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ــر جديد لها  ــية يف تقري ــدت صحيفة لوموند الفرنس أك
ــؤولية  ــكل كبري مس ــعودية واالمارات تتحمالن بش ان الس
ــلطت الصحيفة  ــانية يف اليمن.. وس ــردي األوضاع اإلنس ت
ــعودية  ــاعي الس ــىل مس ــوء ع ــا الض ــية يف تقريره الفرنس
ــن املمكن أن تتناول  ــات التي م ــة يف منع كل النقاش املتمثل

الحديث عن الحرب التي تخوضها يف اليمن.
ــنطن  ــه، باالعتماد عىل دعم واش ــت الصحيفة، إن وقال
ــعودية  ــن الس ــة"، تضم ــزاز الرسّي ــات "االبت ــىل عملي وع

مواصلة تزّودها باألسلحة من قبل حلفائها األوروبيني.
ــطس املنرصم، استهدفت  ــهر أغس ــع من ش ففي التاس
ــن مخيم  ــق عودتهم م ــاال، يف طري ــة تقل أطف ــة حافل قنبل
ــد أدت هذه  ــمال اليمن. وق ــة صعدة ش ــي يف محافظ صيف
ــن،  آخري  79 ــة  وإصاب ــخصا  ش  51 ــرصع  م إىل  ــة  الحادث
ــت الدماء  ــني، الذين غط ــال الناج ــارت صور األطف ــد أث وق

أجسادهم، موجة استنكار عاملية.

صحيفة لوموند: التحالف السعودي مسؤول عن تردي ا�وضاع انسانية في اليمنصحيفة لوموند: التحالف السعودي مسؤول عن تردي ا�وضاع انسانية في اليمن

صنعاء / سبأ 
ــدر الدين  ــك ب ــيد عبد املل ــورة الس ــد الث ــذر قائ ح
ــل واإلحباط يف  ــود والتكاس ــة الجم ــي من حال الحوث
ــال" يجب الحذر  ــادي.. وق ــة التحدي االقتص مواجه
ــعى  ــخط إىل الداخل ويس ــاول أن يوجه الس ممن يح

للقيام بثورة عىل نفسه".
وأضاف السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي يف كلمة 
ــهاد اإلمام زيد  ــاء أمس بمناسبة ذكرى استش له مس
ــتجدات" علينا أن نثور  ــالم وحول آخر املس عليه الس
ــورة الجياع إىل الجبهات وعىل العدو، ال أن نثور عىل  ث

أنفسنا".
ــهيد زيد بن  ــع " عندما نتحدث عن اإلمام الش وتاب
ــة غنية جداً  ــة تاريخي ــدث عن محط ــيل فنحن نتح ع
ــد يحظى بمكانة كبرية يف  بالدروس والعرب، واإلمام زي
أوساط األمة بمختلف اتجاهاتها الفكرية، ونشأ نشأة 

إيمانية راقية بكل ما تعنيه الكلمة".
ــديد بكتاب  ولفت إىل أن اإلمام زيد ُعرف بولعه الش
ــى ُعرف  ــم حت ــرآن الكري ــة بالق ــه الوثيق ــه وعالقت الل
ــات التأثري القرآني  ــرآن .. مبينا أبرز تجلي بحليف الق
ــعار الكبري  ــن االستش ــه م ــا كان علي ــد وم ــام زي باإلم

للمسؤولية يف إصالح حال األمة.
ــد كان ثقافياً وعلمياً وليس  وقال" تحرك اإلمام زي

ــكرياً حيث كان تحركاً واضحاً وبارزاً  فقط تحركاً عس
ــة املحّرفة من  ــح املفاهيم الديني ــتوى تصحي عىل مس

قبل علماء البالط".
ــه األمة هو  ــورة أن أول ما تحتاج إلي ــد قائد الث وأك
الوعي والبصرية ألنهما أخطر ما قد تخرسه.. وأضاف 
ــيل  واإلرسائي ــي  األمريك ــوت  الطاغ ــارع  نق ــا  عندم  "
ــق  ــن يف الطري ــي فنح ــعودي واإلمارات ــام الس والنظ
ــن املواجهة مع  ــا ع ــاول حرفن ــن يح ــح وكل م الصحي
الطاغوت فهو يريدنا أن ننحرف عن نهج أخيار وهداة 

األمة".
ــعباً ال  ــون ش ــة يف أن نك ــي املصلح ــن ه ــع" أي وتاب
ــون من  ــه األجانب ويجعل ــه ويحتل ــة ل ــرار وال حري ق
ــرب  ــي أك ــم؟، ونعان ــكرية له ــد عس ــه قواع ــم مناطق أه
ــن ثروات بالدنا بينما  ــاة يف الحصول عىل عائد م معان
ــعودي  ــل األمريكي والس ــوارد املحت ــذه امل يتحكم به

واإلماراتي".
وأكد استمرار العدو يف التصعيد وتحديداً يف جبهة 
ــتمر  ــاحل الغربي وكذا الرتكيز عىل الحدود ومس الس
ــاء الجنوب  ــف الكثري من أبن ــد.. وقال" لألس يف الحش
يذهبون مع املحتل يف معركة ال ناقة لهم فيها وال جمل 

يف مقابل الحصول عىل مبلغ زهيد من املال".

قائد الثورة: ما تحتاج إليه ا�مة هو الوعي والبصيرة �نهما أخطر ما قد تخسرهقائد الثورة: ما تحتاج إليه ا�مة هو الوعي والبصيرة �نهما أخطر ما قد تخسره
حذر يف كلمته بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم من حالة الجمود والتكاسل يف مواجهة التحدي االقتصادي

ميدل إيست آي: استعمار عسكري سعودي يثير االحتجاجات في محافظة المهرةميدل إيست آي: استعمار عسكري سعودي يثير االحتجاجات في محافظة المهرة
ــرة"  ــة "امله ــت محافظ ــهر، كان ــدة 3 أش مل
ــت الرياح  ــة يف املطر، حيث هب ــة غارق اليمني

املوسمية السنوية يف املقاطعة الرشقية.
وأغرقت األمطار القمم والوديان الجنوبية 
ــيس باللون األخرض،  للمهرة، مما جعلها تكت
ــاد عىل طول  ــهد املعت ــت الضباب املش وجعل

الساحل.
ــد تنحرس  ــمية، ق ــة املوس ــع أن العاصف وم
اآلن، إال أن هناك عاصفة أخرى أكرث خطورة.
ــهدت "املهرة"  ــابيع األخرية، ش ففي األس

ــكري  العس ــود  الوج ــد  ض ــاٍت  احتجاج
ــدوه إنه "يرقى  ــعودي، الذي يقول منتق الس

إىل االستعمار".
ــن تدخلوا يف  ــعوديون، الذي ــدأ الس ــد ب وق
ــار هادي  ــن حكومة الف ــرب اليمن نيابة ع ح
أوال بوضع قواعد عسكرية يف املقاطعة أواخر 

العام املايض.
ــا  فيه ــام  أق ــي  الت ــة  اللحظ ــذ  من ــن  لك
السعوديون قاعدتهم األوىل يف املحافظة، بدأ 
ــوا االحتجاجات،  ــكانها يف الغضب، ونظم س

ــعودي إىل  ــاج الجيش الس ــألوا ملاذا يحت وس
التواجد يف منطقة سلمية إىل حد كبري، والتي 
ــرصاع والحرب يف  ــا بمنأى عن ال كان معظمه

البالد.
ــد  ــة االحتجاج، يناش ــد حرك ــع تصعي وم
ــي، ويقولون  ــرة" العالم الخارج ــكان "امله س
ــدويل إن مقاطعتهم آمنة بالفعل،  للمجتمع ال
ــز  لتعزي ــب  أجان ــود  جن إىل  ــون  يحتاج وال 

وجودهم يف منازلهم.
ــر 35  ــن العم ــغ م ــامة"، البال ــارك "أس وش

ــن  م ــد  العدي يف  ــرة"،  بـ"امله ــم  واملقي ــا  عام
ــعودي،  الس ــود  الوج ــد  ض ــات  االحتجاج
ــال  ــايض، وق ــبتمرب امل ــا يف 17 س وكان آخره
ــاج حتى يغادر  ــف عن االحتج ــه "لن يتوق إن

السعوديون منزله".
ــذ أن حصلوا عىل  ــامة": "من ــاف "أس واض
ــادي، كان  ــس ه ــن الرئي ــرض م ــوء األخ الض
ــيني يف  الرئيس ــني  املتحكم ــم  ه ــعوديون  الس

املحافظة".

افراج عن افراج عن ٢٦٢٦  من المغرر بهم في محافظة الحديدةمن المغرر بهم في محافظة الحديدة
الحديدة /سبأ

أفرج بمحافظة الحديدة أمس عن 
ــوض عليهم  ــن املغرر بهم واملقب 26 م
ــتقرار  واالس ــن  األم ــة  زعزع ــم  بته

ومساندة العدوان.
ــم  القائ ــار  أش ــراج  اإلف ــالل  وخ
بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم 
ــجناء  ــة اإلفراج عن الس إىل أن عملي
ــات قائد الثورة  ــي تنفيذا لتوجيه تأت

ورئيس املجلس السيايس.

ــم ممن أثبتت  ــني أن املفرج عنه وب
ــدم ضلوعهم يف أعمال  التحقيقات ع
ــم تتلطخ  ــكل مبارش ول ــة بش تخريبي

أياديهم بدماء األبرياء.
ــم عىل  ــرج عنه ــم املف ــث قحي وح
يف  ــاركة  واملش ــن  الوط ــع  م ــوف  الوق
ــزاة  الغ ــد  ض ــه  عن ــاع  الدف ــدق  خن
ــم  حياته ــة  وممارس ــن  املعتدي

الطبيعية.
ــرج  املف ــجناء  الس ــد  أك ــا  فيم

ــواب  ــادة الص ــم إىل ج ــم عودته عنه
ــة  معرك يف  ــاركة  املش ــتعدادهم  واس

الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــن امتنانهم لهذه اللفتة  وأعربوا ع
ــادة املحافظة  ــود قي ــانية وجه اإلنس
التي كان لها األثر الكبري يف نفوسهم.

ــرشف املحافظة  ــراج م ــرض اإلف ح
ــدوق  صن ــر  ومدي ــرشي  الب ــد  أحم
النظافة عبد اإلله األهدل ومدير عام 

اإلعالم عادل حسن مكي.

طيران العدوان يشن غارات طيران العدوان يشن غارات 
على صنعاء والحديدةعلى صنعاء والحديدة

ــعودي األمريكي أمس  ــن طريان العدوان الس ش
ــة  ــا بمحافظ التحيت ــة  ــىل مديري ــارات ع ــالث غ ث

الحديدة.
ــبأ) أن  ــي باملحافظة لـ (س ــدر أمن وأوضح مص
ــارات منطقة  ــالث غ ــتهدف بث ــدوان اس ــريان الع ط

السويد بالتحيتا.
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع كما ش

أمس غارتني عىل العاصمة صنعاء .
ــبأ) أن  ــي بالعاصمة لـ (س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــل النهدين  ــىل جب ــارة ع ــن غ ــريان املعادي ش الط
ــكر  ــتهدف بغارة ثانية معس جنوب العاصمة ، واس

الحفا .
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــن طريان الع كما ش
ــنحان بمحافظة  ــت غارات عىل مديرية س أمس س

صنعاء.
ــريان  ــة أن ط ــي باملحافظ أمن ــدر  ــح مص وأوض
ــة جربان يف  ــارات عىل منطق ــت غ ــن س العدوان ش

مديرية سنحان.

ــعبية صاروخاً  ــة بالجيش واللجان الش ــوة الصاروخي أطلقت الق
باليستياً عىل تجمع آليات مرتزقة العدوان يف الساحل الغربي .

وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت 
ــاحل  ــات املرتزقة يف الس ــدى تجمع آلي ــتي قصري امل ــاروخ باليس بص

الغربي.
ــعبية  ــا دكت القوة الصاروخية واملدفعية للجيش واللجان الش كم
أمس مواقع وتجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت 

بصاروخي زلزال 2 مواقع الجيش السعودي ومرتزقته يف الخوبة.
ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية  وأش
ــعوديني خلف موقع  ــود الس ــا تجمعات للجن ــن صواريخ الكاتيوش م

املنتزه بجيزان.

وزارة الدفاع تسلم وزارة الدفاع تسلم 2222 طفال ممن غرر بهم العدوان إلى أسرهم طفال ممن غرر بهم العدوان إلى أسرهم

صنعاء-سبأ
ــلمت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة  س
ــس بصنعاء  ــة أم ــة األركان العام هيئ
ــم التحفظ عليهم من  22 طفال ممن ت
قبل الجيش واللجان الشعبية بعد أن 
غرر بهم العدوان وحاول الزج بهم إىل 

جبهات القتال.
ــال إىل  ــليم األطف ــرى تس حيث ج

أرسهم بحضور ممثيل اللجنة الدولية 
ــف  للصليب األحمر ومنظمة اليونيس
ــة العمل الدولية ووزارة حقوق  ومنظم
ــال واملنظمات  ــان وبرملان األطف اإلنس

الحقوقية.
ــذي  ــي ال ــر الصحف ــالل املؤتم وخ
ــبة ألقى الناطق الرسمي  ُعقد باملناس
ــد الركن رشف  ــلحة العمي للقوات املس

ــادة وزارة الدفاع  غالب لقمان بيان قي
ــة هيئة األركان، والذي أشار إىل  ورئاس
أن العدوان يواصل مسلسل انتهاكاته 
ــة واألعراف  ــني واملواثيق الدولي للقوان
ــانية من خالل استمراره  والقيم اإلنس
ــه وحصاره املطبق  ــه وجرائم يف عدوان

عىل الشعب اليمني.

بحضور ممثلي الصليب األحمر واليونيسف:

العالمة شمس الدين يؤكد حاجة ا�مة الستذكار أعالمها وسعيهم في إقامة العدلالعالمة شمس الدين يؤكد حاجة ا�مة الستذكار أعالمها وسعيهم في إقامة العدل
محافظات / سبأ

ــوان " اإلمام زيد  ــة بعن ــس ندوة فكري ــدت بصنعاء أم ٌعق
عليه السالم.. العطاء العلمي والتحرك الجهادي"، نظمتها 
ــهاد اإلمام زيد ريض الله  رابطة علماء اليمن يف ذكرى استش

عنه.
ــمس  ــس رابطة علماء اليمن العالمة ش ــدوة أكد رئي يف الن
ــتذكار أعالمها  ــوم الس ــة األمة الي ــن حاج ــن رشف الدي الدي
ــة وتوحيد  ــع الكلم ــعيهم يف جم ــني وس ــا املصلح وعظمائه
ــه وإقامة  ــة الل ــالء كلم ــس إلع ــذل األرواح واألنف ــف وب الص

العدل والحفاظ عىل القيم واملبادئ اإليمانية.
ــل اإلمام زيد والصفات  ــار إىل أهمية التعريف بفضائ وأش
ــاً أن الحديث عن اإلمام زيد  ــار عليها.. مبين التي نهجها وس

هو حديث عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ــتلهام الدروس  وحث العالمة رشف الدين عىل رضورة اس
ــه الحافلة باملعاني القيمة  ــرية اإلمام زيد وثورت والعرب من س
ــالص وهداية  ــة إىل خ ــوة الصادق ــامية والدع ــادئ الس واملب
ــنة املصطفى  وتوحيد األمة واالتباع الصادق لكتاب الله وس

صىل الله عليه وآله وسلم.

فعاليات ثقافية الحياء ذكرى استشهاد االمام زيد يف عدد من المحافظات

قواتنا تقصف تجمعات العدو خلف الحدود وصاروخ قواتنا تقصف تجمعات العدو خلف الحدود وصاروخ 
بالستي يستهدف المرتزقة في الساحل الغربيبالستي يستهدف المرتزقة في الساحل الغربي
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ناطق حكومة انقاذ يندد بسياسة التجويع التي ينتهجها العدوانناطق حكومة انقاذ يندد بسياسة التجويع التي ينتهجها العدوان
صنعاء/سبأ

ــالم جابر  ــدد ناطق حكومة اإلنقاذ الوطني عبدالس ن
ــة  ــا حكوم ــي تنتهجه ــة الت ــع املمنهج ــة التجوي بسياس
املرتزقة ومن خلفها تحالف العدوان األمريكي السعودي 
ملضاعفة معاناة املواطنني يف كافة أرجاء اليمن وتوسيع 

رقعة املجاعة لتهدد حياة ماليني اليمنيني.
ــف  ــبأ) أن تحال ـــ (س ــة ل ــق الحكوم ــح ناط وأوض
ــكل ممنهج منذ  ــعوا بش ــدوان وحكومة املرتزقة س الع
ــي وإحداث  ــاد الوطن ــري االقتص ــدوان لتدم ــة الع بداي
ــن  ــلة م ــرب سلس ــة ع ــة اليمني ــة العمل ــار يف قيم انهي
ــراءات العدوانية التي كان يف مقدمتها نقل البنك  اإلج
ــرب العدوانية عىل  ــتخدامه كأداة يف الح املركزي واس

ــة التي وصلت إىل أكرث من  ــعب اليمني بطبع العمل الش
ترليون ونصف والتي يتم تهريبها خارج إطار البنوك 

للسماح باملضاربة بها بالدوالر.
ــة املرتزقة  ــدوان وحكوم ــف الع ــت إىل أن تحال ولف
ــواق  ــة األجنبية من األس ــتنزاف العمل ــوا عىل اس عمل
ــرض  ــة إىل ف ــارج باإلضاف ــا إىل الخ ــة وتهريبه املحلي
ــات  املنتج ــر  تصدي ــىل  ع ــاراً  حص ــدوان  الع ــف  تحال
ــالل األعوام  ــاز خ ــط والغ ــها النف ــىل رأس ــة وع اليمني
ــات النفط من  ــل عائدات مبيع 2015م- 2017م وتحوي
ــام إيل البنك األهيل  ــالل هذا الع ــبوة وحرضموت خ ش

السعودي والتي بلغت ملياري دوالر.
البقية صفحة 02

البرلمان ا�وروبي يطالب السعودية بوقف الحرب ورفع الحصار عن اليمنالبرلمان ا�وروبي يطالب السعودية بوقف الحرب ورفع الحصار عن اليمن
ــعودية وحلفاءها  ــان األوربي، الس طالب الربمل
ــار يف اليمن،  ــع الحص ــوري ورف ــف ف ــرب بوق للح

ُمديناً االنتهاكات املمارسة بحق املدنيني.
ق الربملان عىل قرار يدين استمرار الحرب  وصدَّ
ــن  م ــان،  اإلنس ــوق  حق ــاكات"  و"انته ــن،  اليم يف 
ــلحة  ــراف، كما دعا إىل حظر بيع األس جميع األط

وتكنولوجيا مراقبة اإلنرتنت لإلمارات.
ويأتي قرار الربملان األوربي، بعد أن أعلن فريق 
خرباء األمم املتحدة املكلف بالتحقيق يف انتهاكات 
ــعودية واإلمارات  ــن أن الس ــان باليم حقوق اإلنس
ــىل عمل الفريق  ــات ضغط للتأثري ع ــكّلتا جماع ش

ووقفه.
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