
ــى جـــرائـــم الـــعـــدوان ــا لــلــرد عــل ــن ــقــوات ســيــاســيــون وأحــــــزاب : ضــــرب الـــقـــواعـــد الــمــحــتــلــة حـــق مـــشـــروع ل

وقفة احتجاجية لهيئة المصائد وقفة احتجاجية لهيئة المصائد 
السمكية في البحر األحمر تنديدا السمكية في البحر األحمر تنديدا 

بجرائم وخروقات العدوانبجرائم وخروقات العدوان
الحديدة / أحمد كنفاىن 

ــمكية يف البحر  ــة للمصائد الس ــت الهيئة العام نظم
ــس الخميس أمام مكتب األمم املتحدة  األحمر صباح أم
ــة للتنديد بجرائم  ــدة وقفة احتجاجي ــة الحدي بمحافظ

العدوان ومرتزقته واستمرار خروقاته التفاق السويد.
وأستنكر املشاركون يف الوقفة التي شارك فيها عمال 
ــاء االصطياد  ــؤولو الهيئة ومين ــادات ومس وموظفو وقي
ــدوان ومرتزقته  ــمكي ما يرتكبه تحالف الع واإلنزال الس
ــني والصيادين والبنى  ــاء واملدني ــن جرائم بحق االبري م

التحتية واستمرار خروقات العدوان التفاق السويد.
وأكد املشاركون تمسكهم بخيار السالم وتنفيذ بنود اتفاق السويد.

ــن واملجتمع  ــس األم ــدة ومجل ــم املتح ــوا األم وطالب
ــن  الصيادي رساح  ــالق  ألط ــوري  الف ــل  بالتدخ ــدويل  ال
ــف  تحال ــات  خروق ــف  ووق ــجونهم  س يف  ــن  املحتجزي

العدوان ومرتزقته بمحافظة الحديدة ..
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كل أبناء اليمن سيخوضون البحر دونكم سنقدم 
أيضًا أكرث مما تقدمون ألنفسكم، فنحن جميعًا يف 

خندق واحد، ويهمنا  كَلّ فرد من أبناء هذا الشعب، 
وكَلّ رجٍل، وكَلّ امرأٍة،كلهم يف قلوبنا.

بحر دونكم سنقدم 
كم، فنحن جميعًا يف 

ن أبناء هذا الشعب، 
يف

هم يف قلوبنا.
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وزير الدفاع: العام المنصرم شهد تحوالت إيجابية وزير الدفاع: العام المنصرم شهد تحوالت إيجابية 
أسهمت في تعزيز القدرات الدفاعية ورفد الجبهاتأسهمت في تعزيز القدرات الدفاعية ورفد الجبهات

صنعاء / سبأ
قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص العاطفي " لقد شهد العام املنرصم 
تحوالت إيجابية يف مسارات التدريب والتأهيل والتي تجسدت نتائجها العملية 
ــهمت يف  ــكرية التخصصية التي أس يف تخريج العديد من الدفع والدورات العس

تعزيز القدرات الدفاعية ورفد جبهات القتال بالكوادر املؤهلة".
ــدراء الدوائر  ــات وم ــاء الهيئ ــن رؤس ــدداً م ــم ع ــاع ض ــالل اجتم ــاف خ وأض
ــارات التي حققها  ــز ويفخر باالنتص ــعبنا اليمني أن يعت ــكرية "يحق لش العس
أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان الغاشم وأدواته خالل أربعة أعوام 
ــعبه  ــن الصمود يف وجه أعتى قوى تكالبت عىل وطننا بغية احتالله وإذالل ش م

واالستحواذ عىل ثرواته".

طيران العدوان يشن ثالث غارات على باقم بصعدةطيران العدوان يشن ثالث غارات على باقم بصعدة
ــعودي األمريكي أمس ثالث غارات عىل مديرية باقم  شن طريان العدوان الس

بمحافظة صعدة .
ــم شن ثالث  ــبأ) أن طريان العدوان الغاش وأوضح مصدر أمني بصعدة لـ (س
ــعة يف ممتلكات  ــت أرضاراً واس ــة باقم خلف ــق متفرقة بمديري ــارات عىل مناط غ

املواطنني .
ــدة الحدودية تعرضت  ــة بمديريات صع ــدر إىل أن مناطق متفرق ــار املص وأش

لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع املواطنني والطرق.

نائب وزير الخارجية: تقرير أمين نائب وزير الخارجية: تقرير أمين 
عام األمم المتحدة لم يكن منصفاعام األمم المتحدة لم يكن منصفا

صنعاء /سبأ
ــر األمني العام  ــزي, أن ما ورد يف تقري ــني الع ــد نائب وزير الخارجية حس أك

لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش، لم يكن منصفا.
ــبأ)  بالرغم مما نكنه ألنطونيو  وقال نائب وزير الخارجية يف ترصيح لـ(س
ــن معلومات غري  ــه التقرير م ــا تضمن ــر إال أن م ــرتام وتقدي ــن اح ــش م غويرتي
ــبة لنا أمرا صادما للغاية بل ومثريا للتساؤل حول ما هي  صحيحة، كان بالنس

طبيعة ومصلحة املصدر الذي لم يرتدد يف تقديم كل تلك املعلومات املضللة".
ــام يجعلنا مضطرين إليضاح الحقائق  ــاف "ما ورد يف تقرير األمني الع وأض
ــاءة ألحد وال رغبة يف تعرية النوايا وإنما من منطق  كما هي وليس بقصد اإلس
ــني أداء  ــهم يف تحس التحفيز عىل تحري املصداقية والنقل الصحيح، وبما يس

املصادر ويعزز فرص السالم واالنتصار للحقيقة ال أكرث". التفاصيل صفحة 03

المبعوث األممي يؤكد أهمية تحقيق تقدم ملموس المبعوث األممي يؤكد أهمية تحقيق تقدم ملموس 
صـ ٠٢حول الحديدة قبل عقد الجولة القادمة من المشاورات  حول الحديدة قبل عقد الجولة القادمة من المشاورات  

منسق الشؤون االنسانية باألمم المتحدة: اتفاق منسق الشؤون االنسانية باألمم المتحدة: اتفاق 
عم طفًال واحدًا باليمن عم طفًال واحدًا باليمنستوكهولم لم ُيْطِ ستوكهولم لم ُيْطِ

ــم  لألم ــام  الع ــني  األم ــل  وكي ــال  ق
ــانية ومنسق  ــؤون اإلنس املتحدة للش
ــارك لوكوك،  ــؤون اإلغاثة الطارئة م ش
ــذي  ال ــام  اله ــدم  ”التق إن  ــاء،  األربع
ــن  اليم يف  ــيايس  الس ــار  املس ــهده  ش
ــتوكهولم، لم يطعم طفال  عرب اتفاق س

جائعا واحدا“ يف البالد حتى اليوم.
جاء ذلك يف إفادة املسؤول األممي 
ــس األمن  ــا ألعضاء مجل ــي قدمه الت
ــة التي عقدها باملقر الدائم  يف الجلس

لألمم املتحدة يف نيويورك.
ــاء املجلس إن  ــال لوكوك ألعض وق
ــني يتطلعون إلينا  ”املاليني من اليمني

للحصول عىل املساعدة والحماية“.
ــتوكهولم،  ــة س ــاف أن ”اتفاقي وأض
ــم 2451 (الخاص  ــس رق ــرار املجل وق
باالتفاق)، لهما بالفعل تأثري،.. لكنني 

ــى اآلن أن أبلغكم بأن  ــتطيع حت ال أس
ــع يف اليمن  ــاني األوس ــع اإلنس الوض

أفضل“.
البقية صفحة 02

صحيفة دولية  تتحدث عن ”ُمفاَجأة“ سالح الجو اليمني وتتساءل عن نوعية ”المفاجآت“ القادمةصحيفة دولية  تتحدث عن ”ُمفاَجأة“ سالح الجو اليمني وتتساءل عن نوعية ”المفاجآت“ القادمة
ــل  واملحل ــب  للكات ــة  التابع ــوم  الي رأي  ــة  صحيف ــت  وصف
ــالح  ــري لس ــيايس عبدالباري عطوان، عملية الطريان املس الس
الجو اليمني، التي استهدفت قيادات عليا للمرتزقة، باملفاجأة 
ــائلة، يف  ــة إىل املُرَبّع األّول“، متس ــرب الَيمنّي ــي ”تُعيُد الَح والت
ة“ يف اخِرتاق  عنوان افتتاحيتها، ”كيف نََجَحت طاِئرَتها ”املُسَريّ
رادارات التَّحالُف السعودّي وَرضب قاِعَدة العند األكرَث تَحصينًا 
ــويد؟ وما  ــذا الُهجوم انِهيار اِتّفاق الس ــن؟ وهل َيعِني ه يف الَيم
ِهي املُفاجأة القاِدَمة َمع قُرب ُدخول الَحرب عاَمها الخاِمس؟“.
ــه“ الحوثّية الَيمنّية  ــت الصحيفة إن ”حركة ”أنصار الل وقال
ــريًا اليوم الخميس ِعندما  ــكرًيّا وَمعنوًيّا كَب حققت اْخِرتاقًا َعس
ــكرٍيّ  ــنَّت ُهجوًما ُمفاجًئا بطاِئرٍة ُبدون طّيار عىل َعرٍض َعس ش
أُقيم يف قاِعدة العند الَعسكرّية، مّما أّدى إىل َمقتِل أكرَث ِمن ستّة 
ــون يف  ــكرّيني واملَحلّيني الذين كانُوا َيجلِس ِمن كِبار القاَدة الَعس
املنّصة الرئيسّية، وكاَن من بني القَتىل الِجرنال صالح الزنداني، 
نائب رئيس هيئة األركان يف الَجيش اليمنّي الرسمّي، وُمحافظ 

ــِتخبارات صالح طماح،  ــد يف االس ــي، والَعمي ــج أحمد الرتك لح
والَعميد فاضل حسن قائد املِنطَقة الَعسكرّية الرابعة“.

ــًة  ــكِّل نَكَس ــبوق ُيَش ــري املَس ــوم غ ــذا الُهج ــت أن ”ه وأضاف
ــعودّية  ــبِة إىل التحالف الذي تَقوده اململكة العربّية الس بالِنّس
يف حرب الَيمن، ألّن هذه الطائرة املُسّرية وصَلَت إىل َهدِفها بِدقٍَّة 
ة الَعرض الَعسكرّي الرئيسّية قي  ُمتناِهيٍة، وانفََجرت فوق ِمنَصّ
ــَدة جوّية تُعتَرب األَهم يف اليمن لِما تتَمتَّع ِبه ِمن تَحصيناٍت  قاِع

عاليٍة، وكانَت تُعتَرب أَهم قاِعدة روسّية يف الرشق األوسط“.
رادارات  ــّرية  املُس ــرة  الطائ ــرتاق  ”اخ أن  ــة  الصحيف ورأت 
التَّحالُف يف ِمنطَقٍة تخَضع بالكاِمل لقُّواته وُحلفاِئه يف الجنوب 
ــهولة، وُدوَن أن َيِتم رَصدها أو  اليمني، وتَِصل إىل َهدِفها بكُل ُس
ــِتعدادات  ــا، فهذا أْمٌر ُيؤكِّد حالة ُضعف وقُصور يف اس اعِرتاضه
ــهرًيّا يف  ــار دوالر َش ــرَث ِمن 9 ملي ــذي ُينِْفق أك ــف ال ــذا التَّحال ه
ــلحة بَعرشات املِليارات ِمن  ــَرتِي صفقات أس َحرب اليمن، وَيش
م  ــن َمدى تَقَُدّ ــه َع ــف يف الوقت نفس والرات أوًّال، ِمثلَما َيكِْش الُدّ

ــدان مع اقِرتاب الَحرب  ــكَرًيّا يف هذا املَي حركة ”أنصار الله“ َعس
اليمنّية ِمن إكمال عاَمها الرابع، ثاِنًيا“.

ــل ُخصوِمهم  ــأوا أصدقاءهم قب ــني فاَج ــت بان اليمني وتابع
ــا يف  ــت إىل أهداِفه ــتّية وصَل ــخ باليس ــوا صواري ــا أطلَق ِعندم
ــم َمرًَّة  ــم ُيفاِجئونه ــزان، وها ُه ــّدة والطائف وجي ــاض وج الري
ــون ِبها بِدقٍَّة  ــّرية التي يتَحكَّم ــرَى بإطالق هذه الطَّائرة املُس أُخ
ُمتناهيٍة، وتَملُك مّيزات كَبرية ِمن َبيِنها اخِرتاق أحَدث الرَّادارات 

نْع. األمريكّية والَغربّية الُصّ
ــروح بقُّوة هو  ــؤال املَط ــت افتتاحيتها بالقول ”الُسّ واختتم
ــف النَّقاب  ــأة القاِدَمة التي ُيْمكِن أن َيِتم كْش ــن نَوعّية املُفاج ع
ــرى الراِبعة للَحرب  ك ــارس) املُقِبل يف الِذّ ــهر آذار (م عنْها يف َش
ــس؟، ال نَْملُك إجابًة عىل  ــة، وِبداَية ُدخولِها العاَم الخاِم الَيمنّي
ــة ”أنصارالله“  ن ِبه أّن حرك ــن التَّكَُهّ ــؤال، ولكِن ما ُيْمكِ هذا الُسّ
ياسّية..  ــكرّية والِسّ ما زاَل يف ُجعَبِتها الكَثري ِمن املُفاَجآت الَعس

واللُه أْعلَم“.

البقية صفحة 02

 /سبأ
ــلحة  ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــد املتح أك
ــن القيادات العليا  ــد يحيى رسيع أن العرشات م العمي
ملرتزقة العدوان سقطوا بني قتيل ومصاب باستهدافهم 
يف عملية عسكرية نوعية للطريان املسري أمس بالعند 

يف محافظة لحج.
ــتمرار  ــبأ) أنه ورداً عىل اس ــال يف ترصيح لـ (س وق
ــتهداف  ــه الجوية واس ــن غارات ــدوان يف ش ــريان الع ط
ــة العدوان يف  ــىل تصعيد مرتزق ــاء وع ــني األبري املواطن
ــتخباراتية تم رصد  مختلف الجبهات وبعد عملية اس
ــة العدوان يف  ــادات العليا ملرتزق ــن القي ــع لعدد م تجم
ــن قبل  ــتهدافهم م ــم اس ــكرية وت ــد العس ــدة العن قاع
ــرية  ــري بطائرة مس ــالح الجو املس ــوات الجوية وس الق
نوع قاصف 2k وهي طائرة جديدة دخلت الخدمة وتم 
ــفل بمسافة  ــابقا وتنفجر من أعىل إىل أس اختبارها س
ــكل متشٍظ ولديها القدرة عىل حمل كمية  20 مرتاً وبش
ــرض خصائصها  ــيتم ع ــواد املتفجرة وس ــرية من امل كب

وفيديوهات عنها وعن تجاربها السابقة فيما بعد.
ــن القيادات  ــع إن العرشات م ــاف العميد رسي وأض
ــقطوا بني قتىل ومصابني وتم نقلهم  العليا للمرتزقة س
ــفى األملاني  عرب مروحيات االخالء الطبي اىل املستش

بعدن وسيتم اإلعالن عنهم الحقا.
ــع  ــن الهل ــة م ــون حال ــة يعيش ــا ان املرتزق موضح
ــادات  ــة وأن قي ــة النوعي ــذه العملي ــراء ه ــب ج والرع
ــتمرت يف  ــن بعد اليوم طاملا اس ــة لم تعد يف مأم املرتزق
ــتمرار يف مواقفها بصف  ــىل االس ــا ع ــا وإرصاره تعنته

قوى العدوان.
ــة النوعية  ــمي أن هذه العملي ــدث الرس واكد املتح
هي بمثابة تدشني للعام القتايل الجديد 2019م والذي 
ــة ما لم  ــارات والعمليات النوعي ــام االنتص ــيكون ع س
ــالم ويكفوا عن  تجنح قوى العدوان ومرتزقتهم إىل الس

عدوانهم ضد وطننا وشعبنا.
وكان سالح الجو املسري بالجيش واللجان الشعبية 
ــس هجوماً عىل تجمعات للغزاة واملرتزقة يف  قد نفذ أم

قاعدة العند بـمحافظة لحج .
ــكري إصابة تجمعات العدو بدقة  وأكد مصدر عس
ــى يف صفوفهم  ــرشات القتىل والجرح ــة ووقوع ع عالي

بينهم قيادات.
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