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صنعاء/سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــب  رح
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
بوصول الدفعة األوىل من مادة الديزل 
ــذاء العاملي  ــج الغ ــن برنام ــة م املقدم
ــيتم  ــي س ــة، والت ــة اليمني للجمهوري
ــفيات الحكومية  توزيعها عىل املستش

ومحطات ضخ ومعالجة املياه.
ــوزراء يف ترصيح لـ  ــس ال ــرب رئي وع
ــذه  ــه له ــره وامتنان ــن تقدي ــبأ) ع (س
ــذاء  الغ ــج  لربنام ــانية  اإلنس ــادرة  املب
ــام  وامله ــود  للجه ــكره  وش ــي  العامل

ــات  منظم ــا  تنفذه ــي  الت ــانية  اإلنس
األمم املتحدة الصديقة وعونها الدائم 
ــة يف هذه الظروف  ــة اليمني للجمهوري
ــعب اليمني  واملحنة التي يمر بها الش

الصابر.
ــور عالياً  ــن حبت ــور ب ــن الدكت وثم
ــط والتعاون الدويل  دور وزارة التخطي
ــام يف  ــا اله ــي، ودوره ــك الوطن الرشي
ــع القائم بأعمال  ــيق م اإلعداد والتنس
ــذاء العاملي  ــج الغ ــم لربنام ــل املقي املث

فاتاي ادجوبوي..

قائد الثورة : الشهادة تضحية واعية هادفة بدافع إيماني ونعتز بما قدمه الشهداء 
ــع الــمــســؤولــيــة اإللــهــيــة ــوق ـــوى الــبــغــي مــن م ـــه ق ــر يــقــفــون فــي وج ــي ــخ ــق وال ــح ـــى مــبــادئ ال ــع الــمــســؤولــيــة اإللــهــيــةالــمــنــتــمــون إل ــوق ـــوى الــبــغــي مــن م ـــه ق ــر يــقــفــون فــي وج ــي ــخ ــق وال ــح ـــى مــبــادئ ال الــمــنــتــمــون إل
ـــــدم مــصــلــحــتــه ـــــخ ــــا ي ــــم ــــــــدوان ب ــــــــع ــــــــا ال ــــــــه ـــــرك أوراق ـــــح ــــــــدن لــــعــــبــــة ي ــــــي ع ــــل ف ــــص ــــاح ـــــدم مــصــلــحــتــه م ـــــخ ــــا ي ــــم ــــــــدوان ب ــــــــع ــــــــا ال ــــــــه ـــــرك أوراق ـــــح ــــــــدن لــــعــــبــــة ي ــــــي ع ــــل ف ــــص ــــاح  م

يف كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد 
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خسائر كبيرة تكبدها العدو السعودي في ا8رواح والعتاد إثر عمليات نوعية 8بطال الجيش واللجان في جبهات الحدودخسائر كبيرة تكبدها العدو السعودي في ا8رواح والعتاد إثر عمليات نوعية 8بطال الجيش واللجان في جبهات الحدود
ــعبية انتصارات  ــق الجيش واللجان الش حق
ــعودي ومرتزقته خالل الـ  ــرية عىل العدو الس كب
ــائر فادحة يف  ــاعة املاضية وكبدوهم خس 24 س

األرواح والعتاد.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) قنص خمسة 
ــة وقمر وتبة  ــعوديني يف قريتي حامض جنود س
ــوى وموقع الفريضة يف جيزان،  الخزان بقرية ق
فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود 
ــة وجبل  ــرن والرمض ــع الق ــعوديني يف مواق الس

قيس والحسكول.
ــار املصدر إىل إطالق صلية من صواريخ  وأش
ــىل  ــة ع ــف املدفعي ــن قذائ ــدد م ــا وع الكاتيوش
ــف  خل ــعوي  الس ــش  الجي ــات  آللي ــات  تجمع
ــكرية سعودية  املعطن، كما تم إعطاب آلية عس

تحمل معدل رشاش يف قرية حامضة.

وكرس أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفاً 
ــعودي واملرتزقة يف موقع السديس  للجيش الس
ــريان  ــف للط ــق مكث ــع تحلي ــن م ــران تزام بنج
ــفر عن  ــتطالع، وأس ــيش واالس ــي واألبات الحرب
سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم وتدمري دبابة 

باستهداف مدفعي.
ــة  الصاروخي ــوة  الق أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــىل تجمعات للجنود  ــاروخ زلزال2 ع أطلقت ص
ــن  ــة م ــديس، وصلي ــع الس ــعوديني يف موق الس
ــات أخرى لهم  ــا عىل تجمع ــخ الكاتيوش صواري

يف نهوقة.
ويف نجران أيضاً استهدفت مدفعية الجيش 
واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديني 

يف املخروق والرشفة..

صنعاء / سبأ 
ــك بدرالدين  ــيد عبداملل ــورة الس ــد الث ــدد قائ  ش
ــة  دول ــع  الجمي ــام  اهتم رضورة  ــىل  ع ــي  الحوث
ــهداء .. مؤكداً يف  ــأرس الش ــاً ب ــات ومجتمع ومؤسس
ــهداء  ــد مآثر الش ــة تخلي ــىل أهمي ــه ع ــت نفس الوق

وتوثيقها بكل الوسائل املتاحة.
ــك الحوثي يف كلمة له أمس  ــيد عبد املل وقال الس
ــن ارتبط  ــهيد " م ــنوية للش ــبة الذكرى الس بمناس
ــلوكاً وموقفاً ،  ــهادة التزم بها يف هذه الحياة س بالش
ــانية والفطرية والتعاليم  ــن القيم اإلنس مجموعة م
ــد ال حيف  ــري وفالح ورش ــدل وصدق وخ ــة ع العادل
ــان  ــا ، كلها رشف وخري لهذا اإلنس ــا وال عار فيه فيه
ــة  والبرشي ــان  ــة لإلنس ــة حقيق ــن مصلح ــرب ع تع

جمعاء".

ــن الحوثي أن من  ــيد عبدامللك بدرالدي وأكد الس
كان باغياً وظاملاً ومجرماً وقتل يف هذا االتجاه فليس 
شهيداً وليس من املمكن أن يحظى بالنعيم والخلود 

والرعاية اإللهية.
ــرد حالة من  ــت مج ــهادة ليس ــار إىل أن الش وأش
ــة واعية  ــهادة تضحي ــري الواعية، الش ــة غ التضحي
هادفة بدافع إيماني.. وقال "الشهيد إنسان طبيعي 
ــانية  ــاعر اإلنس ــه كل املش ــك يف وجدان ــليم يمتل س
ــامي مرشوعه الكبري قضيته العادلة  ولكن هدفه الس
ــاعر إىل عامل  ــار وأيضا هذه املش ــي فوق كل اعتب ه
ــهادة يف سبيل الله ونرصة  ــاعد ومحفز عىل الش مس
ــم  عنه ــاد  واالضطه ــم  للظل ــاً  ودفع ــتضعفني  املس

تضحية واعية بحقيقة هذه الحياة".
وبني قائد الثورة أن الشهداء يتحركون بوعي عن 

طبيعة الرصاع يف هذا الوجود.. وأضاف" من يتصور 
ــاكل وال  ــدون أي مش ــالم ب ــاة يعمها الس ــذه الحي ه
رصاع ويتخيل أن هذه الحياة وهذا الوجود ال تحفه 
ــه أي تحديات فهو خيايل  ــر وال تدخل في أي مخاط
ــكلة الرصاع  غري واقع ".. مؤكداً أن الذي يتحمل مش

والنزاع وتداعياته هي قوى الرش والبغي والعدوان.
ــل  ــق والعق ــادئ الح ــون إىل مب ــع : " املنتم وتاب
ــع  موق يف  ــي  البغ ــوى  ق ــه  وج يف  ــون  يقف ــري  والخ
ــاة  الطغ ــني  تمك أن  ــداً  اإللهية"..مؤك ــؤولية  املس
ــكلة وال  ــن واملجرمني واألرشار ال يحل املش واملتجربي
ــا يمكنهم  ــي حالة النزاع إنم ــرصاع وال ينه يوقف ال
ــرش التي لديهم التي  ــة نزغاتهم وحالة ال من ممارس
باتت حالة نفسيه و ممارسات اعتيادية وسلوكاً هم 

عليه .

ــو تركنا هذه  ــك الحوثي" ل ــيد عبد املل ــال الس وق
الحياة للطغاة الذين يستخدمون وسائل القوة فلن 

يعم السالم واالطمئنان يف العالم".
ــذه الحياة حتمي وإما  ــار إىل أن الرصاع يف ه وأش
ــون منك أداة لتنفيذ  ــون يف صف الطغاة يجعل أن تك
ــم ومتحمالً  ــم والظل ــم يف اإلث ــاركاً له ــم مش جرائمه
ــا أن تكون  ــاً أبدياً ، وإم ــة وخزي ــم أوزاراً فضيع معه
ــكاً بالعدل والحق وتحرص عىل أن تكون حراً  متمس

من تسلط الطغاة.
ــس  ــة لي ــة العربي ــالء يف املنطق ــت إىل أن العم ولف
ــرياً إىل أن  ــل ينبثق من هويتهم.. مش ــم مرشوع أصي له
ــعوديني ينتمون إىل الجبهة األمريكية  اإلماراتيني والس

التي أفسدت يف األرض ونرشت البغي واإلجرام.
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كسر زحوفات لمرتزقة العدوان كسر زحوفات لمرتزقة العدوان 
ومهاجمة مواقعهم في تعزومهاجمة مواقعهم في تعز

كرس أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس زحفني ملرتزقة العدوان السعودي يف بري 
باشا وعصيفرة بمحافظة تعز.

ــكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد من املرتزقة يف كرس زحفني لهم  وأكد مصدر عس
يف بري باشا وعصيفرة.

ــعبية أمس عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة  كما نفذ أبطال الجيش واللجان الش
العدوان السعودي يف حيفان بمحافظة تعز.

ــن املرتزقة يف هجوم للجيش واللجان عىل  ــكري مرصع وإصابة عدد م وأكد مصدر عس
ــم يف جبل عمقان بحيفان . ويف محافظة تعز أيضاً تصدى أبطال الجيش واللجان  مواقعه
ــوداء يف جبهة الضباب الذي استمر  لزحف مرتزقة العدوان باتجاه جبل املنعم والتبة الس

عدة ساعات ، وأسفر عن مرصع وجرح العديد من املرتزقة وتدمري دبابة يف املنتزه.

خسائر فادحة يتجرعها الغزاة 

ــة للعدوان  ــالث طائرات تابع ــات الجوية ث ــقطت الدفاع  أس
ــعبية  ــش واللجان الش ــر الجي ــا دم ــي، فيم ــعودي األمريك الس
ــعة صواريخ  ــكرية وأطلقت القوة الصاروخية تس 189 آلية عس
ــهر يناير  ــه خالل ش ــدو ومرتزقت ــات الع ــىل تجمع ــتية ع باليس

املايض.
ــالم الحربي  أن أبطال الجيش  وأوضح تقرير صادر عن اإلع
ــوى العدوان  ــارات كبرية عىل ق ــعبية حققوا انتص ــان الش واللج

واملرتزقة وكبدوهم خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.

إسقاط إسقاط ٣٣ طائرات وتدمير  طائرات وتدمير ١٨٩١٨٩ آلية عسكرية للعدوان وقنص  آلية عسكرية للعدوان وقنص 
٢٥٤٢٥٤ جنديا سعوديا ومرتزقا  جنديا سعوديا ومرتزقا 
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ــريان العدوان  ــتهداف ط ــر اس ــىل وجرحى إث ــزاة واملرتزقة قت ــن الغ ــدد م ــقط ع س
لتجمعاتهم شمال صحراء ميدي.

ــى صالج فهاد العمليس  ــكري مرصع القيادي املرتزق يحي إىل ذلك أكد مصدر عس
ــعف  ــة بمديرية خب والش ــعبية يف جبهة اليتم ــان الش ــال الجيش واللج ــريان أبط بن

محافظة الجوف.
ــمة باملديرية، فيما  ــتهدفت وحدة القناصة أربعة من املرتزقة يف منطقة املهاش  واس

استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات للمرتزقة يف املنطقة نفسها.
ويف رصواح اصطاد قناصة الجيش واللجان الشعبية 6 من املرتزقة.

الثورة/محمد قائد
ــتعادة مبالغ  ــن اس ــط م ــات فق ــع محافظ ــة يف أرب ــوال العام ــات األم ــت نياب تمكن
ــدرت بحوايل  ــة وأثناء التحقيق ق ــة وفق أحكام قضائي ــرية إىل الخزينة العام ــة كب مالي
ــات  ــع يف محافظ ــات األرب ــاالً و"4.257.853" دوالراً، وأن النياب "12.508.634.715" ري
"األمانة، الحديدة، إب، ذمار" وردت إليها "1469" قضية ترصفت النيابة يف 597 قضية 
ــالل العام الفائت  ــايض فيها وذلك خ ــتكمال إجراءات التق ــا إىل املحكمة الس وأحالته

2017م.

طريان العدوان يستهدف مرتزقته شمال صحراء ميدي

مصرع القيادي المرتزق يحيى العملسي بالجوفمصرع القيادي المرتزق يحيى العملسي بالجوف

٤٤ نيابات تستعيد أكثر من  نيابات تستعيد أكثر من ١٢٫٥١٢٫٥ مليار ريال  مليار ريال 
وو٤٤ ماليين دوالر للخزينة  العامة ماليين دوالر للخزينة  العامة

 /يحيى الشامييحيى الشامي
ــا "  ــران ومنفذه ــة نج ــدوان قبال ــوى الع ــي ق ــا " تُلق ــران ومنفذه ــة نج ــدوان قبال ــوى الع ــي ق تُلق
ــة إزاحة  ــكري محاول ــل ثقلها العس ــرضاء" بكام ــة إزاحة الخ ــكري محاول ــل ثقلها العس ــرضاء" بكام الخ
ــن مواضعها  ــدة ع ــق بعي ــة إىل مناط ــوات اليمني ــن مواضعها الق ــدة ع ــق بعي ــة إىل مناط ــوات اليمني الق
ــس يقيض إيجاد "منطقة  ــة، تنفيذاً لهدٍف رئي ــس يقيض إيجاد "منطقة الحالي ــة، تنفيذاً لهدٍف رئي الحالي
ــة واملقاتلني  ــدروع برشية من املرتزق ــة" وملئها ب ــة واملقاتلني عازل ــدروع برشية من املرتزق ــة" وملئها ب عازل
ــها  ــعودي وجيش ــدود الس ــن حرس الح ــة ع ــها باإلناب ــعودي وجيش ــدود الس ــن حرس الح ــة ع باإلناب
ــيئ الصيت والسمعة،ومن مقتضيات هذه املنطقة  ــيئ الصيت والسمعة،ومن مقتضيات هذه املنطقة س س
ــكرية  ــا العس ــعودية ومواقعه ــن الس ــة أن تأم ــكرية العازل ــا العس ــعودية ومواقعه ــن الس ــة أن تأم العازل
ــة والصاروخية  ــريان املدفعية اليمني ــة من ن ــة والصاروخية الجنوبي ــريان املدفعية اليمني ــة من ن الجنوبي
ــني اليمنيني  ــن هجمات املقاتل ــطة وتحتمي م ــني اليمنيني املتوس ــن هجمات املقاتل ــطة وتحتمي م املتوس
ــح أوصلت  ــن فضائ ــا م ــب عليه ــا يرتت ــم وم ــح أوصلت وإغارته ــن فضائ ــا م ــب عليه ــا يرتت ــم وم وإغارته

ــبيل تحقيق  ــها إىل الحضيض، ويف س ــبيل تحقيق اململكة وجيش ــها إىل الحضيض، ويف س اململكة وجيش
ــكري  ــا العس ــعودية بثقله ــي الس ــدف تُلق ــذا اله ــكري ه ــا العس ــعودية بثقله ــي الس ــدف تُلق ــذا اله ه
ــا ،  ــة معه ــدول املتحالف ــن ال ــوش م ــتعني بجي ــا ، وتس ــة معه ــدول املتحالف ــن ال ــوش م ــتعني بجي وتس
ــاع األرض  ــتى أصق ــن ش ــة م ــتأجر آالف املرتزق ــاع األرض وتس ــتى أصق ــن ش ــة م ــتأجر آالف املرتزق وتس
عالوة عىل آالف املرتزقة اليمنيني الذسن يمثلون ريع عالوة عىل آالف املرتزقة اليمنيني الذسن يمثلون ريع 
ــود  ــود وصايتها عىل اليمن لقرون طويلة فضالً عن حش وصايتها عىل اليمن لقرون طويلة فضالً عن حش
ــة كالقاعدة وداعش  ــات اإلرهابي ــني واملنظم ــة كالقاعدة وداعش التكفريي ــات اإلرهابي ــني واملنظم التكفريي
والتي اضطرات السعودية للدخول معها يف صفقات والتي اضطرات السعودية للدخول معها يف صفقات 
علنية بمصوغات دينية كاذبة ، مثلت هذه الصفقات علنية بمصوغات دينية كاذبة ، مثلت هذه الصفقات 
سابقة فريدة يف تاريخ الدول وخرقاً فاضحاً للقوانني سابقة فريدة يف تاريخ الدول وخرقاً فاضحاً للقوانني 
ــاون  التع ــرّم  تُح ــرّم و  ــي تُج الت ــة  الدولي ــراف  ــاون واألع التع ــرّم  ــرّم و تُح ــي تُج الت ــة  الدولي ــراف  واألع
ــة  التكفريي ــات  ــات واملنظم الجماع ــع  ــيق م ــة والتنس التكفريي ــات  ــات واملنظم الجماع ــع  ــيق م والتنس
ــعود يف  ــدته مملكة بني س ــه حش ــذا كل ــة، ه ــعود يف اإلرهابي ــدته مملكة بني س ــه حش ــذا كل ــة، ه اإلرهابي
ــعبية وبرز  ــعبية وبرز خضم معاركها ضد الجيش واللجان الش خضم معاركها ضد الجيش واللجان الش

ــاً يف املعارك الدائرة حالياً يف املنطقة الصحراوية  ــاً يف املعارك الدائرة حالياً يف املنطقة الصحراوية جلّي جلّي
ــوالً إىل منطقة  ــذ الخرضاء وص ــة قبالة منف ــوالً إىل منطقة – الجبلّي ــذ الخرضاء وص ــة قبالة منف – الجبلّي
ــوف يف جغرافياً ُمعقّدة  ــة التابعة ملحافظة الج ــوف يف جغرافياً ُمعقّدة اليتم ــة التابعة ملحافظة الج اليتم
ــيناريوهات  ــيناريوهات ومتداخلة ال تقل صعوبة ووعروة عن س ومتداخلة ال تقل صعوبة ووعروة عن س
ــل يف الفرتات  ــدت لتدخ ــها التي تصاع ــارك نفس ــل يف الفرتات املع ــدت لتدخ ــها التي تصاع ــارك نفس املع
األخرية يف منعطفات مثلت ذروة التصعيد ودخلت يف األخرية يف منعطفات مثلت ذروة التصعيد ودخلت يف 
ــا إىل الواقع، وقد مثل  ــارات أقرب إىل الخيال منه ــا إىل الواقع، وقد مثل مس ــارات أقرب إىل الخيال منه مس
ــل األول يف إعطاء املعركة  ــعودي فيها العام ــل األول يف إعطاء املعركة املال الس ــعودي فيها العام املال الس
ــعودية  ــاً طردياً مع طول أمدها حيث تنجح الس ــعودية زخم ــاً طردياً مع طول أمدها حيث تنجح الس زخم
ــرة يف تعويض ما خرسته من مرتزقة ومقاتلني  ــرة يف تعويض ما خرسته من مرتزقة ومقاتلني يف كل م يف كل م
ــع االقتصادي  ــتغاللها الوض ــل اس ــتأجرين بفع ــع االقتصادي مس ــتغاللها الوض ــل اس ــتأجرين بفع مس
ــدوان والحصار  ــذي خلفه الع ــور يف اليمن وال ــدوان والحصار املتده ــذي خلفه الع ــور يف اليمن وال املتده

والحرب يف مسارها االقتصادي..والحرب يف مسارها االقتصادي..

تصعيد سعودي قبالة منفذ الخضراء.. تفاصيل وأبعاد  تصعيد سعودي قبالة منفذ الخضراء.. تفاصيل وأبعاد  
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التفاصيل صفحة 03

ا / سبأ / محافظات
ــدداً من  ــوم أمس الجمعة ع ــات الجمهورية ي ــن محافظ ــهدت عدد م ش

الفعاليات وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
 وتضمنت هذه الفعاليات معارض صور للشهداء وزيارات ميدانية ألرس 
ــهداء باإلضافة إىل توزيع معونات غذائية ومالية ألرس الشهداء وغريها  الش

من الفعاليات واألنشطة إلبراز هذه املناسبة.

فعاليات متنوعة في الذكرى السنوية للشهيد فعاليات متنوعة في الذكرى السنوية للشهيد 
في مختلف محافظات الجمهوريةفي مختلف محافظات الجمهورية

التفاصيل صفحة 02

ـــــاغـــــيـــــًا وظـــــالـــــمـــــًا ومـــــجـــــرمـــــًا فــــلــــيــــس شــــهــــيــــدًا ــــــَل ب ــــــت ــــــن ُق ـــــاغـــــيـــــًا وظـــــالـــــمـــــًا ومـــــجـــــرمـــــًا فــــلــــيــــس شــــهــــيــــدًام ــــــَل ب ــــــت ــــــن ُق م

التفاصيل صفحة 03


