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سگرتريو التحرير

ــوق اإلنسان عن استنكارها الشديد لقرار  أعربت وزارة حق
ــات األمم املتحدة املتعلقة بسحب وإجالء موظفيها  وترصيح

واملنظمات اإلنسانية األخرى من محافظة الحديدة .
ــة منه إىل أن  ــت (سبأ) نسخ ــوزارة يف بيان تلق ــارت ال وأش
هذه الخطوة تمثل توجهاً صادماً وخيبة أمل للشعب اليمني 
ــدة بحمايته وتعزيز حقوقه  ــذي ما فتئ يطالب األمم املتح ال
ــدوان  ــف الع ــة لتحال ــة العدواني ــات العسكري ــف العملي ووق

بقيادة السعودية ورفع الحصار الشامل والجائر .
ــدة يف إجالء وسحب  ــن إجراءات األمم املتح واستغربت م
ــم أن بيانها األخري يثبت  ــن محافظة الحديدة رغ موظفيها م
ويؤكد أن أي هجمة عسكرية أو فرض الحصار عىل الحديدة 
ــة امليناء سيؤدي إىل كارثة إنسانية وسيؤثر عىل مئات  وخاص

اآلالف من املدنيني باملحافظة.
ــة الكاملة عن كل ما  ــان األمم املتحدة املسؤولي وحمل البي
ــاٍر سلبية عىل املواطنني واألعيان  ــب عن انسحابها من آث يرتت
ــف محافظات  ــة الحديدة ومختل ــة والثقافية بمحافظ املدني
ــة وارتكاب أبشع املجازر بحق  الجمهورية وانتهاكات جسيم
ــوق اإلنسان  ــة وانتهاٍك لحق ــى التحتي ــري البن ــني وتدم املدني
والقانون الدويل اإلنساني، الذي تمادت فيه ودأبْت عليه دول 

تحالف العدوان منذ مارس 2015م.
ــدويل إىل إنقاذ  ــع ال ــان املجتم ــوق اإلنس ــت وزارة حق ودع
ــي ورفع الحصار الشامل الذي يصنف بأنه من  الشعِب اليمن
ــدف إىل قتل اليمنيني عرب منع وصول  ــم الحرب؛ كونه يه جرائ

الغذاء والدواء .

ــىل التمسك  ــدة وأعضاءها ع ــم املتح ــت الوزارة، األم وحث
ــدة واالتفاقيات واملواثيق  ــاق األمم املتح ــادئ وقواعد ميث بمب
ــان بشكل حيادي  ــة ذات الصلة، وتعزيز حقوق اإلنس الدولي
ــدة واملنظمات  ــم املتح ــالء موظفي األم ــل، ووقف إج وُمستق
ــة من اليمن وخاصة محافظَة الحديدة وقيامها بدورها  الدولي

اإلنساني عىل الوجه األكمل.
ــا بتشكيل لجنة  ــوق اإلنسان مطالبته ــددت وزارة حق وج
ــق والتحقيق يف كافة  ــة محايدة ومستقلة لتقيص الحقائ دولي
ــف العدوان  ــا دول تحال ــي ارتكبته ــم الت ــات والجرائ االنتهاك

بقيادة السعوديِة عىل اليمن شعباً وأرضاً وحضارًة.
ــدة للسكان من خطورة  ــذر صندوق األمم املتح إىل ذلك ح

العمليات العسكرية والقتالية يف الساحل الغربي لليمن.

ــدة للسكان  ــم املتح ــي لصندوق األم ــر اإلقليم ــال املدي وق
ــة العربية الدكتور لؤي شبانه إن التصعيد األخري من  للمنطق
العنف يف اليمن، والذي تشهده مدينة الحديدة مؤخرا، إحدى 
أكرث مناطق البالد تكدسا بالسكان من شأنه أن يضع أرواح ما 
ــر بالغ ومن بني هؤالء املدنيني  ــدر بـ 250,000 مدني يف خط يق
ــاب، من بينهن 12,000 امرأة  ــو 62,500 امرأة يف سن اإلنج نح
ــة لخدمات الوالدة،  ــل أن يصبحن حوامل وبحاج من املحتم

بما يف ذلك خدمات الرعاية التوليدية الطارئة.
ــح شبانة يف بيان تلقته (سبأ) أن ميناء الحديدة مع  وأوض
ــواد الغذائية  ــل رشيان الحياة لدخول امل ــاء الصليف يمث مين
ــواردات التجارية  ــود، والتي تقدر بـ70 % من ال ــدواء والوق وال
إىل البالد، ومن شأن تعرض املدينة لهجوم وما يعقب ذلك من 

ــة اإلنجابية،  ــم خدمات الصح ــد أن يشّل جهود تقدي تصعي
ــن للرعاية  ــي يحتج ــاء اللوات ــاة النس ــض حي ــن ثم تعري وم

الطارئة إىل الخطر.
ــن آلية  ــان جزء م ــدة للسك ــم املتح ــدوق األم ــني أن صن وب
ــن جهوده يف  ــدة حيث عزز م ــة يف الحدي ــة الرسيع االستجاب
مواجهة هذا الوضع اإلنساني من خالل توفري حقائب الكرامة 
ــا يواصل زيادة إتاحة  ــك حقائب الصحة اإلنجابية فيم وكذل
الحصول عىل خدمات الصحة اإلنجابية يف أنحاء الحديدة.

ــال يف الحديدة،  ــف القت ــزاع إىل وق ــراف الن ــا كافة أط ودع
ــدات التي  ــان حصولهم عىل املساع ــني، وضم ــة املدني وحماي
ــاح بالوصول  ــاة والسم ــد الحي ــىل قي ــاء ع ــا للبق يحتاجونه

اإلنساني بموجب القانون الدويل اإلنساني.

0303 أخبار وتقارير

ــانية من الحديدة ــحب موظفي األمم المتحدة والمنظمات اإلنس ــتنكر س ــان تس ــانية من الحديدةوزارة حقوق اإلنس ــحب موظفي األمم المتحدة والمنظمات اإلنس ــتنكر س ــان تس وزارة حقوق اإلنس

في بيان له بمناسبة ذكرى في بيان له بمناسبة ذكرى ١٣١٣ يونيو التصحيحية: يونيو التصحيحية:

الراعي يهنئ بالعيد الوطني لروسياالراعي يهنئ بالعيد الوطني لروسيا
صنعاء / سبأ 

ــي برقية  ــواب األخ يحيى عيل الراع ــس الن ــث رئيس مجل بع
ــدرايل بجمهورية روسيا االتحادية  تهنئة إىل رئيس املجلس الفي
سريجي ناديكشن، بمناسبة احتفاالت الشعب الرويس الصديق 

بالعيد الوطني.

بدء صرف الدفعة الثالثة من معاشات المتقاعدين بدء صرف الدفعة الثالثة من معاشات المتقاعدين 
الثورة / عبدالواسع الحمدي

ــس املجلس  ــدي املشاط رئي ــس مه ــات الرئي ــذاً لتوجيه تنفي
ــات واملعاشات  ــة للتأمين ــت الهيئة العام ــايس األعىل  تمكن السي
ــع وزاره املالية و البنك املركزي اليمني يف صنعاء من  وبالتعاون م
رصف الدفعة الثالثة من معاشات املتقاعدين خالل شهر رمضان.
ــة  العام ــة  الهيئ ــس  ــي رئي ــم الحيف ــاذ إبراهي ــح األست وأوض
ــاىل استكملت إجراءات  ــات انه بفضل الله تع ــات واملعاش للتأمين
تغذية الحسابات البنكية لفروعها باملحافظات تمت بشكل كامل 

لرصف الدفعة الثالثة من معاشات متقاعديها.
ــال بأنه سبق وأن تم رصف الدفعة األوىل بداية شهر رمضان  وق
ــي  لشهر  ــف الثان ــو يعترب النص ــك املركزي وه ــة والبن ــن املالي م
ــف رمضان من  ــة تم رصفها منتص ــة الثاني ــر 2017م والدفع أكتوب
ــف األول ملعاش  ــات لتغطيه النص ــة للتأمين ــة الهيئة العام نقدي
شهرنوفمرب2017م وأما الدفعة الثالثة التي تم أمس البدء برصفها 
ــر نوفمرب 2017 م،،  ــف الثاني ملعاش شه ــن فهي النص للمتقاعدي
ــة اإلنقاذ من رصف (معاش كامل  ــا يعني تمكن الهيئة وحكوم مم
باإلضافة إىل نصف معاش للمتقاعدين ) عىل ثالث دفعات خالل 

هذا الشهر الكريم.
وأشار  إىل أن كل دفعة عبارة عن 50 % من معاشات املتقاعدين  
ــان وعيد الفطر  ــات اليومية لشهر رمض ــك لتغطية االحتياج وذل
ــات الرئيس مهدي املشاط  ــد علينا دوما توجيه ــارك وكما تؤك املب

رئيس املجلس السيايس األعىل.

"الصحة" تدين استهداف العدوان "الصحة" تدين استهداف العدوان 
لمركز معالجة الكوليرا بعبسلمركز معالجة الكوليرا بعبس

صنعاء /سبأ
ــرار استهداف  ــة والسكان استم ــت وزارة الصحة العام أدان
ــا استهدافه املتعمد  ــق الصحية وآخره ــدوان للمراف طريان الع
واملبارش ملركز معالجة الكولريا بمديرية عبس بمحافظة حجة 

والذي تديره منظمة أطباء بال حدود.
ــأ) إىل أن استهداف  ــه (سب ــان تلقت ــوزارة يف بي ــارت ال وأش
طريان العدوان ملركز معالجة الكولريا بمديرية عبس، يتناىف مع 

كل املواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية.
واستنكرت صمت األمم املتحدة املستمر تجاه هذه الجرائم 
ــرية إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي يستهدف العدوان  .. مش
فيها املرافق والبنى الصحية حيث تجاوز ما تم استهدافه أكرث 
ــة الكولريا ومشاريع  ــن 400 مرفق صحي ومنها مراكز معالج م

املياه.
ــدوان مسؤولية تقويض  ــت وزارة الصحة تحالف الع وحمل
ــة ومنها الكولريا يف  ــة الصحية وأنشطة مكافحة األوبئ املنظوم
ــات الصحية ويف  ــن التسبب بتوقف الخدم ــن .. محذرة م اليم

انتشار موجة وباء الكولريا خالل العام 2018م.

الثورة/
اصدر تنظيم التصحيح بيانا احتفاء 
ــو التصحيحية  ــة 13 يوني ــرى حرك بذك
ــل الشعب  ــت من اج ــي قام ــة الت املبارك

والوطن.
ــن مسرية  ــات م ــان مقتطف وأورد البي
ــي قامت من  ــة الت ــة التصحيحي الحرك
اجل مصالح الوطن العليا وحملت راية 
ــايس  ــايل واإلداري والسي ــح امل التصحي

ورفض التبعية والوصاية الخارجية.
ــح  التصحي ــم  تنظي ــان  بي ــاد  وأش
األوىل  ــة  الخمسي ــة  الخط ــاز  بإنج
ــادة  ــاري إلع ــرشوع الحض ــة وامل والثاني
ــادة الرئيس  ــن بقي ــدة اليم ــق وح تحقي
ــدي رائد الحركة  ــد ابراهيم الحم الشهي
التصحيحية ورفيق دربه الرئيس سالم 
ــدة الديمقراطية  ــىل قاع ــيل ،،ع ــع ع ربي
ــايس وبالوسائل والطرق  ــدد السي والتع

السلمية.

ــت "الثورة"  ــذي تلق ــان ال ــد البي وأك
ــس  الرئي ــع  مشاري ان  ــه  من ــة  نسخ
ــة  الوطني ــدي  الحم ــم  ابراهي ــد  الشهي
ــت قوى  ــة جعل ــة واالستقاللي الوحدوي
الرش والتخلف والعدوان تحيك املؤامرة 
ــام باغتياله يف  ــة الدنيئة للقي االنتقامي
الـ11 من اكتوبر 77م هو وأخيه الشهيد 
ــدم عبدالله الحمدي يف منزل احمد  املق
ــش الذي  ــان الجي ــس أرك ــي رئي الغشم
ــواء تعز عىل  ــد ل ــاش قائ ــدم هو وعف اق
ــة البشعة وآخرون تحت  تنفيذ الجريم
ــودي  السع ــري  العسك ــق  امللح ارشاف 
ــدى  ين ــة  جريم يف  ــان  الهدي ــح  صال
ــي  ــي والعرب ــخ اليمن ــني التاري ــا جب له

واإلسالمي واإلنساني.
ــة  القتل ــة  بمحاسب ــان  البي ــب  وطال
ــة ال  ــذه الجريم ــل ه ــني ألن مث واملجرم
ــادم ألن االنقالبيني القتلة  ــط بالتق تسق
ــن حضاري واشعلوا  اغتالوا مرشوع وط

حروب املناطق الوسطى وحروب صعدة 
ــول ساحة الوطن  ــن الفنت بط وغريها م
وعرضها مقابل حفنة من املال تسلمها 

القتلة واملجرمون من السعودية.
ــدره تنظيم  ــذي اص ــان ال ــر البي وذك
ــح:  مثلما قدم الرئيس الشهيد  التصحي
ــة يف  ــه رخيص ــدي روح الحم ــم  ابراهي
ــن ورفض كل املغريات التي  سبيل الوط
ــإن تنظيم  ــة ف ــن السعودي ــه م ــت ل قدم
ــيض عىل نفس الخطى  التصحيح سيم

من اجل عزة ورفعة وكرامة الوطن.
ــح شامخا شموخ  ــل التصحي وسيظ
ــب ضد  ــب الشع ــف إىل جان ــال يق الجب
ــدم  وسيق ــم  الغاش ــم  الظال ــدوان  الع
ــى  حت ــن  الوط ــل  سبي يف  ــات  التضحي
ــا العظيم السالم العادل  يتحقق لشعبن
والتحرر من كل اشكال االحتالل والغزو 
ــن اجلها حركه  ــة التي قامت م والوصاي

13 يونيو التصحيحية.

ـــورب ــت غـــطـــاء بــــالك ووتـــــر ودايـــــن ك ــح ـــان ت ـــك ـــري ــق األم ــح ـــم س ــق وأن ت ــب ـــون: س ـــب ـــراق ـــوربم ــت غـــطـــاء بــــالك ووتـــــر ودايـــــن ك ــح ـــان ت ـــك ـــري ــق األم ــح ـــم س ــق وأن ت ــب ـــون: س ـــب ـــراق م

ــبة للجيش اليمني هي مع األمريكي مباشرة إن تجرأ على المواجهة ــاعد ناطق الجيش : المعركة الحقيقية بالنس ــبة للجيش اليمني هي مع األمريكي مباشرة إن تجرأ على المواجهةمس ــاعد ناطق الجيش : المعركة الحقيقية بالنس مس

جبهات الساحل الغربي .. محرقة الغزاة المنتظرةجبهات الساحل الغربي .. محرقة الغزاة المنتظرة

الثورة / محمد الفائق
ــزاح الستار  ــد يوم وين ــق يوما بع ــف الحقائ تتكش
ــة واالستكبار وعىل  ــدول الهيمن ــن املؤامرة الكربى ل ع
ــب ثرواتها واستغالل  ــا أمريكا يف غزو اليمن ونه رأسه
ــك يف الخطر  ــا، ويتجىل ذل ــا واستعباد شعبه موارده
ــا إىل ارض  ــا يف دخول جنوده ــة أمريك ــرب ومشارك األك
ــات الساحل  ــط املعركة يف جبه ــن ومشاركتها خ اليم
ــني أمريكيني مؤخرا  ــا لترصيحات مسؤول الغربي وفق
ــداد لتقديم الدعم العسكري والسيايس  بشأن االستع

تحذيرات سابقةواإلعالمي لرشكائها اإلماراتيني والسعوديني.
ــا االسرتاتيجي الهام  ــت اليمن وموقعه ولطاملا كان
ــار  ــن دول االستكب ــا م ــا وغريه ــاع أمريك ــل أطم مح
ــدر الدين  ــد حسني ب ــد القائ ــذر الشهي ــق وان ح وسب
ــر دخول  ــن خط ــة  م ــن 15 سن ــرث م ــل أك ــي قب الحوث
ــك من دمار وخزي  ــا اليمن وما سيرتتب عىل ذل أمريك

ــرثوات عىل  ــب لل ــراض ونه ــات ولألع ــاك للمحرم وانته
ــه الشعب اليمني ويتحمل  ــدي األمريكيني اذا لم يتنب أي
ــل  ــرة بك ــذه املؤام ــة ه ــداد ملواجه ــه يف االستع مسؤوليت

الوسائل املمكنة.
ــك ما يؤكد عليه أيضا السيد القائد عبد امللك بدر  ذل
ــن الحوثي يف أكرث من خطاب له بأن “ أمريكا رشيكة  الدي
أساسية وفعلية يف العدوان وبشكل مبارش ، بل وإنها من 
تدير غرفة عمليات قوات تحالف العدوان“ التي ارتكبت 
ــاء الشعب اليمني  ــازر البشعة بحق أبن ــات من املج املئ
ــف أنواع األسلحة  ــارس 2015م، باستخدام مختل منذ م
ــداء  ــن الشه ــرشات آالف م ــت ع ــاً وخلف ــة دولي املحرم

والجرحى معظمهم أطفال ونساء.
وها نحن اليوم أمام ذلك الخطر واملسؤولية تقع عىل 
ــن وتطهريها من  ــع يف الدفاع عن ارض اليم ــق الجمي عات
ــس الغزاة، بعد ان تكشفت حقيقة الدور الذي تلعبه  رج
ــوى مشاركتها يف  ــن، و التصعيد يف مست ــا يف اليم أمريك
العدوان عىل اليمن، بإرسال قوات من الجيش األمريكي 

محرقة لألمريكانإىل جبهة الساحل الغربي.
ــود األمريكيني خط  ــإن دخول الجن ــا ملراقبني ف ووفق
ــن اليمنيني  ــدى املجاهدي ــن يعد حلما ل ــة يف اليم املعرك
ــد ان مرغوا أدواتهم من  ــا انتظروه بفارغ الصرب، بع لطامل
ــني يف الرتاب  ــني والسعوديني والسوداني ــزاة اإلماراتي الغ
ــف الجبهات، كما تم تدمري أسطورة  ونكلوا بهم يف مختل
ــن دبابات ابرامز ومدرعات وغريها  األسلحة األمريكية م
ــا أمريكا ألدواتها يف اليمن وتم  من األسلحة التي قدمته
ــوات أمريكية  ــن أن دخول ق ــا، مؤكدي ــا وتدمريه إحراقه
ــاً يف معارك جبهة الساحل  ــن لن يغري شيئ إىل ارض اليم
ــن أن هذه ليست املرة األوىل التي يدخل  الغربي، معتربي

ــد سبق ودخل هذه  ــا األمريكيون يف هذه الجبهة فق فيه
ــت غطاء رشكات بالك ووتر  الجبهة بأرشس مقاتليه تح

وداين كورب“.
ــالك ووتر وداين كورب  ــاروا إىل ما تعرضت له الب وأش
ــىل ارض اليمن    ــات سابقة ع ــق وتنكيل يف جبه من سح
ــد أرشس من  ــن أنه ال يوج ــاً هامدة، مؤكدي ــادوا جثث وع
ــرث ثباتاً وجلداً  ــي حتى املرتزقة أرشس وأك املقاتل اليمن

من األمريكي والسعودي واإلماراتي وغريهم“.
ــان الشعبية  ــش واللج ــإن الجي ــب املراقبني ف وحس
ــا،  وأحرقوه ــي  األمريك ــالح  والس ــة  التقني ــوا  واجه
ــون أنوفهم  ــني وسيمرغ ــود األمريكي ــون الجن وسيواجه
ــزاة عىل مر  ــن مقربة الغ ــار أن اليم ــرتاب، باعتب ــت ال تح

مواجهة االصالءالتاريخ.
ــق الجيش  ــد مساعد ناط ــره تأكي ــا سبق ذك ــزز م يع
ــش اليمني ينتقل  ــد أن الجي ــي العميد عزيز راش اليمن
ــة ..إىل خوض  ــة واإلقليمي ــة األدوات املحلي ــن مواجه م
معركة الفصل  مع االصالء ، وذلك وفق املخطط املرسوم 
ــرب األدوات  ــة يف استهداف اليمن ع ــن اإلدارة األمريكي م
ــن  ــن واشنط ــدوان م ــالن الع ــدة إع ــذي اك ــة ال املختلف
واستخدام كافة أشكال الحروب العسكرية واالقتصادية 
ــل املدنيني  ــار وتجويع وقت ــة القذرة من حص والسياسي
ــة إىل جانب  ــة وكل مقومات الدول ــري البنى التحتي وتدم
الحرب النفسية والناعمة والعزل الدويل وتطويق اليمن.

ــد أن استرصاخ اإلمارات أسيادها  و يؤكد العميد راش
ــن الجيش األمريكي مبارشة هو  يف واشنطن بالتدخل م
ــاه  لكي يتضح للجميع بأن العدوان  ما كنا نريده و نتمن

أمريكي مهما تسرتت خلف األدوات.
ــام املقاتل  ــدرات فشلت أم ــك الق ــل تل ــا أن ك موضح
ــه  ــة عقيدت ــه ومرشوعي ــة قضيت ــن بعدال ــي املؤم اليمن
ــة التي قوامها مقارعة الغزو واالحتالل األمريكي  القتالي

ــي يف الساحل الغربي بكل  ــه التي زج بها األمريك وأدوات
ثقلها العسكري ملحاولة احتالل الحديدة فوقعت يف فخ 
ــري محكم التخطيط وال مناص لها إال االستسالم  عسك
ــة  العسكري ــات  العملي ــالل  ــن خ م ــا  ــاء عليه القض أو 

خسارة باهظةاملختلفة.
ــة الحقيقية بالنسبة  ــد " إن املعرك ــال العميد راش وق
ــي مبارشة إن تجرأ عىل  ــش اليمني هي مع األمريك للجي
املواجهة يف الساحل الغربي يف حال لبى نداء االستغاثة 
ــارة باهظة الثمن عىل  ــارات ، وعندها ستكون الخس لإلم
ــون قتىل  ــا يسقط ــا عندم ــا وسياسي ــي عسكري األمريك

وأرسى لدى الجيش اليمني".
ــارب مريرة  ــش األمريكي تج ــدى الجي ــأن ل ــا ب منوه
ــون املقاتل  ــران، ولن يك ــراق وإي ــام والع ــة يف فيتن وسابق
ــع التأكيد أننا أولو بأس  ــي أقل بأساً من سابقيه م اليمن
ــا يطلب األمريكي  ــد ونطلب الشهادة ونعشقها كم شدي

ومرتزقته الحياة وما النرص إال من عندالله.
ــا  ــة قتاله ــم رشاس ــة رغ ــاف "إن األدوات املحلي وأض
ــدة والسلفية الجهادية  ــىل أيدلوجية من القاع املبني ع
ــم عندما ُيقتلون  ــة ولذلك ال قيمة له ــم من املرتزق وغريه
ــم آالف القتىل منهم إال  ــة الجيش واللجان رغ يف مواجه
ــري أو سيايس ألن  ــاب اجتماعي أو عسك أنهم بال حس

انتصارات تحظى بإشادة الرئيسثمنه  بالدفع املسبق كما هو حال الجيش السوداني".
ــق الجيش واللجان الشعبية انتصارات عظيمة  وحق
ــات الساحل الغربي  ــف الجبهات وآخرها جبه يف مختل
ــة أمريكيا  ــرش والعمالة املدعوم ــدت قوى الغزو وال وتكب
ــك االنتصارات كانت  ــر كبرية يف العدة والعتاد، تل خسائ
ــة ممثلة  ــادة السياسي ــب والقي ــادة من الشع ــل إش مح
ــس مهدي املشاط الذي بعث بربقية تهنئة مشيدا  بالرئي
ــا أبطال الجيش واللجان  فيها بالبطوالت التي يسطره

ــزة والرشف يف مواجهة  ــة يف مختلف جبهات الع الشعبي
ــرش واإلجرام عىل  ــت فيه كل قوى ال ــدوان عاملي تكالب ع
ــاد واالستجابة  ــيل الج ــرك العم ــدا ان التح ــن، مؤك اليم
ــان  ــش واللج ــال الجي ــب وأبط ــاء الشع ــة ألبن املسؤول

الشعبية كانت نتيجتها هذه االنتصارات الكبرية.
ــاف الشعبي  إىل  ــن أيضا االلتف ــس املشاط ثم   الرئي
ــم املجتمعي  ــة والدع ــش واللجان الشعبي ــب الجي جان
ــم  ــزاة ومرتزقته ــة الغ ــروه يف مواجه ــذي أظه ــري ال الكب
ــر مناطقهم من  ــل التضحيات يف سبيل تحري مقدمني ك
ــرار حالة  ــا بأهمية استم ــزو واالحتالل، منوه ــن الغ براث
ــال  ــال والرج ــات بامل ــد الجبه ــة ورف ــة والجهوزي التعبئ
ــني قوى العدوان رضبات قوية يف مختلف الجبهات  وتلق

حتى تحرير كل شرب من األرض اليمنية.
ــد الشعب  ــون عي ــاط  إىل ان يك ــس املش ــا الرئي  ودع
ــداً بأن عىل جميع  ــام يف الجبهات ، مؤك ــي هذا الع اليمن
األحرار والرشفاء رفد جبهات الساحل الغربي واملرابطة 
ــل قوى الغزو  ــد الخطري من قب ــات يف ظل التصعي والثب

تأكيد املشاركة األمريكيةواالحتالل.
ــراً  ــت تقري ــة عرض ــرة“ األمريكي ــاة ”الح ــت  قن وكان
ــة ألمريكا يف اليمن،  ــوة خاصة تابع ــت فيه وجود ق تناول
ــري الذي تقوده ضد  ــاً للتحالف السعودي العسك دعم

اليمن.
وقامت القناة األمريكية بإجراء حوار خاص مع أحد 
ــاع األمريكية، رفض الكشف عن  املسؤولني يف وزارة الدف
ــوة خاصة داخل  ــدى أمريكا ق ــال إن “ ل ــه، حيث ق اسم
ــاً للتحالف الذي تقوده السعودية ضد  اليمن تقدم دعم

اليمنيني“.
ــة  ــوات األمريكي ــور الق ــاة أن حض ــت القن ــا كشف كم
ــاض وأبو ظبي  ــه الري ــب تقّدمت ب ــاء ”بطل ــن ج يف اليم
ــرة  ــن السيط ــا م ــة، لتتمكن ــة أمريكي ــدة عسكري ملساع

ــه قوات الجيش  ــاء الحديدة الذي تسيطر علي عىل مين
اليمني ”.

ــة األمريكي، مايك  ــإن وزير الخارجي ووفقاً للقناة، ف
ــم  ــم دع ــاص لتقدي ــب الخ ــذا الطل ــى ه ــو، ”تلق بومبي
ــاً يف تخصيص طائرات استطالع  عسكري يتمثل أساس
أمريكية من دون طيار مخصصة لإلسناد الجوي إضافة 

إىل عدد معني من القوات الخاصة األمريكية“.
ــاة إن ”القوة تشارك يف  وقال املسؤول األمريكي للقن
ــني، التي أطلقتها  ــادة الحديدة من الحوثي عملية استع
ــوده  ــذي تق ــف ال ــن التحال ــم م ــة بدع ــوات السعودي ق

الرياض“.
ــع الوقت قد تناول يف مقال سابق وجود  يذكر أن موق
ــوات أمريكية – إرسائيلية يف مدينة عدن الجنوبية بعد  ق

استغاثة إماراتية لحسم املعركة يف اليمن.
استعداد للمواجهة

ــي جيشا ولجانا وقبائل  وأصبح اليوم الشعب اليمن
ــي  ــل اإلعالم ــي بالتضلي ــن الوع ــة م ــة عالي ــىل درج ع
ــون أن معركتهم املرتقبة مع  ــي الربيطاني  ويدرك األمريك
ــل احتفاًال  ــا ويشك ــارشًة آن أوانه ــة مب ــوات األمريكي الق
ــالع  ــىل اضط ــم ع ــا أنه ــرياً، خصوص ــاً كب ــاً يمني شعبي
ــزاة  ــة الغ ــة يف مواجه ــة والوطني ــم الديني بمسؤولياته
ــك  ــىل تل ــني وتتج ــات باملقاتل ــد الجبه ــار ورف واالستنف
ــة الحديدة من  ــده محافظ ــا يف ما تشه ــورة وضوح الص
ــة واملقاتلني من  ــل اليمني ــن القبائ ــد كبري لآلالف م تواف
مختلف املحافظات تلبية لدعوة قائد أنصار الله السيد 
ــدة والجهوزية  ــن الحدي ــاع ع ــي للدف ــك الحوث عبداملل
ــة مع  ــة وحاسم ــة مصريي ــداد ملواجه ــة واالستع العالي
القوات األمريكية، وأن اليوم ال عذر ألحد يف مواجهة هذه 

املخاطر التي تحدق بوطننا.

التأكيد على أن الساحل الغربي سيكون محرقة لألمريكان وأدواتهمالتأكيد على أن الساحل الغربي سيكون محرقة لألمريكان وأدواتهم

صنعاء / سبأ 
زار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد 
ــد الرئيس  ــدروس أمس، رضيح الشهي ــني العي حس
صالح الصماد ورفاقه يف ميدان السبعني بالعاصمة 

صنعاء.
ــن أعضاء  ــه عدد م ــدروس ومع ــرأ العي ــث ق حي
ــد  الشهي روح  ــىل  ع ــة  الفاتح ــورى  الش ــس  مجل
ــم إىل خالقها  ــه الذين ارتقت أرواحه الصماد ورفاق
ــدوان السعودي اإلماراتي  إثر استهداف طريان الع
ــة  بمحافظ ــاد  الصم ــس  الرئي ــب  ملوك ــي  األمريك

الحديدة.
ــس الشورى  ــال رئيس مجل ــار القائم بأعم وأش
ــاً وطنياً  ــد الصماد َقدم درس ــس الشهي إىل أن الرئي
ــم يدخر جهداً  ــل املسئولية تجاه شعبه ول يف تحم
ــل املؤسيس  ــاء العم ــة وإرس ــاء الدول ــل بن يف سبي
ــدي للعدوان يف مختلف  ــوازي مع معركة التص بالت
ــاة الشعب يف أقىس  ــات وعمل عىل رفع معان الجبه

الظروف.
ــرار العدوان  ــن استم ــم م ــىل الرغ ــه وع ــد أن وأك
والحصار للعام الرابع عىل اليمن خدمًة ملخططات 
ــات  ــك املخطط ــة، إال أن تل ــة العاملي ــوى الهيمن ق
ــب اليمني  ــرة صمود الشع ــت تصطدم بصخ مازال

املستبسل واملؤمن بعدالة قضيته.
ــع شهداء  ــاء جمي ــدروس إىل أن دم ــت العي ولف
ــط  سُتسق ــاد  الصم ــس  الرئي ــم  فيه ــا  بم ــن  الوط
ــزاة الجدد الذين يسعون  مخططات املعتدين والغ

ــال إىل املويل عز  ــي.. مبته ــن الشعب اليمن ــل م للني
ــة  ــه وكاف ــاد ورفاق ــس الصم ــن الرئي ــل أن يسك وج

شهداء الوطن فسيح جناته.
ــس، ضيف  ــاء املجل ــارة أعض ــه خالل الزي رافق
ــور أحمد مكي  ــد طعيمان والدكت ــه رسام ومحم الل
ــل ويحيى الحباري  ومحمد الحرازي وصالح صائ

وعبدالله السقاف ويحيى عيل عايض.
كما زار وزيرا الداخلية اللواء الركن عبدالحكيم 
املاوري واإلدارة املحلية عيل بن عيل القييس، أمس 
ــاد ورفاقه يف  ــس صالح الصم ــح الشهيد الرئي رضي

ميدان السبعني بأمانة العاصمة .

ــيس  ــاوري والقي ــواء امل ــام الل ــارة ق ــالل الزي وخ
بوضع إكليل من الزهور عىل الرضيح وقراءة فاتحة 
ــاد وأرواح رفاقه  ــد الصم ــىل روح الشهي ــاب ع الكت
ــر استهداف  ــا إث ــم إىل بارئه ــت أرواحه ــن ارتق الذي
ــادر والجبان ملوكب  ــودي الغ ــريان العدوان السع ط

الشهيد الصماد بمحافظة الحديدة .
ــة إىل أن  ــة واإلدارة املحلي ــرا الداخلي وأشار وزي
الرئيس الصماد قدم نفسه يف سبيل الوطن والدفاع 

عن الحق وصدق الله فصدقه بنيل الشهادة .
ــي يسطرها أبطال  ــا إىل أن االنتصارات الت ولفت
ــل  ــة يف الساح ــة خاص ــان الشعبي ــش واللج الجي

الغربي ما هي إال تجسيد لروح الفداء والسري عىل 
درب الرئيس الشهيد ومن سبقه من شهداء الوطن 

املدافعني عن السيادة والكرامة اليمنية.
ــن  ــاء للوط ــيس، أن الوف ــاوري والقي ــح امل وأوض
ــزاة البغاة  ــع الدفاع عنه ضد الغ ــم عىل الجمي يحت
ودفع رشورهم عن الوطن والشعب اليمني.. وابتهال 
إىل املوىل سبحانه وتعاىل أن يسكن الشهيد الصماد 
ــردوس األعىل وأن  ــة شهداء الوطن الف ورفاقه وكاف

يجزيهم عن وطنهم وأمتهم خري الجزاء.
ــالل عبده الصويف  ــك زار محافظ حجة ه إىل ذل
ــيل املتوكل ومدير أمن املحافظة  ووكيل املحافظة ع
ــح  ــس األول رضي ــاؤوس، أم ــه الط ــد عبدالل العمي
ــه يف ميدان  ــح الصماد ورفاق ــد الرئيس صال الشهي

السبعني بأمانة العاصمة.
ــة عىل روح  ــراءة الفاتح ــارة تمت ق ــالل الزي وخ
ــن ارتقت أرواحهم إىل  ــد الصماد ورفاقه الذي الشهي
ــا إثر استهداف طريان العدوان السعودي لهم  بارئه

بمحافظة الحديدة يف ١٩ أبريل املنرصم.
ــدور الرئيس الشهد الصماد وما قدمه  وأشادوا ب
من تضحية يف سبيل الدفاع عن املوطن يف مواجهة 
العدوان.. مؤكدين السري عىل نهج الرئيس الشهيد 

واستكمال مرشوعه ”يد تحمي ويد تبني“.
وابتهلوا إىل املوىل العيل القدير أن ينزل الشهيد 
ــداء وأن يجزيه عن  ــازل الشه ــه من ــاد ورفاق الصم

وطنه وشعبه خري الجزاء.
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