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كل أبناء اليمن سيخوضون البحر دونكم سنقدم 
أيضًا أكرث مما تقدمون ألنفسكم، فنحن جميعًا يف 

خندق واحد، ويهمنا  كَلّ فرد من أبناء هذا الشعب، 
وكَلّ رجٍل، وكَلّ امرأٍة،كلهم يف قلوبنا.

بحر دونكم سنقدم 
كم، فنحن جميعًا يف 

ن أبناء هذا الشعب، 
يف

هم يف قلوبنا.

ــــرخــــة ــــــــي مــــــديــــــريــــــة م ـــــة ف ـــــخـــــب ـــــن ــــرخــــةمـــــحـــــلـــــي شـــــــبـــــــوة يـــــــديـــــــن جــــــريــــــمــــــة مـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات ال ــــــــي مــــــديــــــريــــــة م ـــــة ف ـــــخـــــب ـــــن ـــريــــــمــــــة مـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات ال صـ ٠٢مـــــحـــــلـــــي شـــــــبـــــــوة يـــــــديـــــــن جـــ

الوفد الوطني يلتقي غريفيث اليوم
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صنعاء / سبأ 
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــال رئيس مجل ق
حبتور إن العطاء الزاخر لذوي االحتياجات الخاصة يف مختلف 
ــة ليس يف  ــىل أن اإلعاقة الحقيق ــوي ع ــاة دليل ق ــاالت الحي مج

الجسد وحواسه بل يف العقلية والذهنية والفكر".
ــة التي نظمها  ــاركته يف الفعالي ــوزراء لدى مش ــد رئيس ال وأك
ــنوية الثالثة  مركز النور للمكفوفني اليوم بصنعاء يف الذكرى الس
ــعودي  ــدوان الس ــف الع ــن قبل تحال ــز م ــف املرك ــة قص لجريم
اإلماراتي، املقامة تحت شعار "مركزنا .. نور مستقبلنا"، حضور 
ــة وقضاياهم ودورهم الهام لدى قيادة  ذوي االحتياجات الخاص
ــر الرؤية  ــرشوع تطوي ــىل إرشاكهم يف م ــت ع ــي حرص ــة الت الدول

ــة الحديثة "يد  ــة اليمني ــر بنيان الدول ــة وتطوي ــة ملواصل الوطني
تحمي .. ويد تبني" الذي تبناه الرئيس الشهيد صالح الصماد.

ــف  ــني بمختل ــع كل اليمني ــرشوع يجم ــذا امل ــاف " إن ه وأض
ــم وذوي االحتياجات الخاصة لهم ركن ركني وموقع أمني  رشائحه
ــيكون ذوي  ــعة، وس ــا يف ثقافتنا الوطنية الواس ــم معن كحضوره
ــا فيهم رشيحة املكفوفني جزء من  االحتياجات الخاصة كافة بم

هذه االسرتاتيجية الوطنية".
ــف  ــة بمختل ــن الحكوم ــور إىل تضام ــن حبت ــور ب ــت الدكت ولف
ــرى الثالثة للعدوان  ــع مركز املكفوفني وهو يحيي الذك أعضائها م
ــتعد لالنطالق يف السنة الرابعة وأعضائه أكرث قوة  اآلثم عليه ويس
وتماسكا وتصميما عىل مواصلة الحياة بكل ما للكلمة من معنى.

ــم جزءاً أصيالً وفاعالً من املجتمع اليمني ومثاالً حياً  واعتربه
ــاركة والثبات  للصمود وتقديم األنموذج الرائع يف الحضور واملش
ــف رشائحهم  ــني ومختل ــن اليمني ــالة م ــذه رس ــريا إىل أن ه .. مش
ــن واالنتصار له  ــن الوط ــن للدفاع ع ــم حارضي ــة أنه االجتماعي

بكافة الوسائل املمكنة.
ــري العالم  ــبة مواتية لتذك ــوزراء أن هذه املناس ــس ال ورأى رئي
ــني يف  ــة املرابط ــا يف مواجه ــرص عدوانه ــم تح ــدوان ل أن دول الع
ــن املتاح فيها النزال والقتال والتحدي بل  الجبهات وال يف األماك
ــلم منها  ــاء الوطن حتى أنه لم يس ــا وإجرامها كل أبن ــال رشه ط

مركز املكفوفني.

/ 
ــليم املغلس أن  ــي س ــد الوطن ــو الوف ــال عض ق
ــار يف الحديدة  ــاق إعادة االنتش ــدم تنفيذ اتف " ع
ــيفقد ثقة الجميع باألمم املتحدة وأي اتفاقات  س

قد تتم غريها".
ــوث األممي  ــن أمله من املبع ــرب املغلس ع وأع
ــتمرار يف تحريك أدواته الدولية للضغط عىل  االس
السعودية واإلمارات لتنفيذ االتفاق كما فعل ذلك 
ــد موافقتهم عىل  ــتوكهولم عن ــاورات س أثناء مش

نص االتفاق".
ــدوان من تنفيذ  ــار إىل أن "تنصل دول الع وأش
ــار الحل السيايس  ــيؤثر سلباً عىل مس االتفاق س
ــرى" موضحاً  ــة امللفات األخ ــار بقي وكذا عىل مس

ــري كاف إذا لم يتم  ــول إىل كتابة اتفاق غ أن "الوص
تحويله إىل واقع عىل األرض".

ــيل تحالف  ــع ممث ــفه "لرتاج ــن أس ــرب ع وأع
ــار  ــة التنفيذية إلعادة االنتش ــن اآللي ــدوان ع الع
بعدما وافقوا عليها وتوافقت عليها لجنة التنسيق 

املشرتكة بحضور باتريك األربعاء املايض".
ــي  الوطن ــد  الوف أن  ــس  املغل ــليم  س ــف  وكش
ــف  ــث مل ــي لبح ــوث األمم ــوم املبع ــيلتقي الي س
الحديدة وبقية امللفات التي لم تنجز يف مشاورات 
ــف االقتصادي وملف  ــف املطار واملل ــويد كمل الس
ــة  لجول ــب  الرتتي ــة  إمكاني ــث  وبح ــز  تع ــة  تهدئ
ــار العام الذي  ــتند عىل اإلط مفاوضات قادمة تس

أكده القرار رقم 2451.

اللواء عوض بن فريد العولقي لـ"ٹ":

نسعى مع كل القوى الوطنية للعمل على طرد كل القوات األجنبية من اليمن شماًال وجنوبًا 

ما حدث في مرخة عملية دنيئة وغير مبررة
ــي قائد  ــد العولق ــوض بن فري ــدد اللواء ع ن
ــابقا وقائد محور شبوه  ــكرية س الرشطية العس
بالجريمة البشعة التي قام بها مرتزقة االمارات 
ــاندة  ــه بمس ــة مرخ ــس االول يف منطق ــوم أم ي
ــقوط  ــا من س ــج عنه ــا نت ــيش وم ــريان االبات ط
ــال  واصفا  ــاء واطف ــني بينهم نس ــهداء مدني ش

تلك العملية بالدنيئة وغري املربرة.
ــادق تعازيه  ــن ص ــن فريد ع ــواء ب ــرب الل وع
ــن  ــص آل محس ــه وباألخ ــة مرخ ــاء منطق ألبن

ــاندته  ــه معهم ومس ــدا وقوف ــهدائهم مؤك يف ش
ــا االمارات  ــي تقوم به ــاه الترصفات الت ــم تج له

ومرتزقتها.
ــه  ــه مع ــوار أجرت ــد يف ح ــن فري ب ــاف  واض
ــذي يقف فيه كل  ــورة" وقوفه يف الخندق ال "الث
ــني للعدوان  ــاء اليمن الرافض ــن ابن الوطنيني م
ــتمرا يف أداء  ــه ال يزال مس ــالل، مؤكدا ان واالحت
ــكري الذي  ــم العس ــه الوطني وفقا للقس واجب
اقسمه عىل نفسه بأن يعادي من يعادي الوطن 

ويسالم من يسامله.
ــيطرة  ــرة والس ــد قضية امله ــن فري ــرب ب واعت
ــيادية داعيا اليمنيني  ــة وطنية وس عليها قضي
إىل مساندة ابناء املهرة للتخلص من االحتالل.

ــحاب  وطالب بن فريد قوات االحتالل االنس
ــقطرى وجزيرة ميون، مؤكدا  فورا من جزيرة س
ــربوا بريطانيا العظمى عىل  ــوار الذين أج أن الث
االنسحاب قادرون عىل اجبار املحتلني الجدد.

التفاصيل صفحة 05

استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارتين على مديرية مستبأ بحجةاستشهاد وإصابة خمسة مواطنين بغارتين على مديرية مستبأ بحجة
ــة  خمس ــب  وأصي ــهد  استش
ــر غارتني لطريان  ــني أمس إث مواطن
ــعودي األمريكي عىل  العدوان الس

مديرية مستبأ بمحافظة حجة.
ــة  ــي بحج ــدر أمن ــح مص وأوض
ــني  مواطن ــة  ثالث أن  ــبأ)  (س ـــ  ل
ــان آخران  ــهدوا وأصيب اثن استش
ــدوان عىل  ــريان الع ــر غارتني لط إث

منطقة املخايف بمديرية مستبأ.

زلزال ١ يدك تجمعات العدو في معسكر السالن

عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة عملية هجومية للجيش واللجان على مواقع المرتزقة 
في المصلوب بالجوف ومصرع وجرح العديد منهمفي المصلوب بالجوف ومصرع وجرح العديد منهم

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــذ  نف
ــىل مواقع ملرتزقة  ــني هجوميتني ع عمليت
ــعودي يف مديرية املصلوب  ــدوان الس الع

بالجوف.
ــبأ)  ـــ (س ل ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
مرصع وإصابة أعداد من مرتزقة العدوان 
يف  ــم  مواقعه ــىل  ع ــة  هجومي ــة  عملي يف 
منطقة بيت السنتيل بمديرية املصلوب.

ــن  ــدات م ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــت  ــعبية، هاجم ــان الش ــش واللج الجي
ــاقية  بالس ــة  الزرق يف  ــة  للمرتزق ــع  مواق
ــىل  قت ــم  وكبدته ــوب  املصل ــة  بمديري

وجرحى.
ــوة  الق ــت  أطلق ــر  آخ ــب  جان ــن  م
ــعبية  ــة للجيش واللجان الش الصاروخي

ــات  ــىل تجمع ــزال1 ع ــاروخ زل ــس ص أم
ــالن  الس ــكر  معس يف  ــدوان  الع ــة  ملرتزق

بمديرية املصلوب بالجوف.
ــاروخ  ــكري أن ص ــدر عس ــد مص وأك
ــات  ــتهدف تجمع ــزال1 اس ــراز زل ــن ط م

للمرتزقة بمعسكر السالن وأصاب هدفه، 
موقعا قتىل وجرحى يف صفوفهم.

ــان نفذوا عمليتني  وكان الجيش واللج
ــني عىل مواقع للمرتزقة يف مديرية  هجوميت

املصلوب وكبدوهم قتىل وجرحى.

كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بعسيركسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي بعسير
ــة الجيش  ــاً ملرتزق ــعبية أمس زحف ــان الش ــن الجيش واللج ــدات م ــرست وح ك

السعودي باتجاه تبة العلم بقطاع عسري.
ــعودي  ــن مرتزقة الجيش الس ــدداً م ــبأ) أن ع ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
سقطوا بني قتيل وجريح خالل صد وحدات من الجيش واللجان الشعبية لزحفهم 

باتجاه تبة العلم بقطاع عسري.

التفاصيل صفحة 03

قوى العدوان تواصل خروقاتهاقوى العدوان تواصل خروقاتها  
التفاق السويد في الحديدةالتفاق السويد في الحديدة

ــويد  ــبت، خرق اتفاق الس ــزو واملرتزقة أمس الس ــوى الغ ــت ق واصل
ــىل األحياء  ــة ع ــلحتها الرشاش ــريان أس ــي وإطالقها ن ــف مدفع بقص

السكنية ومنازل وممتلكات املواطنني يف الحديدة.
ــطة باتجاه املطار وكلية الطب  ــلحة املتوس حيث أطلقت نريان األس

وشارع الـ50 بمديرية الحايل ومنطقة كيلو 7.
ــكري أن قوى العدوان قصفت قرية محل الشيخ  وأوضح مصدر عس
ــف مرتزقة  ــرشات القذائف، فيما قص ــة كيلو16 بع ــا يف منطق وماحوله
العدوان بشكل مكثف تجاوز 30 قذيفة مدفعية جنوب وغرب التحيتا.

ــن 30 قذيفة هاون  ــدر أن قوى العدوان قصفت بأكرث م ــاف املص وأض
ــارع الـ50  ــطة ش ــلحة املتوس ــمال مديرية حيس، كما قصفت باألس ش

بمديرية الحايل.
البقية صفحة 02

العزي : جهود المبعوث مقدرة ومرحب بها العزي : جهود المبعوث مقدرة ومرحب بها 

البقية صفحة 02

وول ستريت: السعودية استولت على مطارات وموانئ المهرة وقتلت متظاهرين ضد تواجدهاوول ستريت: السعودية استولت على مطارات وموانئ المهرة وقتلت متظاهرين ضد تواجدها
ــة "وول  ــه صحيف ــر نرشت ــد تقري أك
ــوات  الق ـــ"أن  ب ــال  جورن ــرتيت  س
ــارات  املط ــىل  ع ــتولت  اس ــعودية  الس
ــرة، وأتت بمئات  واملوانئ يف منطقة امله
ــار  أث ــا  م ــاريع،  بمش ــام  للقي ــود  الجن
ــكان املنطقة وعاصمتها  معارضة من س

الغيضة.
ــون  ــذي أعده س ــر ال ــد التقري ويفي
ــي  ــح البطاط ــني وصال ــل راسموس أنج

ــون  ــرة يتهم ــاس يف امله ــض الن ــأن بع ب
ــتخدام تطوير املشاريع  السعودية باس
ــني  وتأم ــكري،  العس ــود  الوج ــيخ  لرتس
ــالل  خ ــن  م ــرتاتيجية،  االس ــح  املصال
السيطرة عىل البنية التحتية األساسية 

يف اليمن.
ــل محافظة  ــل التقرير عن وكي وينق
املهرة السابق، عيل بن سالم الحريزي..
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