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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.

ناقش مع عدد من األكاديميين والخبراء العسكريين رؤية بناء الدولة الحديثة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستشهد خالل الفترة المقبلة إنجازات كبرى في مختلف الجوانبوزير الدفاع: القوات المسلحة ستشهد خالل الفترة المقبلة إنجازات كبرى في مختلف الجوانب

صنعاء / سبأ
ــم الال محدود  ــارص العاطفي بالدع ــن محمد ن ــاع اللواء الرك ــاد وزير الدف أش
ــا بالقوات  ــكرية العلي ــية والعس ــه القيادة السياس ــذي تولي ــري ال ــام الكب واالهتم

املسلحة ومسارات تحديثها وتطويرها.
ــلحة اللواء الركن  ــد وزير الدفاع خالل لقاء, ضم املفتش العام للقوات املس وأك
ــن ابوبكر  ــاع للتكنولوجيا اللواء الرك ــر الدف ــاعد وزي ــمريي ومس عبدالباري الش
الغزايل ورئيس هيئة القوى البرشية اللواء ركن يحيى الغبييس وعدداً من الخرباء 
ــكريني لالطالع عىل رؤية بناء الدولة املدنية الحديثة، أن دعم  واالكاديميني العس

القيادة والعسكرية العليا للقوات املسلحة..

االهتمام بالمقاتلين من أولويات 
إعادة بناء القوات المسلحة 

التفاصيل صفحة 03

خالل ٢٤ ساعة.. هجوم جديد لـ "قاصف K٢" يستهدف الجيش السعودي في عسير

متحدث القوات المسلحة : العدوان ومرتزقته ارتكبوا متحدث القوات المسلحة : العدوان ومرتزقته ارتكبوا ٨٩٨٩ خرقًا خالل  خرقًا خالل ٤٨٤٨ ساعة في الحديدة ساعة في الحديدة
 / سبأ 

ــم القوات  ــمي باس ــق الرس ــد الناط أك
ــري لم ينفّذ  ــلحة أن سالح الجو املس املس

أي عملية خالل الساعات املاضية.
ــائل  ــىل مزاعم وس ــك ردا ع ــي ذل ويأت
ــعودي  إعالم تابعة لتحالف العدوان الس
ــاق تهمة  ــت إلص ــي حاول ــي، الت األمريك
ــدن  ــايف ع ــات مص ــار خزان ــة انفج حادث

بالجيش واللجان الشعبية.

ــم  ــمي باس اىل ذلك أكد املتحدث الرس
ــى رسيع,  ــلحة العميد يحي ــوات املس الق
ــتمرار العدوان ومرتزقته يف خروقاتهم  اس

املكثفة لوقف إطالق النار يف الحديدة.
ــح  ترصي يف  ــع  رسي ــد  العمي ــرب  واعت
ــدوان واملرتزقة يف  ــتمرار الع ــبأ) اس لـ(س
ــتهتارهم  اس ــدى  م ــس  يعك ــم,  خروقاته
ــم يف  ــدم جديته ــة وع األممي ــرارات  بالق

تنفيذ ما التزموا به يف اتفاق السويد .

ــوا  ارتكب ــة  واملرتزق ــدوان  الع ــح  وأوض
ــا  خرق  89 ــة  املاضي ــاعة  س  48 ــالل  خ
ــم  قصفه ــوا  واصل ــث  حي ــدة,  بالحدي
ــاء  األحي ــىل  ع ــي  والصاروخ ــي  املدفع
ــكنية ومنازل ومزارع املواطنني وعىل  الس

مواقع الجيش واللجان الشعبية.
وأشار إىل أن املرتزقة أطلقوا 60 قذيفة 
ــا 52 قذيفة مدفعية باتجاه  مدفعية, منه
ــان  وثم ــا  التحيت ــرب  وغ ورشق  ــوب  جن

ــدي  قذائف هاون من غرب مصنع الحاش
إىل غرب السفينة وحول مصانع العودي 
إىل جانب إطالق صاروخ موجه استهدف 
ــر عبدالله محفوظ يف  ــزل املواطن ماه من

الدريهمي, ما أدى إىل إحراقه بالكامل.
ــلل  ــت إىل أن املرتزقة حاولوا التس ولف
ــرب  ــازي غ ــة مغ ــرب قري ــمال غ ــىل ش ع

حيس..
التفاصيل صفحة 03

نفى مزاعم  استهداف مصافي عدن

نفذ سالح الجو املسري بالجيش واللجان 
ــات  تجمع ــىل  ع ــاً  هجوم ــس  أم ــعبية  الش

للجيش السعودي يف عسري.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) ان سالح 
 2k ــرة قاصف ــتهدف بطائ ــري اس الجو املس
ــري بينهم  ــعودي بعس تجمعات للجيش الس

قيادات.
ــال الجيش  ــة الداخل كرس أبط ويف جبه
واللجان الشعبية أمس زحفاً ملرتزقة العدوان 
السعودي باتجاه وادي سلبة بمديرية خب 

والشعف رشق محافظة الجوف.
البقية صفحة 02

اإلعالم الحربي ينشر صور واسماء اإلعالم الحربي ينشر صور واسماء 
مجموعة من أسرى المرتزقةمجموعة من أسرى المرتزقة

ــاهد  ــس الجمعة، مش ــي، أم ــالم الحرب وزع اإلع
ــدوان األمريكي  ــة الع ــة من مرتزق ــورة، ملجموع مص
ــالل مواجهات مع قوات  ــعودي، وقعوا أرسى خ الس

الجيش واللجان الشعبية.
ــش  ــوات الجي ــأن ق ــي، ب ــالم الحرب ــاد اإلع وأف
واللجان الشعبية، تمكنت من أرس 11 مرتزقاً، خالل 
عملية استهدفت تجمعات ومواقع عسكرية لهم يف 

صحراء البقع قبالة نجران.
ويف ما ييل اسماء وصور األرسى:

1 - أمني عيل ناجي حسن-الجوف

2 -حبيب محمد قايد عيل الجمييل- تعز
3 - حسام سلطان محمد عبده دبوان- تعز

4 - سلطان صالح احمد سعد-ريمة
5 - سليمان طه احمد أحمد ناجي االمريي-تعز

6 - شاجع احمد سعد ميالص- الجوف
7 -عطية صالح احمد ثابت عباد-اب

8 - محمد جمال محمد عبده دبوا-تعز
9 - محمد حسن سعيد عيل عقيل - تعز

10 - معني سنان احمد رشف رشموم - ذمار
11 - نرص سبعان محمد رشخ-الجوف

الحديدة .. مسيرة جماهرية تندد بخروقات العدوان وتؤكد االستعداد للدفاع عن المدينة الحديدة .. مسيرة جماهرية تندد بخروقات العدوان وتؤكد االستعداد للدفاع عن المدينة 
 / غمدان أبوعيل

ــة  ــوك بمحافظ ــة الح ــكان مديري ــن س ــات م ــرج املئ خ
ــة تنديداً ملا  ــرية احتجاجي ــس الجمعة يف مس ــدة أم الحدي
ــم العدوان  ــتمرار جرائ ــكري واس ــموه بالتصعيد العس أس
السعودي األمريكي وعدم تنفيذهم لبنود اتفاق السويد ..

ــد  ــتمرار التصعي ــاركون اس ــتنكر املش ــرية اس ويف املس
ــتمرارهم يف خرق  ــكري من قبل مرتزقة العدوان واس العس
ــدويل والقوانني  ــافر للمجتمع ال ــويد يف تحد س اتفاق الس

واملواثيق اإلنسانية.
ــاع  ــل للدف ــتعدادهم الكام ــىل اس ــاركون ع ــد املش وأك
ــات والصمود ورفد  ــدة والتوجه للجبه ــة الحدي عن مدين
ــال دفاعا عن األرض  ــات العزة والكرامة باملال والرج جبه
ــر الوطن من دنس  ــق النرص ويتطه ــرض حتى يتحق والع

الغزاة واملحتلني.
البقية صفحة 02

التعبير المخالف في السعودية يؤدي إلى القتلالتعبير المخالف في السعودية يؤدي إلى القتل
ــعودية  ــرتايل إن الس قال موقع «نيوز» األس
ــؤدي فيه التعبري  ــت إىل مكان يمكن أن ي تحول
ــجن  ــرأي إىل القتل، بينما تُس ــف عن ال املخال
ــوى  ــم ه ــيئاً ال يالئ ــن ش ــا ارتدي ــاء إذا م النس
ــرياً إىل أن نظام الوصاية الذي  ــلطات، مش الس
ــرأة قارصاً  ــة املحافظة يجعل امل ــه اململك تطبق

من مولدها إىل موتها.
ــعودية التي  ــرأة يف الس ــاف املوقع أن امل أض
تواجه عقوبات ما يسمى بالجرائم األخالقية، 
يمكنها أيضاً أن تصبح هدفاً «لجرائم الرشف» 
ــعودي يشتهر  عىل يد العائلة، وأن النظام الس
ــالت كنوع من  ــراد العائ ــدار تهديدات ألف بإص

ممارسة النفوذ مقابل صمتهم.

ــعوديني وزائرين  وذكر املوقع أن مواطنني س
ــد  ــون، ق ــطاء ومعارض ــك نش ــا يف ذل ــا، بم له
ــايف  إىل أن الصح ــرياً  ــربر، مش ــوا دون م اختف
ــقجي من أبرز هؤالء، إذ  املعارض جمال خاش
قتل الرجل داخل قنصلية بالده يف اسطنبول، 
ــرات املركزية  ــدى املخاب ــط اعتقاد مؤكد ل وس
ــلمان هو من  ــة أن األمري محمد بن س األمريكي

أصدر أوامر اغتياله.
ــام  النظ ــكات  إس أن  إىل  ــع  املوق ــت  ولف
ــعودي ألصوات املعارضني قد تزايد بشكل  الس
كبري منذ اعتالء بن سلمان لسدة الحكم، وقال 
ــن  ــوذه، لك ــني لنف ــني معرض ــع املواطن إن جمي

النساء هن األكرث عرضة للقيود املشددة.

ــلمان  وتابع املوقع أنه قبل مدح العالم بن س
ــر قيادة  ــبب رفعه حظ ــاً بس ــاره مصلح واعتب
ــيارة، نفذ النظام السعودي يف يونيو  املرأة للس
من العام املايض عمليات اعتقال ضد نشطاء، 
ــمر  ــملت س ــت ذلك عمليات أخرى ش ثم تبع
ــرأة الدولية  ــزة امل ــة عىل جائ ــدوي، الحاصل ب

للشجاعة.
ــارة من  ــعودية الف ــة الس ــع قص ــر املوق وذك
ــي منحتها املفوضية  عائلتها رهف القنون الت
ــة «الجئ»، بعد  ــؤون الالجئني صف ــا لش العلي
ــا  ــن تعرضه ــت ع ــد وتحدث ــرت إىل تايالن أن ف
ــدة 6  ــها مل ــية، وحبس ــة ونفس ــاءات بدني إلس

أشهر بسبب قصها لشعرها.

«نـــــــــيـــــــــوز»«نـــــــــيـــــــــوز»
ــــي: ــــرال ــــت ــــي:األس ــــرال ــــت األس

الرئيس المشاط يعزي في وفاة الرئيس المشاط يعزي في وفاة 
العميد محمد يحيى الحاضريالعميد محمد يحيى الحاضري

صنعاء / سبأ 
ــاط  ــث األخ مهدي املش بع
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
ــاة  ــة عزاء ومواس ــىل برقي األع
ــد محمد يحيى  ــاة العمي يف وف
ــد قوات  ــب قائ ــارضي نائ الح
ابرز  ــد  ــابق وأح الس ــدة  النج
ــارض  ــت ح ــة بي ــاء قبيل وجه
ــد حياة  ــنحان بع ومديرية س
يف  ــي  الوطن ــل  بالعم ــة  حافل

املجال األمني.
ــاط يف  الرئيس املش ــاد  وأش
ــاء  ــا إىل أبن ــي بعثه ــة الت الربقي
ــى والرائد  ــدم يحي ــد املق الفقي
ــد يحيى الحارضي  عمار محم
ــد  الفقي ــقيق  وش ــم  وإخوانه
الشيخ عيل يحيى الحارضي ..
البقية صفحة 02


