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ــة  الوطني ــة  اللجن ــت  أقام
ــالً  ــس حف ــاء أم ــرأة بصنع للم
ــد فاطمة  ــرى مول ــبة ذك بمناس
ــي للمرأة،  ــراء واليوم العامل الزه
ــق  ــا لتحقي ــعار " مع ــت ش تح

األمن الغذائي للنساء ".
ــل الذي حرضه  وخالل الحف
ــة الجمهورية  مدير مكتب رئاس
ــس  رئي ــب  ونائ ــد  حام ــد  أحم
ــات  الخدم ــؤون  لش ــوزراء  ال
محمود الجنيد ووزراء الكهرباء 
ــوزي  الجرم ــف  لط ــدس  املهن

ــد عقبات  ــدل القايض احم والع
ــجري  املش ــد  محم ــني  واملغرتب
ووزير الدولة لشؤون مخرجات 
ــة  الوطني ــة  واملصالح ــوار  الح
ــة  الدول ــرا  ووزي ــع  القن ــد  احم
ــالم  ــطان وعبيد س نبيه أبو نش
ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك ــي،  ضبيع
ــن والدفاع  ــؤون األم الوزراء لش
ــان،  ــواء الركن جالل الرويش الل
ــة اإلنقاذ  ــم حكوم ــام ودع اهتم
ــف  مختل يف  ــرأة  للم ــي  الوطن

املجاالت.

أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد 
عيل الحوثي أهمية تكاتف جهود الجميع 
ملواجهة املؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

ــني  وقال محمد عيل الحوثي يف تدش
ــي  التدريب ــام  الع ــن  م األوىل  ــة  املرحل
ــة  األمني ــزة  لألجه 2018م  ــي  والعمليات
ــس " إن الوطن  ــدة أم ــة الحدي بمحافظ
ــة يف هذا  ــة عالي ــة أمني ــاج إىل يقظ يحت

الظرف االستثنائي الذي يمر به ".

ــود  لجه ــن  الوط ــة  حاج إىل  ــار  وأش
ــف  ــال األمن يف كش ــع ضباط ورج جمي
ــه وكل من  ــدوان ومرتزقت مخططات الع

يحاول املساس باألمن واالستقرار.
ــلطة  الس ــادة  قي ــود  بجه ــاد  وأش
ــة رجال األمن  املحلية باملحافظة ويقظ
ــىل الكثري  ــهمت يف التغلب ع ــي أس والت

التحديات التي فرضها العدوان.

دشن العام التدريبي والعملياتي ٢٠١٨ لألجهزة األمنية بالحديدة

صنعاء/سبأ
ــس النواب األخ  هنأ رئيس مجل
ــرأة اليمنية  ــيل الراعي امل يحيى ع
ــادف  ــذي يص ــي ال ــا العامل بعيده

الثامن من مارس من كل عام.
ــواب  ــس الن ــس مجل ــا رئي وحي
ــة الصامدة إىل جانب  املرأة اليمني
ــموخ  ــكل إباء وش ــا الرجل ب أخيه
ــنه  ــدوان الظالم الذي تش أمام الع
ــادة  بقي ــدوان  الع ــف  تحال دول 

السعودية ضد الشعب اليمني .
ــس النواب  ــس مجل ــى رئي وأثن

ــع  تدف ــي  وه ــرأة  امل دور  ــىل  ع
ــن  ــاع ع ــا للدف ــا وإخوانه بأبنائه
ــهداء الذين  ــتقبل الش الوطن وتس
يصنعون بتضحياتهم االنتصارات 

العظيمة ضد املعتدين .
ــجاعة  ــف الش ــال " إن املواق وق
ــه  ــذي تصنع ــري ال ــدي الكب والتح
ــرأة اليمنية يف هذه األيام يضاف  امل
ــع  صن يف  ــايل  النض ــا  رصيده إىل 
ــب  جان إىل  ــب  واملكاس ــزات  املنج
ــف مرافق  ــل يف مختل ــا الرج أخيه

العمل واإلنتاج" .

ــار األخ يحيى عيل الراعي  وأش
ــىل  ــواب ع ــس الن ــرص مجل إىل ح
يف  ــرأة  امل ــة  ومكان دور  ــز  تعزي
ــن القوانني  ــيظل يس ــع وس املجتم
والترشيعات الخاصة بها ويحفظ 
ــل يف املجتمع  ــرص فاع ــا كعن حقه
ــع  ــل يف صن ــا الرج ــارك أخاه تش

املكاسب والقرار .
ــبة  املناس ــذه  ه أن  إىل  ــت  ولف
وأمثالها من املناسبات تأتي واملرأة 
اليمنية تزداد حضوراً وألقا يتجدد 

كل عام وبنجاحات جديدة.
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صنعاء / سبأ 
 أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين الحوثي 
أن مناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء، جديرة 
ــلمة ومحطّة تربوية  ــأن تكون يوماً عاملياً للمرأة املس ب

وثقافية الستلهام معاني السمّو والفضل واملجد.
ــيد عبد امللك الحوثي يف رسالة له بهذه  وبارك الس
ــالمي  ــاء العالم اإلس ــكل املؤمنات يف أرج ــبة، ل املناس
ــبة  ــذه املناس ــا به ــال" إنّن ــرى.. وق ــذه الذك ــول ه حل
ــلمات إىل  ــالمي وأخواتنا املس ــو مجتمعنا اإلس لندع

ــاعيهم  ــاه كل مكائد األعداء ومس ــة العالية تج اليقظ
الشيطانّية الخبيثة الهادفة إىل تدمري القيم واألخالق 

كوسيلة خطرية لتدمري مجتمعنا اإلسالمي".
ــاد بإعزاز وإجالل باملرأة اليمنية وتضحياتها  وأش
وصربها وصمودها يف ظل العدوان األمريكي السعودي 
ــهمْت يف  الظالم عىل مدى قرابة ثالثة أعوام، والتي أَس

كّل ما تحقّق من صمود وثبات ونرص.
يف ما ييل نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ــلّم عىل خاتم  الحمُد لله رّب العاملني وصّىل الله وس
أنبيائه وسّيد رسله محمد وعىل آله الطاهرين

ــد  مول ــرى  ذك  ) ــة  املبارك ــالمية  اإلس ــرى  الذك يف 
ــّيدة نساء العاملني فاطمة البتول  الصّديقة الطاهرة س

الزهراء)..
ــول الله صّىل الله عليه وعىل آله وسّيدة  ِبضَعة رس
نساء أهل الجنة، نبارك لكّل املؤمنات يف أرجاء العالم 
ــزة، والتي هي  ــبة العزي ــذه املناس ــالمي كافّة به اإلس
ــلمة،  ــاً عامليا للمرأة املس ــأن تكون يوم ــق جديرٌة ب بح

ومحطّة تربوية وثقافية لالستلهام لكل معاني السمّو 
ــالمية أن تفخر  ــا اإلس ــّق ألمتن ــد، فح ــل واملج والفض
ــدت الكمال  ــرأة التي جّس ــمى نموذج للم ــى وأس بأرق
ــاده وجوانبه، فكانت  ــي يف كل أبع ــاني واإليمان اإلنس
ــك منذ بداية الوجود البرشي  الرقم األول للمرأة يف ذل
ــاماً ربَّانيا عىل لسان  ــاعة، وُمِنَحْت وس وإىل قيام الس
ــول الله محمد صىل الله عليه وعىل آله باعتبارها  رس

سّيدة نساء العاملني واملؤمنني وأهل الجنة.

يف رسالة وجهها إىل كل المؤمنات يف العالم اإلسالمي بمناسبة مولد فاطمة الزهراء

نشيد بإعزاز وإجالل بالمرأة اليمنية وتضحياتها وصبرها وصمودها في وجه العدوان األمريكي السعودي الظالمنشيد بإعزاز وإجالل بالمرأة اليمنية وتضحياتها وصبرها وصمودها في وجه العدوان األمريكي السعودي الظالم

أسفرت عن خسائر بشرية كبرية يف صفوفه

ــكري  ــعبية أمس موقع الطلعة العس هاجمت وحدات من الجيش واللجان الش
السعودي بنجران ما أدى إىل مرصع وجرح عدد من الجنود السعوديني ومرتزقتهم.
ــعوديني  ــن الجنود الس ــدداً م ــبأ) أن ع ــران لـ (س ــكري بنج ــال مصدر عس وق

واملرتزقة قتلوا يف عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية عىل موقع الطلعة.
وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من إحراق مخزن أسلحة 
ــدا أنه تم قنص  ــروق بقذائف املدفعية .. مؤك ــعودي خلف موقع املخ ــش الس للجي

ثالثة من مرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب بقطاع عسري .
ــس يف عملية هجومية للجيش  ــعوديني أم ــا قتل وجرح عدد من الجنود الس كم

واللجان الشعبية بجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان أن وحدات من رجال الجيش واللجان الشعبية 
ــعودي يف الحثرية، ما أدى إىل مرصع  ــة هجومية عىل مواقع العدو الس نفذت عملي
وجرح عدد منهم، باإلضافة إىل إعطاب عدد من اآلليات العسكرية يف تلك املواقع.

ــعبية  ــة واملدفعية للجيش واللجان الش ــدر إىل أن القوة الصاروخي ــار املص وأش
ــتهدفت تجمعات للجنود السعوديني يف مواقع الفريضة وقرية اللحج ومعسكر  اس

املراني، ملحقة بهم خسائر فادحة يف األرواح والعتاد .

أبطال الجيش واللجان يهاجمون مواقع العدو السعودي في نجران وجيزانأبطال الجيش واللجان يهاجمون مواقع العدو السعودي في نجران وجيزان

مصدر بالخارجية يسخر من تصريحات وزير خارجية دولة العدوان السعودي حول اليمن مصدر بالخارجية يسخر من تصريحات وزير خارجية دولة العدوان السعودي حول اليمن 
ــؤول بوزارة الخارجية من ترصيحات  ــخر مصدر مس س
ــة العدوان عادل الجبري خالل  وادعاءات وزير خارجية دول
ــي بوريس  ــة الربيطان ــر الخارجي ــع وزي ــر صحفي م مؤتم
ــلمان للعاصمة  ــارة محمد بن س ــىل هامش زي ــون ع جونس
ــح لـ  ــدر يف ترصي ــال املص ــس األول. وق ــوم أم ــة ي الربيطاني
(سبأ) " إن أسلوب ومحتوى تناول الجبري ملوضوع عدوان 
ــوام يعطي  ــوايل الثالثة أع ــذ ح ــن من ــىل اليم ــعودية ع الس
ــداث يف اليمن  ــع األح ــم دراية بوقائ ــن ليس له ــاع مل االنطب
ــي  ــة الت ــة الوصي ــي االمرباطوري ــعود ه ــة آل س وكأن مملك
ــن النية برعاية الفرتة االنتقالية والحوار  قامت وبدافع حس
ــة اليمن  ــبيل مصلح ــوى اليمنية يف س ــي وجمع الق الوطن

وشعبه خالل فرتة ما قبل العدوان".

وأضاف" بينما حقيقة األمر، وما تثبته الوثائق الرسمية، 
ــعود هي من قام بالتدخل يف الشأن اليمني  أن مملكة آل س
ــض، ودعم  ــية بعضها ببع ــوى السياس ــة رضب الق ومحاول
ــاحة اليمنية لتفجري األوضاع  ــية معينة يف الس قوى سياس
وإفشال كل املحاوالت التي بذلت آنذاك لخلق توافق وطني 
ــية  ــوب أزمة سياس ــأنه درء الخطر وتفادي نش ــن ش كان م

داخلية".
ــلك املواجهة  ــارت مس ــعودية اخت ــادة الس ــال" القي وق
ــار لها  ــؤون ج ــافر يف ش ــارشة والتدخل الس ــكرية املب العس
ــكريا  ــل، وبدأت عدوانا عس ــا لحلفائها بالداخ ــك دعم وذل
ــعبه يف ظل وهم عشعش يف  ــامال ضد اليمن وش وحصارا ش
ــلمان ومجموعته  ــش محمد بن س ــد الطائ ــان ويل العه أذه

ــابيع  ــوى أيام أو أس ــة لن تأخذ س ــم العدواني ــأن عمليته ب
ــة يف صنعاء عىل رفع راية  ــىل األكرث إلجبار القوى الوطني ع
ــود كل الوطنيني من  ــم بصم ــاب أمله ــالم, ولكن خ االستس
ــعبية الذين  ــش واللجان الش ــعب اليمني والجي ــاء الش أبن
ــا قاسية يف  ــعود وحلفاءه ومرتزقته دروس لقنوا جنود آل س

الحرب لن تنىس عىل مدى التاريخ ".
ــة التي رافقت  ــن املعلومات املضلل ــتغرب املصدر م واس
ــعودي إىل لندن يف إطار حملة إعالمية  زيارة ويل العهد الس
حاولت وسائل إعالم العدوان نرشها عىل نطاق واسع وذلك 
بادعاء تقديم مملكة العدوان وإمارة أبو ظبي مبلغ 17 مليار 

دوالر معونات ودعما لليمن منذ العام 2015 وحتى اآلن.
التفاصيل صفحة 03

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٢٢٢٢ مواطنًا في صعدة وهمدان  مواطنًا في صعدة وهمدان 
وتدمير مزرعتي دواجن بالحديدةوتدمير مزرعتي دواجن بالحديدة

ــتة مواطنني  ــب س ــهد وأصي استش
أمس بغارات لطريان العدوان األمريكي 
ــن  دواج ــي  مزرعت ــىل  ع ــعودي  الس

بمحافظة الحديدة.
ــبأ) أن  ــدر أمني لـ (س وأوضح مص
مواطنا استشهد وأصيب ثالثة آخرون 
بغارة للطريان عىل مزرعة دواجن ألحد 

املواطنني بمديرية زبيد.
ــرة بدون  ــدر إىل أن طائ ــار املص وأش
يف  ــن  دواج ــة  مزرع ــتهدفت  اس ــار  طي
ــهاد  ــي ما أدى استش ــة الجراح مديري

مواطن وإصابة أخر.

ــن طائرة  ــدر أن غارتني م وذكر املص
ــة جبل  ــتهدفتا منطق ــار اس ــدون طي ب

رأس.
ــة مواطنني بينهم  كما أصيب خمس
ــي  مدفع ــف  قص يف  ــاء  ونس ــال  أطف
ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدف  اس ــعودي  س

بمديريات محافظة صعدة.
ــدة أن  ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــف  ــتهدف بقص ــعودي اس ــدو الس الع
مدفعي مديرية شدا، ما أدى إىل إصابة 
ــتهدف  ــني وطفلة بجروح، كما اس امرأت
قصف صاروخي سعودي مديرية رازح 

ــا أدى إىل إصابة مواطنني  الحدودية، م
اثنني.

وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان 
ــعري  ــىل جبل ش ــارات ع ــالث غ ــن ث ش
ــم،  ــة باق ــان بمديري ــة آل صبح ومنطق

وغارتني عىل مديرية مجز .
ــبعة مواطنني وأصيب  واستشهد س
ــاء وأطفال  ــم نس ــرون بينه ــة آخ أربع
مساء أمس األول بغارة لطريان العدوان 
ــتهدفت منزل  ــعودي اس األمريكي الس

يف مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

العدوان ومرتزقته يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق الشعب اليمني ومقدراته
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ــتهدف أحد  ــلحا اس ــب مجهولون، أمس، كمينا مس  نص
ــي الرباط  ــق الرابط بني منطقت ــة يف الطري ــادات األمني القي

وجعولة باملدينة الخرضاء بعدن.
ــدوان بتعرض  ــن الع ــة م ــة مقرب ــع إخباري ــادت مواق وأف
موكب مدير أمن محافظة لحج صالح السيد إلطالق نار من 

قبل مسلحني مجهولني كانوا عىل منت دراجات نارية.
ــلح بني املهاجمني وحراسة السيد الذ  ووقع اشتباك مس

املهاجمون بعده بالفرار.
ــمى اللواء الثالث  ــك ُعرث عىل جثة مجند فيما يس إىل ذل
ــور مكرس وعىل  ــعادة بخ ــية مخنوقا بحي الس حماية رئاس

رأسه أثار رضب.
كما تم العثور أمس األربعاء عىل جثتني لشابني عليهما 
أثار إطالق نار بخط اللحوم دار سعد، ويف الصحراء القريبة 

من بري أحمد.
يأتي ذلك يف سياق الفوىض األمنية التي تشهدها مدينة 
ــلطات الغزو واالحتالل، وانتشار الجماعات  عدن يف ظل س

التكفريية واملليشيات املوالية للعدوان.

عدن.. مسرح للفوضى واالغتياالتعدن.. مسرح للفوضى واالغتياالت
كمني مسلح يستهدف مدير أمن لحج
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