
■■  المشروع األمريكي واإلسرائيلي في اتجاه السيطرة على األمة هو استهداف شامل وعلى األمة اإلسالمية التحرك الجاد لمواجهته
ذلـــك رفــــضــــوا  ـــــــــداء  واألع الـــحـــديـــدة  مـــيـــنـــاء  فــــي  ولـــوجـــســـتـــي  فـــنـــي  دور  الـــمـــتـــحـــدة  ـــم  ـــألم ل ـــون  ـــك ي بـــــأن  ــا  ــن ــل ــب ق   ■■

رويرتز/
ــلحة عىل  ــرا لألس ــدويل حظ ــس األمن ال ــرض مجل  ف
ــنوات  ــودان يوم الجمعة بعد حوايل خمس س جنوب الس

من نشوب الحرب األهلية يف البالد.
ــع دول لصالح مرشوع القرار الذي أعدته  وصوتت تس
ــيا والصني وإثيوبيا  الواليات املتحدة بينما امتنعت روس
ــتوائية وكازاخستان عن التصويت،  وبوليفيا وغينيا االس
حيث لم ترغب يف التصويت وسط مساع إقليمية إلنعاش 

عملية السالم يف جنوب السودان.
ولطاملا دعت دول غربية ومسؤولون من األمم املتحدة 
ــودان. وأخفقت  ــوب الس ــالح عىل جن ــرض حظر س إىل ف
ــمرب ، يف عهد إدارة  محاولة أمريكية لفرض الحظر يف ديس

الرئيس باراك أوباما، يف حشد األصوات الكافية.
ــفرية الواليات املتحدة لدى األمم  وقالت نيكي هييل س
ــعب  ــل التصويت “تحمل ش ــن قب ــس األم ــدة ملجل املتح
جنوب السودان معاناة ال يمكن تصورها وأعماال وحشية 
ال توصف. لقد خذلهم زعماؤهم. نريد أن يتوقف العنف”.

مجلس ا�من الدولي يفرض حظرا مجلس ا�من الدولي يفرض حظرا 
ل�سلحة على جنوب السودانل�سلحة على جنوب السودان
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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 

قائد الثورة: الصرخة في وجه المستكبرين مشروع عملي للنهوض بواقع ا�مة لمواجهة التحدياتقائد الثورة: الصرخة في وجه المستكبرين مشروع عملي للنهوض بواقع ا�مة لمواجهة التحديات

ــدر الدين  ــك ب ــد املل ــيد عب ــورة الس ــد الث ــد قائ أك
الحوثي أن الرصخة يف وجه املستكربين مرشوع عميل 
ــات واألخطار  ــة ملواجهة التحدي ــوض بواقع األم للنه

املصريية.
ــيد عبد امللك بدر الدين الحوثي يف كلمة  وقال الس
ــنوية للرصخة " نحيي  ــس يف الذكرى الس ــزة أم متلف
ــتكربين التي  يف هذا اليوم ذكرى الرصخة يف وجه املس
ــعار  ــني بدر الدين الحوثي كش ــهيد حس أطلقها الش

ــع األمة  ــرشوع عميل لواق ــوان مل ــة وكعن ــرية قرآني ملس
والنهوض بها ملواجهة التحديات واألخطار املصريية 
ــلم من  ــني املجتمع املس ــة فعالة لتحس ــة عملي وخط

التطويع ألعدائه املستكربين وعىل رأسهم أمريكا.
ــال  ــار إىل أن هتاف الرباءة موقف فعال يف إفش وأش
ــة إىل اخرتاق األمة  ــوات املعادية الرامي كثري من الخط
من الداخل بهدف إفسادها واستغاللها، موقف ضمن 
ــوات عملية  ــار عميل وخلفه رؤية ومرشوع وخط مس

ــة واإلرسائيلية  ــع األمريكي ــة البضائ ــرى كمقاطع أخ
وبناء األمة عىل مختلف املستويات اقتصاديا وثقافيا 
ــؤولة  ــتوى تحمل املس ــون بمس ــى تك ــكريا حت وعس
ــاس ومرحلة  ــي ومرشوع يف ظرف حس ــف طبيع بموق

خطرية.
ــي  ــة والوع ــة اليقظ ــىل األم ــب ع ــاف " يتوج وأض
ــة  ملواجه ــؤولية  للمس ــل  والتحم ــاد  الج ــرك  والتح
ــري  وغ ــاملة  الش ــة  واإلرسائيلي ــة  األمريكي ــة  الهجم

ــبتمرب  ــد 11 س ــة بع ــدأت يف املنطق ــي ب ــبوقة الت املس
ــعت أمريكا وإرسائيل إىل السيطرة  مرحلة جديدة س
الشاملة عىل األمة اإلسالمية ارضاً وإنساناً ومقدرات 

وموقعاً جغرافياً بدافع استعماري وعدائي".
ــي أن  ــك الحوث ــد املل ــد عب ــيد القائ ــح الس وأوض
التحرك األمريكي واإلرسائييل يف اتجاه السيطرة عىل 

األمة هو استهداف شامل وليس عسكرياً فقط.

يف كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة

مسيرات حاشدة احتفاء بالذكرى السنوية للصرخة فـــي صنعاء وعدد من مسيرات حاشدة احتفاء بالذكرى السنوية للصرخة فـــي صنعاء وعدد من المحافظاتالمحافظات
ــرية  ــهدت العاصمة صنعاء أمس مس ش
ــاب اليمن  ــاحة ب ــدة يف س جماهريية حاش
ــه  وج يف  ــة  للرصخ ــنوية  الس ــرى  الذك يف 

املستكربين.
ــدة  ــرية الحاش ــاركون يف املس ــع املش ورف
ــددة  املن ــعارات  والش ــة  الوطني ــالم  األع
ــم  الدع ــم  وتقدي ــة  األمريكي ــالت  بالتدخ
ــل املحرمة دوليا  ــاد الحربي من القناب والعت
ــعب  ــف وتقتل الش ــي تقص ــرات الت والطائ
اليمني وتعطيل السالم والحلول السلمية.

رضورة  ــة  الجماهريي ــود  الحش ــدت  وأك
ــع األمريكية واإلرسائيلية،  املقاطعة للبضائ

ــات وأبعاد  ــز الوعي بمخطط ــز تعزي وتعزي
ــض  ورف ــن  اليم يف  ــه  وأطماع ــدوان  الع

التدخالت األمريكية واإلرسائيلية.
ــود عىل أهمية استمرار  ــددت الحش وش
ــزة  الع ــات  جبه ــد  ورف ــات  والثب ــود  الصم
والرشف حتى تحقيق النرص وتطهري اليمن 
ــري إىل  ــني النف ــن، معلن ــزاة املعتدي ــن الغ م
ــال وقوافل الدعم..  الجبهات ورفدها بالرج
مؤكدة أن هذا الشعار يجسد موقفاً إيمانياً 
ــه واثبت تأثريه يف  ــانياً تجاه أعداء الل وإنس

نفوس األعداء.

أكدت أن الشعار يجسد موقفًا إيمانيًا تجاه أعداء اهللا

نص الكلمة صفحة 02 - 03

استشهاد وإصابة أربعة مواطنين باستهداف مزرعة في زبيد بالحديدةاستشهاد وإصابة أربعة مواطنين باستهداف مزرعة في زبيد بالحديدةمصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في البيضاء وتعزمصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في البيضاء وتعز
ــكرية  ــعبية أمس عملية عس ــذ أبطال الجيش واللجان الش نف
ــعودي األمريكي يف  ــع مرتزقة العدوان الس ــتهدفت مواق نوعية اس

جبهة حمري بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد من املرتزقة 

يف عملية نوعية استهدفت مواقعهم يف العويد بجبهة حمري.
ــة  ــس عملي ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــال الجي ــذ أبط ــا نف كم
عسكرية عىل مواقع مرتزقة العدوان األمريكي السعودي يف جبهة 

قانية بمحافظة البيضاء.
ــكري أن العملية العسكرية التي استهدفت  وأوضح مصدر عس
ــلحة  ــيط مكثف باألس ــة تزامنت مع تمش ــة يف قاني ــع املرتزق مواق

املتوسطة والثقيلة.
ــائر يف األرواح  ــة العدوان خس ــد تكبد مرتزق ــىل نفس الصعي ع
ــب والقرن  ــىل مواقعهم يف القت ــني ع ــني هجوميت ــاد يف عمليت والعت

بجبهة نهم وكرس زحف لهم عىل تباب الرباح.

ــهد مواطن وأصيب ثالثة  استش
آخرون بغارة شنها طريان العدوان 
ــر أمس  ــعودي فج ــي الس األمريك

عىل محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة 
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــبأ)  (س ـــ  ل
ــن  ــة مواط ــارة مزرع ــتهدف بغ اس
بمنطقة البدوة يف مديرية زبيد، ما 
ــهاد مواطن وإصابة  أدى إىل استش

ثالثة آخرين.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــس عرش  ــعودي أم ــي الس األمريك
يف  ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع ــارات  غ

محافظة صعدة وقطاع نجران .
وأوضح مصدر أمني باملحافظة 
ــن أربع غارات  أن طريان العدوان ش

ــان بمديرية  ــىل منطقة آل صبح ع
ــرى عىل  ــارات أخ ــع غ ــم ، وأرب باق
ــع ووادي آل ابوجبارة  ــة البق منطق

يف مديرية كتاف .
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــني موقع  ــتهدف بغارت ــدوان اس الع

الرشفة يف نجران.
و شن طريان العدوان السعودي 
األمريكي أمس غارتني عىل مديرية 

نهم بمحافظة صنعاء.
ــدر محيل باملديرية  وأوضح مص
ــتهدف  اس ــدوان  الع ــريان  ط أن 
ــون، مخلفا  ــة املدف ــني منطق بغارت
ــني  املواطن ــكات  بممتل أرضاراً 

ومنازلهم.

طريان العدوان يشن ١٢ غارة على صعدة ونجران ونهمتكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبرية بعمليتني يف جبهة نهم

البقية صفحة 11البقية صفحة 11

السعودية تؤّجل بيع شركة أرامكو خوفًا السعودية تؤّجل بيع شركة أرامكو خوفًا 
من افتضاح حجم الفساد فيهامن افتضاح حجم الفساد فيها

إصابة إصابة ٥٨٥٨ على ا�قل بعد خروج قطار عن القضبان في مصر على ا�قل بعد خروج قطار عن القضبان في مصر

ــرتيت جورنال" األمريكية، أن هناك شكوكاً كبرية   أكدت صحيفة "وول س
ــاد بالده،  ــلمان لتعزيز اقتص ــد بن س ــط ويل العهد محم ــة خط ــول نجاع ح
ــترشي يف رشكة أرامكو منع ابن سلمان طرح هذه  ــاد املس ــرية إىل أن الفس مش

الرشكة لالكتتاب العام.
ــهم  ــن طرح أس ــعودية ع ــف الس ــة أن توق ــة األمريكي ــربت الصحيف واعت
ــاب العام، قد يخيب آمال  ــعودية "أرامكو" لالكتت رشكة النفط الحكومية الس
ــكوكاً حول مصداقية بياناتها، مشرية إىل أن  ــتثمرين الدوليني، ويثري ش املس
مرشوع االكتتاب، الذي يعترب جوهر الخطط االقتصادية الحكومية لالبتعاد 

عن النفط "رؤية 2030م"..

القاهرة (رويرتز) 
ــىل األقل  ــخصا ع ــان إن 58 ش ــة يف بي ــة املرصي ــت وزارة الصح  قال
ــن القضبان  ــار ركاب ع ــرج قط ــة عندما خ ــس الجمع ــوا يوم أم أصيب

جنوبي القاهرة.
ــرصي “ال توجد  ــر للتلفزيون امل ــاعد الوزي ــال أحمد محيي مس وق

وفيات وال إصابات خطرية”.
ــن بيان لوزارة  ــمية نقال ع ــط الرس ــرت وكالة أنباء الرشق األوس وذك
ــا إىل محافظة قنا  ــذي كان متجه ــار ال ــات بالقط ــالث عرب ــل أن ث النق

بصعيد مرص خرجت عن القضبان.
ــكيل  ــادق بفتح تحقيق يف الحادث وتش ــر النائب العام نبيل ص وأم

لجنة من الهيئة الهندسية للقوات املسلحة للوقوف عىل أسبابه.

كما أمر باستدعاء مسؤولني يف هيئة السكة الحديد لسؤالهم..
ــق معايري  ــل حكوماتهم يف تطبي ــن فش ــكا املرصيون م ــريا ما ش وكث

السالمة عىل شبكة السكك الحديدية املتقادمة.

استشهاد طفل فلسطيني والعشرات يصابون برصاص االحتالل شرق غزةاستشهاد طفل فلسطيني والعشرات يصابون برصاص االحتالل شرق غزة
ــة  الجمع ــس  أم ــطيني  فلس ــل  طف ــهد  استش
ــب  ــيل، وأصي ــالل اإلرسائي ــوات االحت ــاص ق برص

العرشات خالل احتجاجات رشق قطاع غزة.
ــة بقطاع غزة  ــم وزارة الصح ــال الناطق باس وق
ــان رامي حلس (15  ــدرة إن الطفل عثم أرشف الق
ــالل ، كما  ــوات االحت ــهد برصاص ق ــا) أستش عام
أصيب 25 آخرون بجراح مختلفة واختناق بالغاز 
رشق القطاع بعد انطالق فعاليات مسريات العودة 

وكرس الحصار.
ــني  ب ــزة  غ ــياج  س ــرب  ق ــات  مواجه ــت  واندلع
ــالل،  ــود االحت ــودة وجن ــريات الع ــري مس متظاه
ــيل  ــث أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز املس حي
ــم العودة رشق  ــاه املتظاهرين يف مخي ــوع تج للدم
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