
القائد ا$على للقوات المسلحة: المعركة مع العدو مصيرية ومستمرة ويجب االستعداد الدائم للمواجهةالقائد ا$على للقوات المسلحة: المعركة مع العدو مصيرية ومستمرة ويجب االستعداد الدائم للمواجهة
صنعاء/ سبأ

ــن األخ صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل القائد  دش
ــة  ــي يف املنطق ــب العمليات ــس، التدري ــلحة أم ــوات املس ــىل للق األع
املركزية العسكرية يف إطار فعاليات العام التدريبي للقوات املسلحة 

2018م التي يتواصل تدشينها يف مختلف الوحدات العسكرية.
ــني الذي حرضه رئيس هيئة  والتقى الرئيس الصماد خالل التدش
األركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري وقائد املنطقة 
اللواء عبدالخالق بدرالدين، عددا من قادة الحرس والقوات الخاصة 

من منتسبي املنطقة املركزية العسكرية.
ــة  القتالي ــكرية  العس ــة  املركزي ــة  املنطق ــط  خط ــاء  اللق ــش  ناق
ــطة  ــكرية واألنش ــة واملعنوية للعام الجاري واملهام العس والعملياتي
ــبوها يف تنفيذ  ــادة املنطقة ومنتس ــي تضطلع بها قي ــات الت والعملي
ــيادته  ــا يف مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وس املهام املناطة به

واستقالله.
ــكرية ملا  ــاد أهمية دور املنطقة املركزية العس ــد الرئيس الصم وأك
ــارات بما يف ذلك  ــي يف مختلف املحاور واملس ــا من انعكاس إيجاب له
ــا إىل رضورة اضطالع قيادة  ــا باملقاتلني .. الفت ــات ورفده أداء الجبه
ــوات الخاصة  ــوري والق ــرس الجمه ــن الح ــبيها م ــة ومنتس املنطق
ــتمرار  ــة التي يمر بها الوطن جراء اس ــم خالل املرحلة الراهن بدوره

العدوان والحصار.
ــعادة لتواجده مع قادة وضباط الحرس الجمهوري  وعرب عن الس
ــكرية .. مؤكدا  ــبي املنطقة املركزية العس والقوات الخاصة من منتس

ــا يقارب  ــر منذ م ــار جائ ــم وحص ــدوان غاش ــرض لع ــن يتع أن الوط
ــام بدورهم  ــة القي ــبي املنطق ــن منتس ــا يتطلب م ــنوات، م ــالث س ث
ــرة التي  ــم ملواجهة املؤام ــام املناطة به ــذ امله ــؤولياتهم يف تنفي ومس

تستهدف الوطن وتمزيق وحدته وزعزعة أمنه واستقراره.
ــن الحرس الجمهوري  ــس الصماد القادة والضباط م وحث الرئي
ــتعداد لتنفيذ املهام  ــة واالس ــة عىل التحيل باليقظ ــوات الخاص والق

ــب زمالئهم من الوحدات  ــة إليهم يف الدفاع عن الوطن إىل جان املوكل
ــم رخيصة يف  ــن يقدمون أرواحه ــعبية الذي ــكرية واللجان الش العس

مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.
ــوات الخاصة  ــوري والق ــرس الجمه ــبي الح ــاد بدور منتس وأش
ــة العدو  ــات يف مواجه ــوالت يف مختلف الجبه ــن بط ــطروه م وما س
ــات املوجعة ..  ــية والرضب ــدروس القاس ــدو ال ــني الع ــه وتلق ومرتزقت
ــة العسكرية فشلت بصمود  مؤكدا أن محاولة العدو تفكيك املؤسس
ــعب اليمني ووعي أبطال الجيش من الحرس الجمهوري  أبناء الش

والقوات الخاصة واللجان الشعبية.
ــة  ــتوى اليقظ ــع مس ــود ورف ــة الجه ــىل مضاعف ــم ع ــا حثه كم
ــتعداد  ــتمرار يف الجاهزية واالهتمام بالتدريب والتأهيل واالس واالس
ــتمرة، ما  ــع العدو مصريية ومس ــا إىل أن املعركة م ــارئ .. الفت ألي ط
ــال أي  ــتعداد دائم وعاٍل لصد وإفش ــب أن يكون الجميع يف اس يتطل

هجوم أو اعتداء إجرامي.
ــا  جاهزيته ــكرية  العس ــة  املركزي ــة  املنطق ــادة  قي ــدت  أك ــا  فيم
ــر الغزاة  ــاع عن الوطن ودح ــبيل الدف ــتعدادها للتضحية يف س واس

واملتآمرين عىل اليمن وأمنه واستقراره.
كما أكدت البقاء عىل أهبة االستعداد للتصدي للعدوان ومرتزقته 

ومشاريعهم ومخططاتهم الرامية إىل تقسيم اليمن واحتالله.

دشن التدريب العملياتي يف المنطقة المركزية العسكرية

تشييع الشهيد الدكتور راجي حميد الدين بصنعاء تشييع الشهيد الدكتور راجي حميد الدين بصنعاء 
ــيعت جموع غفرية تقدمها أعضاء  : ش
يف املجلس السيايس ألنصار الله ورئاسة 
ــن  ــاء اليم ــة علم ــاء ورابط ــة صنع جامع
ــهيد األستاذ الدكتور  أمس الخميس الش
ــه أيادي  ــن الذي طالت ــي حميد الدي راج

املخابرات الخارجية السبت املايض.
ــهيد يف  وتمت الصالة عىل جثمان الش
ــة التي لطاملا عمل وتعب يف  رصح الجامع

سبيل تطويرها..

•••

أبو هاشم .. الشهيد أبو هاشم .. الشهيد 
الذي جعل من أخالقه الذي جعل من أخالقه 

سبيًال النضمام أبناء سبيًال النضمام أبناء 
نجران مع أبطال نجران مع أبطال 
الجيش واللجان الجيش واللجان 

الشهادة أسمى الشهادة أسمى 
غاية يدركها غاية يدركها 

اإلنسان اإلنسان 
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•••

الحرازي لـ ٹ :الحرازي لـ ٹ :

واقع الطفولة في اليمن واقع الطفولة في اليمن 
كارثي بإجماع العالم كارثي بإجماع العالم 
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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي  وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

16 جامدى األوىل 1439ه - 2 فرباير 2018م - العدد 19433الجمعة

والــلــجــان الــجــيــش  وأبــطــال  الــشــعــب  صــمــود  بفضل  فشلت  الــعــســكــريــة  الــمــؤســســة  تفكيك  الـــعـــدوان  والــلــجــانمــحــاولــة  الــجــيــش  وأبــطــال  الــشــعــب  صــمــود  بفضل  فشلت  الــعــســكــريــة  الــمــؤســســة  تفكيك  الـــعـــدوان  مــحــاولــة 

البقية صفحة 02

رئيس الوزراء: انتصاراتنا مرهونة بتضحياتنا رئيس الوزراء: انتصاراتنا مرهونة بتضحياتنا 
صنعاء/ سبأ 

ــوزراء الدكتور  ــس ال ــح رئي  افتت
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس 
ــهداء  ش ــور  ص ــرض  مع ــاء  بصنع
ــات  املحافظ ــاء  أبن ــن  م ــن  الوط
ــة، الذين جادوا  ــة والرشقي الجنوبي
ــن يف  ــن الوط ــا ع ــم دفاع بأرواحه
ــم  ومرتزقته ــن  املعتدي ــة  مواجه

بجبهات العزة والرشف.
وطاف رئيس الوزراء ومعه عدداً 

من الوزراء ..

افتتح معرض صور الشهداء من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية

التفاصيل صفحة 03

بن حبتور يقدم واجب العزاء لمحافظ لحج في بن حبتور يقدم واجب العزاء لمحافظ لحج في 
استشهاد عدد من أقربائهاستشهاد عدد من أقربائه

صنعاء / سبأ 
 قدم رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، واجب 
ــهاد  ــود محمد جريب يف استش ــد محم ــظ لحج احم ــزاء ملحاف الع
ــف طريان  ــرش بلحج بقص ــة حمالة ك ــه يف جبه ــن أقربائ ــة م أربع

العدوان وهم يؤدون واجبهم يف الدفاع عن الوطن.
ــب يف منزله  ــاء زيارته للمحافظ جري ــوزراء أثن ــرب رئيس ال وأع
ــهاد حمود  ــه وآل جريب يف استش ــارة ل ــن تعازيه الح ــاء، ع بصنع
ــل دحان  ــب وعايد هاي ــليم جري ــب ونذير س ــود جري ــد حم ومحم

جريب .. 

عزى يف وفاة الشيخ يسلم حيدرة

البقية صفحة 02

ــس 25  غارة عىل حرض وميدي والخط  ــن طريان العدوان  أم  ش
العام بحيس واللحية  .

ــس، خمس  ــعودي األمريكي أم ــدوان الس ــريان الع ــن ط ــا ش كم
غارات عىل العاصمة صنعاء .

ــبأ) أن الغارات  ــة لـ(س ــة العاصم ــي بأمان ــدر أمن ــح مص وأوض
استهدفت قاعدة الديلمي.

ــعودي األمريكي أمس سلسلة غارات  ــن طريان العدوان الس وش
عىل محافظة حجة.

ويف سياق جرائمه شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس 
ثالث غارات عىل محافظة تعز، استهدف بإحداها مزرعة دواجن.

ــريان العدوان  ــبأ) أن ط ــي باملحافظة لـ (س ــح مصدر أمن وأوض
ــن يف مديرية الصلو،  ــتهدف مزرعة دواج ــعودي األمريكي اس الس

كما شن غارتني عىل جبل املنعم بالضباب.

استهدفت إحداها مزرعة دواجن

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٢٨٢٨ غاراة على  غاراة على 
محافظات حجة والحديدة وتعز وا$مانة محافظات حجة والحديدة وتعز وا$مانة 

 قتل وأصيب أكرث من 25 من مرتزقة 
ــس  ــي أم ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــات لهم بصاروخ  ــتهداف تجمع إثر اس

حراري يف كرش بمحافظة لحج.
ــبأ)  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي أن 
ــتهدفوا تجمعات للمرتزقة يف كرش  اس
ــل  ــا أدى إىل مقت ــراري م ــاروخ ح بص
ــم القياديان  ــن 25 بينه وإصابة أكرث م
محمد جازم هندي و زكريا عيل أحمد.

ــوة الصاروخية  ــك أطلقت الق إىل ذل
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــتيا نوع قاهر M2 عىل  صاروخا باليس

معسكر أم الريش التابع لقوى العدوان 
يف مأرب.

ــوة الصاروخية  ــح مصدر بالق وأوض
ــاً  مخلف ــه  هدف ــاب  أص ــاروخ  الص أن 
ــاده  وعت ــدو  الع ــوف  صف يف  ــائر  خس

العسكري.
ــش  ــة الجي ــتهدفت مدفعي ــا اس كم
ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج

ملرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.
ــكري أن القصف  ــدر عس ــد مص وأك
يف  ــارشة  مب ــات  إصاب ــق  حق ــي  املدفع

صفوف املرتزقة.

مصرع وإصابة أكثر من مصرع وإصابة أكثر من ٢٥٢٥ مرتزقًا بينهم قيادات إثر استهدافهم بصاروخ حراري في كرش بلحج مرتزقًا بينهم قيادات إثر استهدافهم بصاروخ حراري في كرش بلحج
قصف مدفعي على تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي وقاهر يدك معسكراتهم يف مارب

التفاصيل صفحة 03

ــان  واللج ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق
ــعبية أمس صاروخ زلزال1 عىل تجمعات مرتزقة  الش

العدوان يف الضباب بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) أن الصاروخ خلف 

خسائر يف صفوف املرتزقة وعتادهم العسكري.
ــعبية  اىل ذلك تصدى أبطال الجيش واللجان الش

ــعودي األمريكي باتجاه  ــف مرتزقة العدوان الس لزح
جبهة الضباب يف محافظة تعز.

ــرصع وإصابة  ــبأ) م ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــة خالل كرس  ــدوان وتدمري دباب ــن مرتزقة الع ــدد م ع
ــتمر ساعات باتجاه جبل املنعم والتبة  زحف لهم اس

السوداء يف جبهة الضباب .

مصرع عدد منهم  وتدمري ثالث آليات لهم يف الضباب

زلزال زلزال ١١ يعصف بتجمعات مرتزقة العدوان قي تعز يعصف بتجمعات مرتزقة العدوان قي تعز

التفاصيل صفحة 03

ا / متابعات
ــؤون  ــد الثورة اإليرانية للش ــاعد قائ ــد عيل أكرب واليتي، مس أك
ــن  ــىل اليم ــا ع ــتمرار عدوانه ــعودية باس ــبث الس ــة أن تش الدولي

سيجعل اليمن أشبه بفيتنام للسعوديني.
ــي دعما النتفاضة  ــه أمام املؤتمر الجامع ــال واليتي يف كلمت وق
ــاهم  ــطني امس، إن بالده تفتخر بأن دعمها ملحور املقاومة س فلس

يف ”شل الكيان الصهيوني يف اعتداءاته عىل غزة ولبنان“.

واليتي: اليمن فيتنام جديدة للسعوديينواليتي: اليمن فيتنام جديدة للسعوديين

البقية صفحة 02

ــات الخاصة بإعالن االكتتاب  ــتكمل وزارة الصناعة والتجارة حالياً الرتتيب تس
ــرتاتيجية التي تم  ــتثمارات االس ــاهمة يف الرشكة اليمنية الرائدة لالس العام للمس

تدشينها مؤخراً برأس مال أويل 100 مليار ريال.
واعترب وزير الصناعة والتجارة عبده برش يف ترصيح لـ (سبأ) أن الرشكة تمثل 
ــية يف مرشوع النهضة االقتصادية للوطن وباتت تمثل حاجة ملحة  اللبنة األساس
ــار البنية التحتية  ــادة تأهيل وإعم ــب امليض يف تنفيذها إلع ــت الراهن يج يف الوق

واالقتصادية للبالد التي دمرها العدوان املستمر منذ أكرث من ألف يوم.
ــن فتح باب  ــمياً ع ــة القادمة اإلعالن رس ــرتة القليل ــيتم خالل الف ــر أنه س وذك
ــهم الرشكة وتحديد البنوك التي ستستقبل املساهمني إضافة  االكتتاب العام ألس

إىل اإلعالن عن جميع املشاريع التي دخلت حيز اإلنشاء والتنفيذ.
ــهم يف فتح  ــتنفذها الرشكة ستس ــاريع التي س ــرش إىل أن املش ــر ب ــار الوزي وأش

أسواق تنافسية جديدة بني أصحاب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية..

بدء تنفيذ مشاريع بقيمة ٥٠٠ مليون دوالر يف مجاالت االسمنت واأللبان وتوليد الطاقة:

وزير الصناعة: استكمال ترتيبات إعالن االكتتاب وزير الصناعة: استكمال ترتيبات إعالن االكتتاب 
العام للمساهمة في الشركة اليمنية لالستثمارالعام للمساهمة في الشركة اليمنية لالستثمار

النظام السعودي يفتك باليمنيين ويّدعي مساعدتهم النظام السعودي يفتك باليمنيين ويّدعي مساعدتهم 
ا / متابعات

ــبب  ــر بس ــىل حج ــر ع ــن حج ــد يف اليم ــم يع ل
ــذ 2015، وتفاقم املعاناة  ــتمرة من الحرب املدمرة املس
اإلنسانية التي تندد بها املؤسسات الدولية العاملية، 
فيما تُدان السعودية بالتسبب بهذه األزمة، والتسرت 
ــاعدات اإلنسانية لقسم  عىل تجاوزاتها بتقديم املس

من املترضرين هناك.
ــعودية  ومع أن األمم املتحدة لم ترتدد يف إدانة الس
ــكرية التي خلفت  ــات مقاتالتها العس ــبب هجم بس
ــت  ووّجه ــني،  املدني ــا  الضحاي ــن  م اآلالف  ــا  وراءه
ــمرب  ــا يف ديس ــف، آخره ــياً إىل التحال ــاداً قاس انتق
املايض، فإن الرياض تعلن دعم املنظمات اإلنسانية 
ــاط  ــدم االرتياح بأوس ــرش فيها ع ــي ينت ــة الت العامل
ــدون أن اململكة تقتل بيد  ــني فيها، حيث يعتق العامل
ــداوي باليد األخرى.  األمم املتحدة كانت قالت إن  وت
ــل أكرث من 100  ــعودية قت التحالف الذي تقوده الس

مدني يف غارات جوية واحدة..
التفاصيل صفحة 03 التفاصيل صفحة 08

قناة أمريكية تكشف عن وجود المارينز وعناصر القاعدة في نهمقناة أمريكية تكشف عن وجود المارينز وعناصر القاعدة في نهم
 / ماجد الكحالين

  CNN ــاة  قن ــا   بثته ــي  الت ــور  الص ــارت  أث
ــز“ أمريكيني  ــة  الثالثاء لجنود ”مارين األمريكي
ــة يف نهم  ــاة األمريكي ــم القن ــون  طاق ــم يرافق وه

ــة لغط  ــاء حال ــة صنع ــة اليمني ــي العاصم رشق
ــيني  سياس ــني  محلل ــاط  أوس يف  ــتهجان  واس

وعسكريني.
ووفقا للمشاهد التي بتتها القناة فقد أظهرت 
ــن قبل جنود  ــل القناة م ــتقبال مراس لحظة اس

مارينز أمريكيني كانوا متواجدين يف ”نهم“.
ــرت مقاطع  الفيديو الجنود األمريكيني  وأظه
ــة  الي ــوق  ف ــف  للتحال ــلحني  مس ــع  م ــني  ملثم
ــل املنارة يف  ــم إىل جب ــم يف طريقه ــكرية  وه عس

جبهة نهم.

ــربوا  ــكريون اعت ــيون وعس ــون سياس محلل
ــني  يف نهم، ثم   ــز األمريكي ــود املارين ــد جن تواج
ــل الحربي لقناة  ــون  املراس برفقة نيك روبرتس

CNN انتهاكا  للسيادة اليمنية.

مساعد ناطق الجيش توعد بإعادتهم يف توابيت
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