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ا / محمد املشخر
ــة البيضاء إثر انفجاره  لقي انتحاري مرصعه أمس بمدين
ــط مدينة  ــارع املركز الثقايف  وس بدراجة نارية كان يقودها بش

البيضاء وأصيب مرافقه.
ــورة“  ان انتحاريا  ــي يف البيضاء لـ“الث ــح مصدر امن وأوض
ــوارع الفرعية  ــه يف احد الش ــود دراجة نارية فجر نفس كان يق

ــد مرافقي هذا  ــا  أدى إىل إصابة اح ــايف م ــز الثق ــي املرك يف ح
االنتحاري وتم القبض عليه  من قبل األجهزة األمنية التخاذ 
ــريا إىل أن  ــة للقضاء .مش ــه واحالت ــة مع ــراءات  القانوني اإلج
ــات  ــذ العملية يف إحدى املؤسس ــد تنفي ــاري كان يري االنتح
ــاء.. وأهاب  ــة بمدينة البيض ــآت الحكومي ــب واملنئش أو املكات
ــتبه لضبط  ــن اي مش ــالغ ع ــني اإلب ــي باملواطن ــدر األمن املص

الخاليا اإلجرامية التي تهدد  السلم االجتماعي 

ا /
ــد  املرص ــربَّ  ع ــل  قالئ ــام  أي ــل  قب
ــان عن  ــطي لحقوق اإلنس األورومتوس
آالف  ــعودية  الس ــل  ترحي إزاء  ــه  قلق
ــىل أراضيها. وقال  ــني املقيمني ع اليمني

ــاض  ــىل الري ــه إن ع ــان ل ــد يف بي املرص
ــاع  األوض ــور  تده ــار  باالعتب ــذ  األخ
ــرب يف  ــا الح ــي خلفته الت ــانية  اإلنس
ــا  ــعودية طرف ــد الس ــث تع ــن حي اليم

رئيسيا فيها.

ــني يمكن  ــد أن اليمني ــح املرص وأوض
ــف الجئني مما  ــم وص ــق عليه أن ينطب
يجعلهم يندرجون تحت قاعدة اللجوء 

وعدم الطرد..

ــس إثر  ــالن وامرأة أم ــب طف أصي
انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات 
العدوان يف مديرية التحيتا محافظة 

الحديدة.
ــي باملحافظة  أمن وأوضح مصدر 
ــرأة أصيبوا  ــبأ) أن طفلني وام لـ (س
ــن  م ــة  عنقودي ــة  قنبل ــار  بانفج
ــدوان يف منطقة املتينة  مخلفات الع

بمديرية التحيتا.
ــروج  بج ــالن  طف ــب  أصي ــا  كم

ــف مدفعي ملرتزقة  بليغة أمس بقص
ــة محافظة  ــة صال ــدوان بمديري الع

تعز.
ــي باملحافظة  أمن وأوضح مصدر 
أن مرتزقة العدوان قصفوا باملدفعية 
ــة صالة ما  ــور بمديري ــة املنظ منطق

أدى إىل إصابة طفلني.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل إىل 
األمريكي السعودي أمس غارة عىل 

مديرية عبس بمحافظة حجة.

ــدر محيل باملحافظة  وأوضح مص
ــارة عىل  ــن غ ــدوان ش ــريان الع أن ط

منطقة الجر بمديرية عبس.
كما شن طريان العدوان األمريكي 
ــارات عىل  ــس ثالث غ ــعودي أم الس

مديرية كتاف بمحافظة صعدة .
ــة  ــي باملحافظ ــدر أمن ــاد مص وأف
ــتهدف بثالث  ــريان العدوان اس أن ط
غارات منطقة الرصيفات باملديرية .

/ 
أعلنت القوات الجوية اليمنية إجراء 
ــا الطريان  ــارك فيه ــة ش ــة ناجح تجرب
ــتية ادت اىل  ــري والصواريخ البالس املس

ــات الجوية التابعة للعدو  تدمري الدفاع
املسماه بـ ك3 واملتمركزة يف املخا.

ــا نفذت  ــوات الجوية انه ــدت الق وأك
ــالح  ــرتكة لس ــة نوعية مش ــس عملي أم
ــة  الصاروخي ــوة  والق ــري  املس ــو  الج

الباليستية.
ــة  ــة والجوي ــوة الصاروخي ــد الق وتع
ــعبية باملزيد من  ــش واللجان الش للجي
ــتزعج  املفاجآت خالل األيام القادمة س

قوى العدوان كثرياً.

ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك
ــات وتحصينات  ــعبية أمس تجمع الش
ــعودي ومرتزقته يف نجران  للجيش الس

وعسري.
ــبأ)  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت 
تحصينات الجيش السعودي يف رقابة 
ــتهدفت تجمعات  ــا اس ــديس ، كم الس
ــة جبال  ــة وقبال ــة رشق عباس للمرتزق
ــات  إصاب ــة  محقق ــران  نج يف  ــب  علي

مبارشة .
ــاً  مدفعي ــاً  قصف أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــتهدف تجمعات  ــش واللجان اس للجي
ــم قبالة  ــعوديني ومرتزقته للجنود الس

منفذ علب ويف مجازة بعسري .

/ 
ــقطت جبهة اليتمة بمحافظة الجوف بالكامل  فيما س
ــعبية علمت "الثورة" أن  بيد أبطال الجيش واللجان الش
ــوا حتفهم يف عملية  ــادات مرتزقة العدوان لق ــددا من قي ع

نوعية للجيش واللجان.
ــش واللجان أمس آلية  ــك أعطبت مدفعية الجي إىل ذل
ــة للجيش  ــرت وحدة الهندس ــكرية للمرتزقة كما دم عس
ــدوان  ومرصع  ــكرية أخرى  ملرتزقة الع ــان آلية عس واللج
ــمة بمديرية خب  ــا يف منطقة املهاش ــوا عىل متنه ــن كان م

والشعف بالجوف.
كما دمر الجيش واللجان الشعبية أمس آلية عسكرية 

ملرتزقة العدوان يف مديرية املتون بمحافظة الجوف.
ــرصع وإصابة عدد  ــبأ) م ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
من مرتزقة العدوان باستهداف آليتهم العسكرية بمنطقة 

حام بمديرية املتون.
ــكرية رأساً عىل عقب   وكانت قد انقلبت املوازين العس
ــوات الجيش واللجان  ــة اليتمة بالجوف لصالح ق يف جبه
ــدت  ــي تكب ــدوان الت ــة للع ــوات املوالي ــد الق ــعبية ض الش

ــني أكرب الهزائم  ــة وتعد واحدة من ب ــائر مادية وبرشي خس
التي تعرضت لها األخري منذ قرابة ثالثة أعوام .

ــوف  ــة بالج ــة اليتم ــقوط جبه ــملت س ــائر ش الخس
ــاب  والتب ــال  الجب ــن  م ــدداً  ع ــم  تض ــي  الت ــل  بالكام
ــن 11 آلية ومدرعة  ــالً عن تدمري أكرث م ــرتاتيجية فض االس
ــة الثانية  ــد الكتيب ــم قائ ــرشات بينه ــة الع ــل وإصاب ومقت
لحرس الحدود السعودي ، املقـدم نافع جراد املكنى (أبو 

عقبة) وأرس ما يزيد عن 14 ضابطاً وجندياً.

مستشفى المخا يستقبل جثث مستشفى المخا يستقبل جثث ٢٧٠٢٧٠ مرتزقا لقوا مصرعهم في مواجهات الساحل الغربي مرتزقا لقوا مصرعهم في مواجهات الساحل الغربي
ا / ماجد الكحالين 

ــة  بمحافظ ــا  املخ ــفى  مستش ــتقبل  اس
ــدوان  ــدي الع ــىل من مجن ــرشات القت ــز ع تع
السعودي األمريكي خالل اليومني املاضيني .

أن  ــا  باملخ ــة  محلي ــادر  مص ــادت  وأف
ــاعة  ـــ 48 س ال ــالل  ــتقبل خ ــفى اس املستش
ــن يقاتلون  ــة ملجندي ــة 270 جث ــة قراب الفائت
ــن املحافظات  ــدوان أغلبهم م ــوف الع يف صف
ــاحل  الجنوبية، قتلوا يف عدد من جبهات الس

الغربي لليمن.
ــاحل  ــات الس ــن جبه ــد م العدي ــهد  وتش
ــش واللجان  ــارك عنيفة بني الجي ــي مع الغرب
ــة  موالي ــيات  ومليش ــلحني  ومس ــعبية  الش

لتحالف العدوان السعودي األمريكي.
ــن أبناء  ــادة التحالف باملئات م ــع قي وتدف
ــاحل  ــة الس ــة إىل محرق ــات الجنوبي املحافظ

الغربي يف محاوالت لتحقيق تقدم كبري هناك.
ــف  التحال ــادة  قي ــإن  ف ــادر  للمص ــا  ووفق
ــؤولني  ــكرية ومس ــؤ مع قيادات عس وبالتواط
ــاء الجنوب إىل  ــع بأبن ــون بالدف ــني يقوم يمني
ــم معارك خارسة ليكونوا هم وقودها غري  جحي
ــة  ــة بقلة خربتهم يف خوض معارك رشس مكرتث

كالتي تحدث يف الساحل الغربي.
ــعبية  ــتطاع الجيش واللجان الش هذا واس
ــي نفذها  ــات الت ــرشات الزحوف ــرس ع صد وك
مسلحو العدوان، منيوا خاللها بهزائم وسقط 
ــم فضال عن  ــىل وجرحى يف صفوفه املئات قت

تكبيدهم خسائر كبرية يف العتاد العسكري. 
ــي لليمن  ــاحل الغرب ــهدت جبهة الس وش
ــت مقتل 1940 وجرح  ــهر يناير الفائ خالل ش
ــات  ــن املحافظ ــم م ــة أغلبه ــن املرتزق 367 م

الجنوبية تم الزج بهم يف تلك املعارك.

طريان العدوان يواصل غاراته على عدد من المحافظات 

   تنشر تفاصيل تقدم قواتنا في جبهة اليتمة بالجوف
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ـــف والـــمـــتـــون   ـــع ـــش ـــف والـــمـــتـــون  تـــدمـــيـــر آلــــيــــات عــســكــريــة ومــــصــــرع قــــيــــادات لــلــمــرتــزقــة فــــي خــــب وال ـــع ـــش تـــدمـــيـــر آلــــيــــات عــســكــريــة ومــــصــــرع قــــيــــادات لــلــمــرتــزقــة فــــي خــــب وال

ـــــــام الـــقـــادمـــة ــر الـــــعـــــدوان فــــي األي ــظ ــت ــن ـــآت ت ـــاج ـــف ـــــــام الـــقـــادمـــةم ــر الـــــعـــــدوان فــــي األي ــظ ــت ــن ـــآت ت ـــاج ـــف م

تدمير تدمير ٦٦ اليات عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع  اليات عسكرية لمرتزقة العدوان ومصرع 
طواقمها في صرواح ونهم والساحل الغربيطواقمها في صرواح ونهم والساحل الغربي

ــتهدف الجيش واللجان الشعبية أمس ثالث  اس
ــكر كوفل  ــة العدوان يف معس ــكرية ملرتزق آليات عس

بمديرية رصواح بمأرب.
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك ــم   نه ويف   
ــة  ملرتزق ــات  وتجمع ــات  تحصين ــس  أم ــعبية  الش

العدوان يف منطقة املنارة.
ــبأ) أن القصف  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــوف مرتزقة  ــى يف صف ــف قتىل وجرح ــي خل املدفع

العدوان.
ــبأ) أن مدفعية  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
الجيش واللجان استهدفت تجمعا ملرتزقة العدوان 
ــكر كوفل ما أدى إىل إحراق آليتني  وآلياتهم يف معس

ومرصع وإصابة من كانوا عىل متنهما.

قصف وهجمات  على مواقع المرتزقة يف موزع وشمال ميدي ومارب
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ــة  وقع أكرث من عرشة آالف مواطن بريطاني عريضة يطالبون فيها رئيس
الوزراء ترييزا ماي بإلغاء زيارة ويل العهد السعودي.

ــض الخاص  ــع العرائ ــىل موق ــنت ع ــة التي دش ــص العريض ــاء يف ن وج
ــؤول  ــعودي كونه املس ــني يرفضون زيارة ويل العهد الس ــان أن املوقع بالربمل
ــلحة  األول عما يحدث يف اليمن، فيما تواصل الحكومة الربيطانية بيع األس
ــجل اململكة يف مجال حقوق اإلنسان يف العالم يعترب  ــعودية، كما أن س للس

من األسوأ، وفق للتقاير الحقوقية الدولية.
ــن صفقات  ــىل م ــاس أغ ــاة الن ــة أن حي ــىل العريض ــون ع ــرب املوقع واعت
ــكل فوري.ومع وصول  ــة الوزراء إىل إلغاء الزيارة بش ــلحة داعني رئيس األس
عدد املوقعني إىل عرشة آالف فإن الحكومة الربيطانية تكون ملزمة بالرد عىل 
ــي تنرش عىل املوقع  ــد التي تحكم العرائض الت ــب املوقعني وفق القواع مطل

الحكومي الخاص.
 ويف اإلطار نفسه وصل عدد النواب املوقعني عىل عريضة يطالبون فيها 
ــة الوزراء بإلغاء الزياره إىل 22 نائبا،هذا وستشهد األيام القادمة عدة  رئيس
ــة  ــتتم يوم 7 مارس املقيل  أمام مقر رئاس ــا املظاهرة التي س ــات أهمه فعالي

الحكومة.

بسبب جرائمه بحق الشعب اليمني :

تزايد الرفض الشعبي لزيارة بن سلمان إلى لندن تزايد الرفض الشعبي لزيارة بن سلمان إلى لندن 
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