن ح
ــة غور بني  ــىل املواطنني يف منطق ــلحتهم ع أس
ــهاد مواطن  ــا أدى إىل استش ــني باملديرية م مع

وإصابة آخر .
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي 
ــي التحيتا  ــىل مديريت ــارات ع ــس غ ــس خم أم

والدريهمي بمحافظة الحديدة.
ــدة أن طريان  ــي بالحدي ــدر أمن ــح مص وأوض
ــزارع املواطنني  ــن أربع غارات عىل م العدوان ش
بمديرية التحتيا وغارة عىل مديرية الدريهمي.

عدد من  الغارات على الحديدة عدد من  الغارات على الحديدة 
ومارب والجوف  واستشهاد ومارب والجوف  واستشهاد 

مواطنين في صعدة مواطنين في صعدة 
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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

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 

العاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية هي ا-كبر في المنطقة بيوم القدس العالميالعاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية هي ا-كبر في المنطقة بيوم القدس العالمي

ــعب اليمني عىل  ــن الحوثي الش ــك بدرالدي ــيد عبداملل ــد الثورة الس ــا قائ حي
الخروج الجماهريي املرشف والكبري يف يوم القدس العاملي.

ــعب اليمني "  ــر للش ــزاز وتقدي ــي يف برقية إع ــك الحوث ــيد عبداملل ــال الس وق
ــي بالرغم من  ــم العرب ــرى يف العال ــة أخ ــور يف أي بقع ــوق أَيّ حض ــم يف حضورك

الظروف الصعبة نتيجة العدوان والوضع االقتصادي".

ــاس حي  ــال وتفاعل وإحس ــي ع ــن وع ــّرب ع ــور يع ــذا الحض ــار إىل أن ه وأش
ــؤولية، كما يعّرب عن القيم العظيمة التي تتحلون بها من حرية  واستشعار للمس

وإباء ووفاء ويعّرب عن الدافع اإليماني.
وأضاف السيد عبدامللك الحوثي " يحق لكل األجيال الالحقة أن تفتخر بكم".
وشهدت العاصمة صنعاء عرص أمس الجمعة، أكرب مسرية جماهريية باملنطقة 

ــعب اليمني  ــريا عن أصالة ومبدئية موقف الش ــاءا ليوم القدس العاملي، تعب إحي
تجاه القضية املركزية لألمة.

ورفعت الحشود الجماهريية يف املسرية األعالم الفلسطينية والالفتات املؤكدة 
ــطني وارتباطه باألقىص، وأن يوم  ــعب اليمني لقضية األمة املركزية فلس دعم الش

القدس العاملي هو يوم للتعبئة.

ــعب  ــائيا كبريا، أن الش ــهدت حضورا نس ــرية التي ش ــود يف املس وأكدت الحش
ــات اإلسالمية ووقوفه  ــبيل تحرير القدس واملقدس اليمني جاهز للتضحية يف س
ــتقلة  ــه العادلة حتى تحقيق دولته املس ــطيني وقضيت ــعب الفلس إىل جانب الش

وعاصمتها القدس.

رف: قائد الثورة حيَّا الشعب اليمني على حضوره المَشّ

نصر ا6: اليمنيون هم العرب الحقيقيون وليس نصر ا6: اليمنيون هم العرب الحقيقيون وليس 
الدجالون ممن يقتلون ا-طفال والنساءالدجالون ممن يقتلون ا-طفال والنساء

ــزب الله  ــام لح ــاد األمني الع أش
ــن نرص الله بالخروج  ــيد حس الس
ــي  ــعب اليمن ــرشف للش ــري وامل الكب
ــدة  وصع ــاء  صنع ــة  العاصم يف 
ــوم القدس  ي ــبة  ــدة بمناس والحدي

العاملي.
ــه يف كلمة  ــيد نرص الل ــد الس وأك
ــدس العاملي  ــوم الق ــبة ي ــه بمناس ل
ــة العربية  ــأن صنعاء هي العاصم ب
ــا  منه ــرج  تخ ــي  الت ــدة  الوحي

مظاهرات بهذه الضخامة.
ــت مظاهرات ضخمة  وقال: خرج
يف صعدة والحديدة التي تواجه أكرب 
حشد أمريكي وعدواني إلسقاطها.. 
ــرب  يع ــي  اليمن ــعب  الش أن  ــداً  مؤك
ــان.. وأضاف  ــل اإليم ــة انه أه حقيق
ــه  ويقتلون ــرب  الع ــه  يخذل ــا  عندم
ــات اآلالف  ــرج بمئ ــه فيخ ويجوعون

ليدافع عن قضية العرب األوىل.. 

أشاد بالخروج المشرف للشعب اليمني بيوم القدس العالمي

دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية تدك قواعد عسكرية في نجران وخميس مشيطدفعة جديدة من الصواريخ الباليستية تدك قواعد عسكرية في نجران وخميس مشيط
ــعبية أمس دفعة من  أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش

الصواريخ الباليستية عىل نجران وخميس مشيط.
وأوضح مصدر عسكري لـ(سبأ) أن القوة الصاروخية قصفت بدفعة 

من الصواريخ الباليستية قواعد عسكرية يف نجران وخميس مشيط.
ــس لزحف  ــعبية أم ــش واللجان الش ــال الجي ــدى أبط ــك تص إىل ذل

للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وكبدوهم خسائر فادحة.
ــة الجيش  ــن مرتزق ــة عدد م ــرصع وإصاب ــكري م ــد مصدر عس وأك

السعودي ومرتزقته يف كرس زحف لهم عىل موقع الشبكة.
ــق تغطية  ــبكة تراف ــع الش ــىل موق ــف ع ــدر إىل أن الزح ــار املص وأش

للطريان الحربي واألباتيش واالستطالع دون تحقيق أي تقدم .
ــتهدفت  ــعبية اس ــش واللجان الش ــة الجي ــدر أن مدفعي ــر املص وذك

تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم يف نهوقة .. 

سقوط عدد كبري بني قتيل وجريح  من الجنود السعوديني بكسر  زحوفات  يف ماوراء الحدود

ع ع عععععع ع عىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىل ىلىلىلىلىل  يينيننينينيننيينننينينيننننينينني الاالالاااالالالالالالالييميميميميميميميمميميمميميمييميمييميمم ـــعـعـعـعـععـعـععـععععببب   بببببببببب ببب  ب للللالللشــــشـشـشششـش ــن الحووثوثوثثييييييييي  ي ــك بدراالدل يـيـيـيـيـيـييـيددد د دد عععععبداملل ثلثثلثلثلثللثلثوووووورورةة ة الاللاالاللالسسسـسـسسـسـسـسـ ـــدـدـدــد اا ـــئـئـئ ــــا ا قاقا حيححي
رشملرشف والكبري يف يوم القدس العاملي.. اااالللللللخروج الالجماهريي ا

حححححح ح حييي ي  سساساساسا ــــــ وإإإإوإوإإإوإإإإإإإإإإوإوووإوإوإوإحححححححححسححسحسحسحسحسحس فتففتفتفتففتتفتفتفتفتففاعععاعاااعاعاععااعااعاعاععاعاععلللللللل ل لل ل ــــــاالالاللالال و وو وو يـيـيـيـيي ععععع و و وو وو و وووعـعـعـععـع ننـننـنـنـنـنـنـنننـننـننـننـنـنن ربربربربربربربـربـربـربـربـربـربـربربربرب    ّ ّّّ ععععععـعـعـعـعـععـعععـعـع يييي يي ييعـعـعععـعـعــ ـــــــــــوووروروروورورورورور ــذـذـذـذـذذـذـذاا ا اا اا االاااللالللححضحضححضحضحضحضحضحضحضحض ـــهههـهـه أأ أأ أ أننننننن  ــاـااـااررررر ر ر إىلىلإىلإىلإىلإىل وأأوأأوأوأوأششـشـش
منننمنن ح حححريريرريريةةةة ةة بهبهبهبهبهبهاا ااا ا ولولولونننن نن الااللالققققيققيقيم الالاالالعظعظعظيييمة التيت تتتحتتح عع ععععععنن ننننن عععيعربربّّربّّ اااا  للولولللليةيةةيةة،، ككمكمكككك ــؤـؤ ـسس للل للللم واواستستستستتتششششعششعااارا

ييلييلليييليليليليليلليليليليليممنممممممممممنمممنمنمنمنمنمنمنننمنييي يييييي  اا ااا اا ـــــــــعبعبعبعبعععبعبعبعبعب ووممومموممممموموقفقفقفففففقففقفقففقفقفقفقففقفففقف  ااااااااا االشلشلششلشلشلششلشششلشللشلشلشلشللشلللشلشلشلشلشششلش يئيئييئئيئيئيئئيئيئيئيئيئيةة ةة ةة ة ةةة ة ة  صصصأصأصأصأصأصأأصأصاالاااالااالالالالةةةة ة وووومومومومومبببببدبددبدبدبددبددددد ــــرياريارياريااريا عععع ععععع ععععععننننن نننن ننننن نن  سسسدسدسددسددسسدسدسدسدس اا اا ااالعلعلعلعلعلعللعاملاملاملاملييي،ي،،يييي،ي،   تعبب ا ا ا ا اللقلقلققلقلققلقلقلقلق مومموموموموموموم ييليليلليللليللليليليلي ءءءاءااءاءاءاءاءاءااءاءاءااااااا ااااا ــــــــــــ إإإإإإإإإإإإإإإإححيحيحيحيححيحيحيي
ة.ة.ةةةة ل لللألمألمألمألمأل ةيةةةيةية زكزكزكزكزكزكزكز ا اااااململرملرملرمل ةيةةة تتتتتتجاجاجاجاهه الالاللقققضقض

ععععـعـعب بببببببببببب ب ب ببب يي كككك كك ككك ك كبريريببببريببريبريبريبريبريبريبريبريبريبريبريا،اا،،،ا،ا،اااااااا أأأأأأأأ أأأأ أأأأ أأأأأنننننننننننن نن ننن الااالااالالشـشـ ئئئئئئاائائاائائئئئائائيايااياياياياياايااييااياايا ـــــــــــــــ ضضحضحضحضضحضحضضضحضحضحضحضحضحضضحضضحضحضحضحضووووروروروورورورورور ااا اا ا ا نسنسسسننسسنسنسنسنسنسنسنسنسنسنس ــــــــــهههدهدههدههدهددههدهدهدهدهدهدتتت تتتتتت ت تتتتتت ت  شششش ش ش ــريـريـريـريـريريري ة ةةة ةةة االللالالالالالالللالتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي يفيفيفيفيفيفيفيف يفيفيفيفيف يف يف يفيفيف يف يفيفيفيفيف اااااااااااململااملاملاملاملسسـسـسـسـس ووـوـووـوـوـوـوـوـوـوـووـودد دددددددد ددددددددد ا اا اااا ااالحللحلحححلحلللحلحلححشــششـشـشششششـششـشششـشـشششـشـشـشـش وووووووووووووووأأكأككأكأكأكأككأكأكأكأككككأأأكأكأككأكأأكأأكأككددتدتدتدتدتدتددتدتدتدتدتدتدت
فوفوفوفوفوفوفهههههه  قوقققوقوقوقوقوق ا اإلسإلإلإلسإلسإلسإلسإلسإلسالمالمالمالمالالالمالمالميةيةيةةيةةيةيةية وووو ـــــــاتتاتتااتاتاتاتاتاتت قململققململقملقدسدسدسدسدس تتتحتحرير اللاالالققدقدقدس واواواا ــــبيبيل ل سس سس يفيف يفيفيف يف لل ل لل للللللتلتلتللتلتلتلتلتضحضضحضحضحضحضحيةةيةيةية ااااليليليليمنمننمنمنييي يي ججااججاجااهزهزهزهزهززهزهزهز

ــقــدس ال ــر  ــحــري الــيــمــنــي للتضحية فـــي ســبــيــل ت ــشــعــب  ال ــة  ــزي ــاه ــود تــؤكــد ج ــش ــح ــقــدسال ال ــر  ــحــري الــيــمــنــي للتضحية فـــي ســبــيــل ت ــشــعــب  ال ــة  ــزي ــاه ــود تــؤكــد ج ــش ــح ال
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02التفاصيل صفحة 05

منسقة الشؤون اQنسانية : أي هجوم على الحديدة سيؤثر على مئات اLالف من المدنيين ا-برياءمنسقة الشؤون اQنسانية : أي هجوم على الحديدة سيؤثر على مئات اLالف من المدنيين ا-برياءمصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في نهم وتعز والضالع والبيضاء مصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة في نهم وتعز والضالع والبيضاء 
ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج ــذ الجي نف
عملية نوعية عىل مواقع مرتزقة العدوان يف 

منطقة الحول بجبهة نهم.
ــبأ) مرصع  ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــدوان وتدمري  ــن مرتزقة الع ــة عدد م وإصاب
ــة  ــلحة يف عملي ــام أس ــم واغتن تحصيناته
ــتهدفت مواقعهم بمنطقة الحول  نوعية اس

بنهم.
إىل ذلك سقط قتىل وجرحى من مرتزقة 
ــة  ــعودي يف عملي ــي الس ــدوان األمريك الع
هجومية واستهداف تجمعاتهم بالصواريخ 
واملدفعية يف جبهة الضباب بمحافظة تعز .
ــال  أبط أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض

ــذوا عملية  ــعبية نف ــان الش ــش واللج الجي
ــة عىل مواقع املرتزقة يف تبة الرويس  هجومي

وقرية االلواح بالضباب .
ــة  العملي ــع  م ــن  تزام ــه  أن إىل  ــار  وأش
ــم  وتحصيناته ــم  لتجمعاته ــتهداف  اس
ــف  القذائ ــن  م ــدد  وع ــزال1  زل ــاروخ  بص
ــقوط قتىل وجرحى  ــة ما أدى إىل س املدفعي

يف صفوفهم .
كما نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس 
عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان 
ــس بمحافظة  ــعودي يف مري ــي الس األمريك

الضالع .

صنعاء/ سبأ
ــانية يف اليمن ليز  ــقة الشؤون اإلنس قالت منس
ــكري أو حصار عىل  ــوم عس ــدي، "إن أي هج غران
ــن املدنيني  ــات اآلالف م ــيؤثر عىل مئ ــدة س الحدي

األبرياء".
ــخة منها عن  ــبأ) نس ــربت يف بيان تلقت (س وع
ــل إىل 250 ألف  ــا يص ــرس م ــن أن " يخ ــية م الخش
ــراء هجوم  ــم " ج ــى حياته ــخص كل يشء، حت ش

عسكري ممكن عىل مدينة الحديدة الساحلية .
ــدة ورشكاؤها  ــدر األمم املتح ــب البيان تق وحس
ــون حالياً يف  ــا يصل إىل 600 الف مدني يعيش أن م

الحديدة و املناطق املجاورة.
ــرب  ع ــواردات  ال ــف  وق أن  إىل  ــدي  غران ــت  ولفت

ــكان اليمن  ــيضع س الحديدة ألي فرتة من الزمن س
يف خطر شديد ال يمكن تربيره .

ــانية إىل  ــات اإلنس ــارعت املنظم ــت : "س وأضاف
ــدة أن أولويات األمم  ــوارئ " ، مؤك ــر خطة ط تطوي

ــول 22 مليون  ــان حص ــاهمة يف ضم ــدة املس املتح
ــاعدة  ــكال املس ــكل من أش ــي يحتاجون إىل ش يمن
ــم الذي يحتاجون  ــانية والحماية، عىل الدع اإلنس

إليه.
وجاء يف البيان : " باإلضافة إىل كونها واحدة من 
أكرث املناطق كثافة سكانية يف اليمن ، فإن الحديدة 
هي أهم نقطة دخول للغذاء واإلمدادات األساسية 

الالزمة ملنع حدوث مجاعة وتكرار وباء الكولريا "
وأشار البيان إىل أن ما يقارب من 70 يف املائة من 
ــلع التجارية واملواد  ــمل الس واردات اليمن، بما يش
ــدة وميناء  ــاء الحدي ــرب مين ــل ع ــانية، تدخ اإلنس

الصليف املتواجد إىل شمال الحديدة مبارشة.

أكدت أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية يف العالميف عمليات هجومية نوعية ألبطال الجيش واللجان :
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