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عىل ضوء املعلومات الواردة من وحدة الرصد 
ــش واللجان  ــوات الجي ــّرضت ق ــتطالع تح و االس
ــب بل  ــدي للهجوم وحس ــس للتص ــعبية لي الش
ــتباقي عىل  ــن هجوم اس ــام املبادرة وش ــذ زم ألخ
ــه وتجمعاته يف  ــدو ومراكز قوت ــش الع ــع جي مواق
الضفة األخرى من  جبل قيس، وذلك بعد تلقيها 
بالغاً من وحدة الرصد واالستطالع ُيفيُد باعتزام 
ــة  ــات املرتزق ــه مئ ــعودي ومع ــدو الس ــوات الع ق
والجنود السودانيني شن هجمات واسعة باتجاه 
ــعبية جنوب جيزان  مواقع الجيش واللجان الش

ــل  ــس، وبالفع ــل قي ــط جب ــفح ويف محي ــىل س ع
ــت  ــم وتكلل ــون هجماته ــدون اليمني ــذ املجاه نف
ــدات  ــق تأكي ــاح ، وف ــتباقّية بالنج ــة االس العملي
ــنت القوات  ــي لـ"الثورة" ،حيث ش ــدر ميدان مص
ــداد العدو خططه  ــة هجومها يف لحظة إع اليمني
ــات الدفاع نتيجة  ــة ، ما أعاده إىل مربع الهجومي
ــو  ــه مقاتل ــا ب ــي ألحقه ــتباقية الت ــة االس الرضب

الجيش واللجان الشعبية ..
ــوات اليمنية عىل  ــوم الق ــدر أفاد أن هج  املص
ــبب بوقوع  ــه تس ــن تجمعات ــدو وأماك ــع الع مواق
ــة يف  ــائر فادح ــه ، وخس ــرية يف صفوف ــة كب مقتل

ــات ، فيما تولّت املدفعية  ــكري واآللي العتاد العس
اليمنية قصف مواقع الجيش السعودي ومخازن 
ــلحته ، مضيفاً أنه تبني عقب وصول املقاتلني  أس
ــرية  كب ــدادا   أع أن  ــدو  الع ــع  مواق إىل  ــني  اليمني
ــي ُيعدها  ــوات الت ــن الق ــوا ضم ــة كان ــن املرتزق م
ــىل مواقع الجيش  ــعوديون لتنفيذ هجوما ع الس

واللجان الشعبية.
عقب ساعات من العملية األوىل نفذت القوات 
ــع الطلعة  ــة عىل موق ــا النوعي ــة  عمليته اليمني
ــي فيها  ــي لق ــة الت ــي العملي ــران وه ــوب نج جن
ــعودي مرصعهم  ــش الس ــن مرتزقة الجي ــدد م ع

ــتبقت  ــراح، وقد اس ــدٌد منهم بج ــا أُصيب ع فيم
ــع ومرابض  ــتهدافها املوق ــة العملية باس املدفعي
مدفعية املدفعية عليه ، وقد حاول الطريان إعاقة 
ــن اليمنيني صوب املوقع بتحليقه  تقدم املجاهدي
ــاعات  ــن الغارات، ويف الس ــنه عدداً م املكثف وش
ــي  الصاروخ ــناد  اإلس ــدة  وح ــت  دك ــة  املاضي
ــعودي يف الغراميل  تجمعات مرتزقة الجيش الس
ــذ الخرضاء  ــة منف ــب قبال ــة العضي ــا وتب وخليق
ــتهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي  واس

يف تبة الشبكة يف ذات املكان..

ــادة مــواقــعــه ــع ــت ــدو اس ــع عــمــلــيــات هــجــومــيــة لــقــواتــنــا أحــبــطــت مـــحـــاوالت ال
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الرئيس الصماد يزور الشيخ صادق ا�حمر في الذكرى العاشرة لرحيل والدهالرئيس الصماد يزور الشيخ صادق ا�حمر في الذكرى العاشرة لرحيل والده
صنعاء / سبأ

ــيايس  ــس املجلس الس ــاد رئي ــح الصم ــام األخ صال ق
ــقيقه  ــيخ صادق األحمر وش ــس بزيارة إىل الش األعىل أم
ــيخ  ــك يف الذكرى العارشة لرحيل الش ــري األحمر وذل حم

عبدالله بن حسني األحمر.
ــيخ عبدالله بن  ــاد بمواقف الش ــاد الرئيس الصم وأش
ــني األحمر ورحلة النضال والعطاء يف خدمة الوطن  حس
ــة والتنمية  ــة والوحدة والديمقراطي ــورة والجمهوري والث

وخدمة قضايا األمة العربية واإلسالمية.
ــيايس األعىل بمناقب الفقيد  ونوه رئيس املجلس الس
ــر ودوره يف مختلف  ــني األحم ــن حس ــه ب ــيخ عبدالل الش
ــة التي  ــه االجتماعي ــال عن مكانت ــة فض ــل الوطني املراح
ــة إىل جانب  ــرتام القبائل اليمني ــط تقدير واح كانت مح

حل القضايا واإلصالح بني الناس.
ــاد ألرسة آل األحمر عن خالص  وأعرب الرئيس الصم
العزاء وصادق املواساة يف رحيل هذه الشخصية الوطنية 
ــع  ــارزة .. مبتهال إىل الله العيل القدير أن يتغمده بواس الب
ــيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب  ــكنه فس رحمته ويس

والسلوان .

الـــــوطـــــن والـــــثـــــورة: ــــة  ــــدم ـــخ عـــــبـــــداهللا يف خ ـــي ـــش ال بــــمــــواقــــف  اشــــــــاد 

•••

•••

•••

 صـ  08

 صـ  05 

 صـ  04 

 صـ  07 

الشباب في الشباب في ٢٠١٨٢٠١٨م م 
: عام جديد من : عام جديد من 

الصمود وصناعة الصمود وصناعة 
االنتصارات االنتصارات 

 الجمارك خط  الجمارك خط 
الدفاع األول صحيًا الدفاع األول صحيًا 

واقتصاديًا وأمنيًا واقتصاديًا وأمنيًا 
وبيئيًا .وبيئيًا .

« طب االعشاب « « طب االعشاب « 
استغالل للجهل استغالل للجهل 

والفقر والفقر 
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صنعاء / سبأ
مجلس  رئيس  بعث 
ــور  ــت ــدك ـــــــوزراء ال ال
بن  صالح  عبدالعزيز 
ــزاء  ع برقية  حــبــتــور، 
ـــاة  وف يف  ــــاة  ــــواس وم
الوزراء  رئاسة  مستشار 
ــرصي،  ــالح امل ــارق ص ط
ــــذي وافــــاه األجــل  ال
حافلة  حياة  بعد  أمس 
بالعطاء يف خدمة وطنه.

ونوه رئيس الوزراء يف برقية العزاء بمآثر الفقيد املرصي وما عرف 
عنه من تفان وإخالص يف أداء مهامه الوظيفية ومن نزاهة وحسن 

خلق سواء أثناء عمله يف وزارة التخطيط أو يف رئاسة الوزراء.
وأعرب الدكتور بن حبتور عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
يتغمد  أن  القدير  العيل  املوىل  سائال   .. املصاب  بهذا  الفقيد  ألرسة 
الفقيد بواسع الرحمة واملغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه وزمالءه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنا إليه راجعون "

رئيس الوزراء يعزي في وفاة رئيس الوزراء يعزي في وفاة 
طارق المصريطارق المصري

القاهرة/ وكاالت
لقي تسعة أشخاص مرصعهم يف هجوم نفذه مسلح عىل كنيسة مارمينا 
يف ضاحية حلوان بجنوب القاهرة صباح أمس الجمعة، يف اعتداء تزامن مع 

استعدادات االقباط املرصيني لالحتفال بعيد امليالد بعد تسعة أيام.
ــخصا يف  ــىل مقتل 45 ش ــهر ع ــعة أش ــداء بعد أقل من تس ــي االعت ويأت
ــكندرية وطنطا يف شمال مرص خالل  ــتهدفا كنيستني يف االس اعتداءين اس
ــرث من 300  ــىل مقتل أك ــهر ع ــعانني يف ابريل الفائت، وش ــد الش ــداس عي ق
ــيناء يف نهاية  ــجدا يف شمال س ــتهدفت مس ــخص يف مذبحة مروعة اس ش

نوفمرب.
ــذه  ــداء أن "ه ــىل االعت ــا ع ــق له ــة يف أول تعلي ــة املرصي ــدت الرئاس وأك
ــني ووحدتهم  ــة املرصي ــن عزيم ــن تنال م ــة ل ــة اليائس ــاوالت اإلرهابي املح

الوطنية".
ــد مجاهد  ــرص خال ــة يف م ــم وزارة الصح ــمي باس ــدث الرس ــال املتح وق
ــعة  ــة أمس  الجمعة أوقع تس ــمي إن االعتداء عىل الكنيس للتلفزيون الرس

قتىل، إضافة اىل املهاجم الذي اردته الرشطة قتيال.

٩٩ قتلى بهجوم ارهابي على كنيسة في مصر قتلى بهجوم ارهابي على كنيسة في مصر

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٧٧ مواطنين باستهداف  مواطنين باستهداف 
منازلهم بصعدة وصرواحمنازلهم بصعدة وصرواح

ــهد أربعة مواطنني أمس بغارة  استش
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع لط
ــن بمديرية غمر  ــتهدفت منزل مواط اس

الحدودية بمحافظة صعدة.
ـــ  ل ــدة  ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم شن  ــبأ) أن طريان العدوان الغاش (س
ــني يف منطقة  ــازل املواطن ــىل من ــارة ع غ
إىل  أدى  ــا  م ــر  غم ــة  بمديري ــدان  تش
ــرأة وطفل وتدمري  ــهاد رجلني وام استش

منزلني .
ــة  الجريم ــذه  ه ــدر  املص ــتنكر  واس
ــلة من  ــي تأتي ضمن سلس ــة، الت املروع
ــف العدوان  ــم التي يرتكبها تحال الجرائ
ــافر  س ــاك  انته يف  ــعودية  الس ــادة  بقي
ــق  ــراف واملواثي ــان واألع ــوق اإلنس لحق

والقوانني الدولية. 
ــهد مواطنان وأصيب  ــك استش إىل ذل
ــنها طريان  ــروح جراء غارات ش آخر بج
ــىل  ع ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع

مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
ــة  ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــن غارة  ــريان العدوان ش ــبأ) أن ط لـ(س
ــة بني صياح  ــيارة بمنطق ــتهدفت س اس
ــهاد  ــا أدى إىل استش ــة رازح، م يف مديري

مواطنني اثنني.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان  وأش
ــاه يف  ــار مي ــتهدفت حف ــارة اس ــن غ ش
ــة الصفراء، ما  ــار بمديري ــة آل عم منطق
ــد  ــح أحم ــن صال ــة املواط أدى إىل إصاب

مطلق.

ــن  وذكر املصدر أن طريان العدوان ش
ثالث غارات عىل مديرية شدا الحدودية، 
فيما استهدف بأربع غارات مديرية باقم 

وبثالث غارات مديرية الظاهر.
ــعودي  ــريان العدوان الس ــا دمر ط كم
ــازل  من ــن  م ــددا  ع ــس  أم ــي  األمريك
ــدي بمديرية  ــني يف قرية آل الزاي املواطن

رصواح يف مأرب.
ــة  ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــبأ) أن طريان  لوكالة األنباء اليمنية (س
ــىل قرية آل  ــن ثالث غارات ع العدوان ش
ــفر عن  ــط ، ما أس الزايدي بمنطقة الش

تدمري عدد من منازل املواطنني.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان  وأش
عاود استهداف مديرية رصواح بغارتني.

ممتلكاتهم ــري  ــدم وت الــمــدنــيــني  قــتــل  ــل  ــواص ي الـــعـــدوان 

ــورة  ث ــباب  ش ــالف  ائت أدان    
ــن املجازر  ــر، يف البحري 14 فرباي
ــا نظام آل  ــة التي يرتكبه الدموّي
ــّي ضّد  ــعود وتحالفه العدوان س
الشعب اليمنّي ، وآخرها املجزرة 
ــعبّي  ــوق ش ــت يف س ــي وقع الت
ــة  ــة يف محافظ ــة التعزي بمديرّي

تعز.

ائتالف ائتالف ١٤١٤ فبراير: آن ا�وان لتعترف  فبراير: آن ا�وان لتعترف 
السعودية بهزيمتها في اليمنالسعودية بهزيمتها في اليمن

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

ــق حملة مناهضة االتجار بالسالح "CAAT" الربيطانية أندرو  قال منس
ــان سياسة رشاء الذمم  ــعودي واإلماراتي يمارس ــميث بأن النظامني الس س
ــتمرار صمتهم  ــاوي لصناع القرار يف الغرب من اجل ضمان اس وتقديم الرش
ــعة التي يرتكبونها بحق املدنيني يف اليمن. وانتقد سميث  إزاء املجازر البش
ــعودية واإلمارات الهدايا الفاخرة وسيلة واضحة  بشدة استخدام قادة الس

لزيادة النفوذ والتأثري عىل السياسة الربيطانية الخارجية.

طالب المسؤولني يف بالده وقف دعمهم للرياض وأبو ظبي

حقوقي بريطاني: السعودية واKمارات تمارسان حقوقي بريطاني: السعودية واKمارات تمارسان 
سياسة شراء الذمم Kخفاء جرائمهما في اليمنسياسة شراء الذمم Kخفاء جرائمهما في اليمن
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ــات متفرقة لوحدات  ــعوديني أمس يف عملي ــل وجرح عدد من الجنود الس قت
من الجيش واللجان الشعبية بقطاع جيزان.

ــبأ) أن وحدات  ــزان لوكالة األنباء اليمنية (س ــكري بجي وأوضح مصدر عس
ــعودي  ــعبية نفذت عملية إغارة عىل مواقع العدو الس من الجيش واللجان الش
ــن الجنود  ــدد م ــرح ع ــرصع وج ــا أدى إىل م ــل، م ــة الخ ــوب قري ــه جن ومرتزقت

السعوديني واملرتزقة.

مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة 
بجيزان وقصف مدفعي على تجمعاتهم في عسير بجيزان وقصف مدفعي على تجمعاتهم في عسير 

 / /  خاص خاص
ــلمان  ــعودي بقيادة س ــام الس ــار النظ ــلمان اخت ــعودي بقيادة س ــام الس ــار النظ اخت
ــا وإرسائيل  ــكا وبريطاني ــن أمري ــاندة م ــا وإرسائيل ، بمس ــكا وبريطاني ــن أمري ــاندة م ، بمس
ودول أوروبية وعربية أخرى ، الحرب والعدوان ودول أوروبية وعربية أخرى ، الحرب والعدوان 
ــبتمرب  ــبتمرب  س ــة ملواجهة ثورة 2121 س ــارش يف محاول ــة ملواجهة ثورة املب ــارش يف محاول املب
ــن رهن الوصاية  ــة اليمنيني للخروج ع ــن رهن الوصاية ومحاول ــة اليمنيني للخروج ع ومحاول
ــت دولة آل  ــود طاملا عمل ــد عق ــعودية ، بع ــت دولة آل الس ــود طاملا عمل ــد عق ــعودية ، بع الس
ــة  ــك اإلرادة الوطني ــىل تفكي ــا ع ــعود  فيه ــة س ــك اإلرادة الوطني ــىل تفكي ــا ع ــعود  فيه س

ــيادة واإلفقار ورسقة املوارد  ــلب القرار والس ــيادة واإلفقار ورسقة املوارد وس ــلب القرار والس وس
ــن  ــدا ع ــا ، وبعي ــتقطاع األرايض واحتالله ــن واس ــدا ع ــا ، وبعي ــتقطاع األرايض واحتالله واس
ــية املعلنة  وغري  ــة والسياس ــع اإلعالمي ــية املعلنة  وغري الدواف ــة والسياس ــع اإلعالمي الدواف
ــوة اململكة  ــدة : ق ــة واح ــإن الحقيق ــة ، ف ــوة اململكة املعلن ــدة : ق ــة واح ــإن الحقيق ــة ، ف املعلن
ــا وضعفها من قوة  ــن ذل وضعف اليمن وذله ــا وضعفها من قوة م ــن ذل وضعف اليمن وذله م

اليمن!اليمن!
ــارس 20152015، ،  ــن م ــن م ــادس والعرشي ــارس يف الس ــن م ــن م ــادس والعرشي يف الس
ــرب عدوان جوي يف تاريخها  ــرب عدوان جوي يف تاريخها تعرضت اليمن ألك تعرضت اليمن ألك

ــل 8787 عاما، كان  عاما، كان  ــن قب ــه ، ولك ــارس نفس ــل ، ويف م ــن قب ــه ، ولك ــارس نفس ، ويف م
ــاهدون بذهول أرساب  ــون ألول مرة، يش ــاهدون بذهول أرساب اليمني ــون ألول مرة، يش اليمني
ــي وهي تقصفهم من  ــالح الجو الربيطان ــي وهي تقصفهم من من س ــالح الجو الربيطان من س

السماء.السماء.
ستة وعرشين مارس ستة وعرشين مارس 19281928، كانت "قعطبة" ، كانت "قعطبة" 
ــاء"، أهدافا  ــع"  و "البيض ــت" و "الضال ــاء"، أهدافا و "دم ــع"  و "البيض ــت" و "الضال و "دم

للغارات الجوية لطريان العدوان الربيطاني.للغارات الجوية لطريان العدوان الربيطاني.

تاريخ المؤامرات السعودية والعداء التاريخي المستحكم لليمن واليمنيين
اليمن وآل سعود يف حلقات...
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// 
ــعبية عمليات هجومية  ــش واللجان الش ــذت قوات الجي نف
ــا نوعيا  ــي ، وأحرزت تقدم ــاحل الغرب ــة الس ــة يف جبه خاطف
ــع  ــىل مواق ــيطرة ع ــن الس ــت م ــث تمكن ــل ، حي ــمال يخت ش
ــرتاتيجية بعد دحر مرتزقة العدوان وسط انهيارات واسعة  اس
ــات فرار جماعية للمئات  ــيات العدو وعملي تعرضت لها مليش

منهم.

ــرصع وجرح  ــري 16 آلية وم ــكري عن تدم ــاد مصدر عس وأف
ــاحل الغربي شمال يختل، يف  أكرث من 50 مرتزقا يف جبهة الس
ظل التقدم الذي أحرزته قوات الجيش واللجان الشعبية رغم 

اإلسناد الجوي والبحري للقوات املعادية.
ــكري يف  ــاعد الناطق العس ــد مس ــد عزيز راش ــال العمي وق
ــس الجمعة، إن  ــية"، أم ــبوتنيك الروس ــع وكالة "س ــال م اتص
قوات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من تقطيع أوصال 

كتائب تحالف العدوان التي تسللت يف وقت سابق نحو مدينة 
الخوخة الساحلية مشريا إىل أن انهيارات شاملة تعرضت  لها 
ــارصون  ــم اآلن مح ــد، ه ــاف راش ــدوان ،  وأض ــيات الع مليش
ــليم املدرعات  ــعبية تس ــون عىل الجيش واللجان الش ويعرض
ــحاب عن طريق  ــكرية واالنس ــروج باألطقم العس ــل الخ مقاب

البحر وهو املنفذ الوحيد لهم.

ــل ــت ــخ ي ـــــال  ـــــم ش الـــــعـــــشـــــرات  ـــــــة  ـــــــاب وإص ــــل  ــــت ــــق وم ـــــة  ـــــي آل  ١٦ وإحــــــــــــــراق  ـــــري  ـــــدم ت

التفاصيل صفحة 03

انتصارات حاسمة لقوات الجيش واللجان في جبهات الساحل وانهيارات واسعة في صفوف المرتزقة والعمالء انتصارات حاسمة لقوات الجيش واللجان في جبهات الساحل وانهيارات واسعة في صفوف المرتزقة والعمالء 


