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 /صنعاء
 بث اإلعالم الحربي للجيش واللجان 
ــعبية أمس الثالثاء مشاهد ألول مرة  الش
ــالح  ــرتكة نفذها س ــات مش ــر عملي تظه
املدفعية وسالح الجو املسري يف الساحل 

الغربي.
ــري لحظات  ووثقت كامريا الطريان املس
ــا يف آن واحد  ــدة وقصفه ــد أهداف ع رص
ــد  ــام الرص ــىل نظ ــتناد ع ــك باالس ، وذل
ــف  ــف بالقذائ ــوي للقص ــه الج والتوجي
يف  ــة  معادي ــداف  أه ورضب  ــات  والهاون

الساحل الغربي.
ــة اإلصابات يف  ــاهد دق وأوضحت املش
صفوف العدو ، ومدى فاعلية نظام سالح 
ــد الجوي الدقيق ، وتوجيه  الجو يف الرص
سالح املدفعية والهاونات لقصف أهداف 
عسكرية للغزاة ، ما يؤكد التطور النوعي 
ــن  ــتفادة م ــلحة واالس ــا املس ألداء قواتن

التقنيات العسكرية املتطورة.
ــا اإلعالم  ــي بثه ــاهد الت ــت املش ووثق
ــن تجمعات  ــتهداف عدد م ــي اس الحرب
ــاحل  الس ــات  ــة يف جبه واملرتزق ــزاة  الغ
ــة العرشات منهم،  ــي ومقتل وإصاب الغرب
ــة  ــن األبني ــدد م ــري ع ــة اىل تدم باإلضاف

والتحصينات واآلليات التابعة لهم.
يف  ــع  الهل ــة  حال ــاهد  املش ــف  وكش
ــرار الجماعي تحت  ــدو والف ــوف الع صف
وابل الرضبات املدفعية املكثفة والدقيقة، 
ــدو  الع ــة  مرتزق ــالق  إط ــجلت  س ــا  فيم
نداءات صوتية ملدفعية الجيش واللجان 
ــف  القذائ ــتهداف  اس ــي  تدع ــعبية  الش
ــه  تدحض ــا  م ــو  وه ــني،  املواطن ــازل  ملن
ــي عبارة  ــت أن املبان ــي بين ــاهد الت املش
ــات لتجمعات  ــات وثكن ــرف عملي ــن غ ع

عسكرية معادية.

ا6عالم الحربي يبث مشاهد 0ول مرة لعمليات مشتركة لسالح الجو والمدفعيةا6عالم الحربي يبث مشاهد 0ول مرة لعمليات مشتركة لسالح الجو والمدفعية
قواتنا تتصدى لزحوفات العدو يف الساحل الغريب

غريفيث: أشعر با6حباط لعدم تمكن وفد صنعاء من السفر غريفيث: أشعر با6حباط لعدم تمكن وفد صنعاء من السفر 
/ 

ــن مارتن غريفيث  ــال املبعوث األممي لدى اليم ق
ــل يف نقل وفد صنعاء للمشاركة يف مشاورات  إنه فش

جنيف، معرب عن إحباطه بسبب هذا الفشل.
وقدم املبعوث األممي مساء أمس الثالثاء إحاطة 
ــا  عقده ــاورات  مش ــة  جلس يف  ــن  األم ــس  مجل إىل 
ــتجدات  ــا إىل املس ــث فيه ــار غريفي ــس ، وأش املجل
ــب  ــن عق ــة يف اليم ــية وامليداني ــورات السياس والتط
ــرر  املق ــن  م كان  ــي  الت ــف  ــاورات جني ــال مش افش

انطالقها الخميس املايض.

ــه ملجلس األمن  ــي يف إحاطت ــرب املبعوث األمم وع
ــرة تلفزيونية مغلقة  ــرب دائ ــي قدمها من عمان ع الت
ــد صنعاء  ــدم تمكن وف ــعوره بخيبة األمل لع ــن ش ع
ــن مخططا  ــا لم يك ــف ، وهو م ــاب إىل جني ــن الذه م
ــيتجه لزيارة صنعاء  ــب زعمه ، مؤكدا أنه س له، حس

خالل األيام املقبلة.
وأعاد غريفيث مطالبته بفتح مطار صنعاء املغلق 
ــاورات  ــريا إىل أن املش ــف العدوان مش ــن قبل تحال م

ترتكز حول إطالق األرسى  من مختلف األطراف.

واصل زياراته لمحافظة صعدةيف جلسة لمجلس األمن.. إجماع دويل يدين تحالف العدوان ويطالب برفع الحصار عن اليمن

البقية صفحة 02

استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في سلسلة غارات إجرامية لطيران العدوان على عدد من المحافظاتاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين في سلسلة غارات إجرامية لطيران العدوان على عدد من المحافظات

ــم املواطنني  ــد والتنظي دعت لجنة الحش
ــاد اليوم األربعاء  أمام مقر األمم  إىل االحتش
ــة  الوقف يف  ــاركة  للمش  ، ــاء  بصنع ــدة  املتح
ــة التي تنظمها اللجنة ومديرية  االحتجاجي
ــعار  األس ــاع  ارتف ــد  ض ــة  القديم ــاء  صنع

واستهداف العملة الوطنية.
ــبأ)  ــه (س ــان تلقت ــة يف بي ــت اللجن ودع
ــائل اإلعالم املحلية والخارجية لتغطية  وس
ــاس  للمس ــة  الرافض ــة  االحتجاجي ــة  الوقف
ــة تجويعه  ــه ومحاول ــن وكرامت ــوت املواط بق
ــه الذين  ــدوان ومرتزقت ــه من قبل الع وتركيع
ــارات من العملة  ــون بطباعة مئات امللي يقوم
ــعر  ــدون أي غطاء واملضاربة بس ــة ب الوطني

الرصف.

لجنة الحشد والتنظيم تدعو لجنة الحشد والتنظيم تدعو 
المواطنين للمشاركة في وقفة المواطنين للمشاركة في وقفة 

احتجاجية أمام ا0مم المتحدة اليوم احتجاجية أمام ا0مم المتحدة اليوم 

رئيس الوزراء يطلع مع محافظ صعدة على سير العمل في المشاريع التنموية بالمحافظةرئيس الوزراء يطلع مع محافظ صعدة على سير العمل في المشاريع التنموية بالمحافظة
صعدة - سبأ 

ــوزراء الدكتور عبدالعزيز  تفقد رئيس ال
بن حبتور ومعه محافظ صعدة محمد جابر 
عوض أمس، أحد األسواق املركزية لتصدير 

الفواكه باملحافظة.
ــوزراء واملحافظ عوض  ــس ال ــاف رئي وط
ــتخبارات  االس ــة  هيئ ــس  رئي ــا  ومعهم
ــم ومدير  ــه الحاك ــواء عبدالل ــكرية الل العس
املؤسسة االقتصادية اليمنية صالح املراني 

ــس  بمجل ــن  واألم ــاع  الدف ــرة  دائ ــس  ورئي
ــام محيل  ــفياني وأمني ع ــه الس ــوزراء ط ال

املحافظة محمد العماد بأقسام السوق.
ــن  التخزي ــة  عملي ــىل  ع ــوا  واطلع
ــوق والتي من  ــة يف الس ــات املركزي بالثالج
ــويق املحيل والتصدير  خاللها ينتظم التس
ــة الفرز  ــا اطلعوا عىل عملي ــي، كم الخارج

والتعبئة والتغليف والشحن.
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ــدر الدين  ــيد عبد امللك ب ــد الثورة الس اعترب قائ
ــة تاريخية عظيمة  ــي، الهجرة النبوية محط الحوث
ــالمي  ــط بها التاريخ اإلس ــرة بأن ُرب ــة، وجدي ومهم
ــج عنها من  ــن دروس وعرب وما نت ــا تحمله م ــكل م ل

متغريات كربى.
ــيد عبدامللك الحوثي يف كلمة له مساء  وقال الس
ــة 1440هـ "  ــرة النبوي ــبة ذكرى الهج ــس بمناس أم
ــة ملا لذلك  ــالمي بالهجرة النبوي ــط التاريخ اإلس رب
من داللة عىل أهمية الهجرة كحدث تاريخي عظيم 
ــا تحول يف  ــج عنه ــة نت ــة ومهم ــة عظيم ــت نقل مثل
ــع البرشي وترتب عليها  الواقع العاملي وكذا يف الواق

نتائج مهمة جدا".
ــعب يمني  ــلمة وكش ــة مس ــن كأم ــاف " نح وأض
مسلم عندما نعود إىل هذه املناسبات وإىل مثل هذه 

ــالمي،  ــة واملهمة من تاريخنا اإلس ــرى العظيم الذك
ــعب يمني  ــود إليها من واقع حاجتنا كش فنحن نع
مسلم وحاجتنا كأمة مسلمة بشكل عام من واقع ما 
ــاكل  ــه وما نعانيه من أخطار وتحديات ومش نواجه

وأزمات".
وتابع "كما أننا نعود إىل هذه املحطات التاريخية 
ــتلهم  ــة من تاريخنا لنس ــة وامللهمة واملضيئ املرشق
ــا يف ما نواجهه،  ــتفيد منه منها الدروس والعرب ونس
ــن تحديات وأخطار  ــر دائما يف ما نواجهه م إذ نفتق
ــليمة وهادفة وإىل  ــة صحيحة وس ــاكل إىل رؤي ومش
ــب منها العزم  الطاقة املعنوية والروحية التي نكتس
ــؤولية ومواصلة  ــوض باملس ــرب والتحمل للنه والص

السري يف الدرب والطريق الصحيح".
ومىض " فئة املستكربين والطاغوت هي املشكلة 
ــل  ني دون  ــة  للحيلول ــور  العص كل  يف  ــية  الرئيس

ــوء كعلماء  ــم وكرامتهم، وعلماء الس الناس حريته
ــاس تدجني األمة  ــون الدين عىل أس ــعودية يبن الس

للطاغوت".
ــب يف حالتنا كأمة  ــورة " من الغري ــال قائد الث وق
ــاة يف  ــا الذين يصنعون لنا املأس ــلمة أن أعداءن مس
ــتغلون  ــاكلنا ويس ــتثمرون يف مش ــا كله ويس واقعن
ــم من نتجه  ــون أن يكونوا ه ــا املرتدي، يحرص واقعن
ــهم  ــم الحلول وليقدموا أنفس ــتلهم منه إليهم لنس
املخلصني واملنقذين وهم يف واقع األمر من يصنعون 
إىل  ــتطيعون  يس ــا  م ــكل  ب ــعون  يس ــن  وم ــآيس  امل

تحطيمنا كأمة بشكل كامل ".
وجدد التأكيد عىل رضورة تأيس املجتمع اليمني 
ــلم وأن يكون  ــه وآله وس ــه صىل الله علي ــول الل برس
ــق واإلقبال عىل  ــك بالح ــوة يف التمس القدوة واألس
ــالم وقيمه العظيمة  الهدى والتمسك بمبادئ اإلس

وأخالقه وترشيعاته التي فيها الخري والفالح.
ــتلهم يف  ــا نكون إىل أن نس ــال " نحن أحوج م وق
ــه وما نواجهه  ــات التاريخية ما نحن في هذه املحط
ــرية، ونتطلع إىل  ــات وأخطار كب ــاكل وتحدي من مش
ــالم يف كل زمن وكل  ــالة والس ــول الله عليه الص رس
ــتلهم  ــادة وإىل القرآن كمنهج فنس ــرص كقدوة وقي ع
ــة حتى ال نكون ممن  ــن ذلك كله الرؤية الصحيح م
ــة  ــة باطل ــة ورؤى غريب ــكار ظالمي ــون وراء أف يتيه

وظالمية".
ــن املعالم  ــك الحوثي أن م ــيد عبداملل ــد الس وأك
ــور وبصرية  ــه دين وعي ون ــالم أن ــية يف اإلس الرئيس
ــم  ــة للمفاهي ــة الفكري ــن التبعي ــان م ــرر اإلنس يح
ــيطانية والطاغوتية، ويمنح اإلنسان  الضاللية الش
ــة إىل الواقع من  ــرة الصحيح ــم والنظ ــة والفه الرؤي

حوله.
نص الكلمة صفحة 03

تقرير الخبراء: غارات التحالف ضربت مناطق تقرير الخبراء: غارات التحالف ضربت مناطق 
سكنية وأسواقًا وجنازات وحفالت زفافسكنية وأسواقًا وجنازات وحفالت زفاف

فعاليات دينية متنوعة احتفاء بذكرى الهجرة النبوية في أمانة العاصمة و المحافظاتفعاليات دينية متنوعة احتفاء بذكرى الهجرة النبوية في أمانة العاصمة و المحافظات

صنعاء / سبأ 
ــان، أن غارات  ــوق اإلنس ــس حق ــن قبل مجل ــرباء املعينني م ــق الخ ــد فري أك
ــازات وحفالت زفاف  ــواقاً وجن ــكنية وأس ــت يف اليمن مناطق س ــف رضب التحال
وسجوناً وزوارق صيد وحتى مرافق طبية مما تسبب يف سقوط ضحايا مدنيني.

ــة أروى" يف بيان صادر  ــة الحقوق "منظم ــة العربية ملراقب ــت املنظم وأوضح
عنها، أن تقرير الخرباء تضمن استنتاجات وتوصيات بعد النظر يف االنتهاكات 
ــائر القوانني الدولية  ــان الدويل وس ــن لقانون حقوق اإلنس ــاوزات يف اليم والتج

األخرى.
ــة التوحش  ــان بالغ ــاكات املروعة لحقوق اإلنس ــر إىل االنته ــرق التقري وتط
ــفي  ــاة واالحتجاز التعس ــن الحق للحي ــري القانوني م ــك الحرمان غ ــا يف ذل بم
ــد األطفال  ــاء القرسي وتجني ــة واالختف ــوء املعامل ــاب والتعذيب وس واالغتص
ــة  ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــري والحق ــة التعب ــرية لحري ــاكات الخط واالنته
والثقافية وأيضا الحق يف مستوى معييش الئق والحق يف الصحة، والتي نسبت 

األغلبية الساحقة منه إىل التحالف الذي تقوده السعودية واإلمارات.
وبينت املنظمة أن تقرير الخرباء ذكر أنه يوجد لديه أسباب وجيهة لالعتقاد 
ــف بما يف ذلك  ــك األفراد يف التحال ــادي يف املنفى وكذل ــراداً يف حكومة ه ــأن أف ب
ــادئ التمييز  ــني يف انتهاك ملب ــذت هجمات عىل املدني ــارات نف ــعودية واإلم الس

والتناسب واالحتياطات التي قد ترقى إىل جرائم حرب.

ــاء اليمن أمس  ــة علم ــت رابط نظم
ــاء فعالية يف  ــري بصنع ــع الكب يف الجام
ــة عىل صاحبها  ــرى الهجرة النبوي ذك
ــليم بعنوان  ــالة وأتم التس أفضل الص
ــري  للتغي ــة  محط ــة  النبوي ــرة  الهج  "

والتحرر من هيمنة األعداء ".
ــس  ــب رئي ــار نائ ــة أش ويف الفعالي
ــد  ــة عبداملجي ــاء العالم ــة العلم رابط

ــي ومدلوالت الهجرة  الحوثي إىل معان
ــة ومفهومها يف القرآن  النبوية الرشيف
ــاً أن الهجرة النبوية  ــم .. موضح الكري
ــان  ــن اإلنس ــا يف ذه ــمت أحداثه ارتس
ــوم وما  ــا حتى الي ــلم منذ بدايته املس
ــاً يف تاريخ  ــاً عظيم ــكل حدث تزال تش

اإلسالم.
ولفت إىل أن الشعب اليمني يواجه 

ــد وأنكى من جاهلية  اليوم جاهلية أش
ــف العدوان  ــة يف تحال ــس واملتمثل األم
ــة  ــتعبد البرشي ــذي اس ــعودي ال الس
ــالل إثارة الفنت  ــة من خ بأموال مدنس
ــتهداف القيم  ــة الرصاعات واس وتغذي
ــعوب  للش ــانية  واإلنس ــة  األخالقي

العربية.
ــة  أهمي ــي  الحوث ــة  العالم ــد  وأك

ــات  والثب ــود  الصم ــي  ــتلهام معان اس
ــىل الله عليه  ــرة املصطفى ص من هج
ــل ما يتعرض  ــلم خاصة يف ظ وآله وس
ــال البرش  ــدوان..  ط ــن ع ــن م ــه اليم ل
ــددا عىل رضورة تعزيز  والحجر .. مش
ــة  ملواجه ــات  الجبه ــد  ورف ــم  التالح

العدوان وإفشال مخططاته .

ــع محافظات  ــارة عىل أرب ــعودي 40 غ ــي الس ــدوان األمريك ــن طريان الع ش
ــهاد وإصابة ثالثة مواطنني وتدمري املنازل والسيارات  وجيزان ما أدى إىل استش

و املنشآت العامة خالل الـ 24 ساعة املاضية .
ــبأ) استشهاد وجرح ثالثة مواطنني من أرسة واحدة  وأكد مصدر أمني لـ (س
ــن الطريان غارة  ــر غارة عىل منزلهم يف منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ، وش إث

عىل جبل امللح بمديرية املنرية يف محافظة الحديدة.
ــيارتني ملواطنني يف الطريق  ــح املصدر أن طريان العدوان دمر بغارتني س وأوض
ــكر الجمهورية  ــارات عىل معس ــن ثالث غ ــدا الحدودية ، وش ــام بمديرية ش الع
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