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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.

العميد سالمي : أميركا تفتقر للحكمة العميد سالمي : أميركا تفتقر للحكمة 
السياسية وقدراتها العسكرية مهترئةالسياسية وقدراتها العسكرية مهترئة

ــالمية  ــورة اإلس ــرس الث ــب قائد ح ــن نائ أعل
ــالمي ان التهديدات األمريكية  ــني س العميد حس
ــية  ــة ألن الحكمة السياس ــران غري مجدي ضد اي
ــكرية  يف هذا البلد قد فُقدت وباتت قدراتها العس

مهرتئة.
ــم تعد أمريكا  ــالمي ان أمريكا ل وقال العميد س
ــم تتمكن  ــا ألنها ل ــل أربعني عام ــت قب ــي كان الت
ــة  خالل العقود األربعة املاضية من اتخاذ سياس

متماسكة.
ــه نحو األفول  ــة أمريكا تتج ــاف بأن مكان وأض
ــه وخالفا  ــدا ان ــدويل مؤك ــد النظام ال ــىل صعي ع
ــنطن فان ما انفقته أمريكا  ــة واش لتوقعات ساس
ــؤِد اليوم  ــة لم ت ــلمة باملنطق ــعوب املس ضد الش
ــلمني  ــني املس ــة ب ــز أوارص املحب ــوى اىل تعزي س
ــة روح الجهاد  ــعوب املنطقة وتقوي وانتفاضة ش
ــالمية وتالحم الدول االسالمية  داخل األمة اإلس

حول محور الثورة اإلسالمية ووالية الفقيه.

الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباريالرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير محسن محمد الحباري
صنعاء / سبأ 

ــيايس األعىل برقية  ــاط رئيس املجلس الس بعث األخ مهدي املش
ــن محمد احمد الحباري بعد  ــفري محس ــاة يف وفاة الس عزاء ومواس

حياة حافلة بالعمل الوطني والعطاء يف املجال الدبلومايس.
ــيخ ريام  ــي بعثها إىل الش ــاط يف الربقية الت ــس املش ــاد الرئي وأش
ــيخ  ــد عبدالحميد الحباري والش ــيخ محم ــن الحباري والش محس
ــاري وقبيلة أرحب عامة،  ــام عبدالحميد الحباري وكافة آل الحب س
ــن املناصب  ــد العديد م ــة حيث تقل ــد الوطني ــب وأدوار الفقي بمناق

الدبلوماسية بوزارة الخارجية مثل من خاللها البالد خري تمثيل.
ــل القبيلة والدولة  ــد كان نموذجا مرشفا لرج ــار إىل أن الفقي وأش
ــية  ــث أفنى حياته يف خدمة الوطن وتعزيز العالقات الدبلوماس حي

لبالدنا إقليميا ودوليا.. 
البقية صفحة 02

متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة بلغت متحدث القوات المسلحة: خروقات العدوان ومرتزقته بالحديدة بلغت ٢١٤٢١٤ خرقا خالل  خرقا خالل ٢٤٢٤ ساعة ساعة
مصرع وإصابة عدد من مصرع وإصابة عدد من 
مرتزقة العدوان وتدمير مرتزقة العدوان وتدمير 

آلياتهم في الجوف آلياتهم في الجوف 
والبيضاء وإفشال محاولة والبيضاء وإفشال محاولة 

تسلل لهم بتعزتسلل لهم بتعز

صنعاء/ سبأ 
ــوات  الق ــم  ــمي باس الرس ــدث  ــد املتح أك
ــع أن مرتزقة  ــى رسي ــد يحي ــلحة العمي املس
ــف إطالق  ــم لوق ــوا خروقاته ــدوان واصل الع
ــاعة  س  24 ـــ  ال ــالل  خ ــدة  بالحدي ــار  الن
ــن مع  ــا بالتزام ــكاب 214 خرق ــة بارت املاضي
ــي  ــدوان الحرب ــريان الع ــف لط ــق مكث تحلي
ــدة  ــة الحدي ــواء مدين ــتطالعي يف أج واالس

ومختلف مديرياتها.
ــبأ)  وأوضح العميد رسيع يف ترصيح لـ (س
أن مدفعية املرتزقة أطلقت 172 قذيفة باتجاه 
ــني ومواقع  ــزارع املواطن ــكنية وم ــاء الس األحي

ــمال ورشق  ــش منها 108 قذائف عىل ش الجي
ــيخ  ــاون إىل قرية الش ــس وثمان قذائف ه حي
ــوب التحيتا  ــة باتجاه جن ــا و45 قذيف وغربه
ــي وقذيفة هاون  ــة مدفعية حول الكوع وقذيف
ــن غرب الكوعي  ــة وقذيفتي هاون م إىل األمني
إىل الكوعي وقذيفة هاون عىل الشجن وقذيفة 

ــاون عىل  ــة وقذيفة ه ــة تهام ــىل رشك ــاون ع ه
ــيتي  رشكة املقبيل وقذيفة هاون عىل جنوب س
ــىل الواحة كما  ــف هاون ع ــس وثالث قذائ ماك
ــة خولة  أطلقوا صاروخني موجهني من مدرس

باتجاه شمال ورشق حيس.

مسيرة حاشدة في الحديدة تحذر العداون من عواقب تنصله عن اتفاق السويدمسيرة حاشدة في الحديدة تحذر العداون من عواقب تنصله عن اتفاق السويد

 /مجدي عقبه - أحمد كنفاىن 
ــعب بمدينة  ــام حديقة الش ــن أم ــت م انطلق
ــرية جماهريية  الحديدة عرص أمس الجمعة مس
ــىل اليمن  ــدوان ع ــل الع ــددة بتنص ــدة من حاش
ــويد وقرار  ــذ بنود اتفاق الس ــه عن تنفي ومرتزقت

مجلس األمن 2451.
ــارك  ش ــي  الت ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــع  ورف
ــلطة املحلية  ــؤويل وقيادات الس فيها عموم مس
ــات وأطياف ورشائح املجتمع  واملكاتب واملؤسس
ــادات  ــات واالتح ــات والنقاب ــات والهيئ واملنظم
ــتمرة التي  ــات املس ــددة بالخروق ــات املن الالفت

ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــريان الع ــا ط يرتكبه
وقصف املرتزقة ألحياء مدينة الحديدة. 

ــلطة املحلية  ــي نظمتها الس ــرية الت وىف املس
ــظ  محاف ــال  بأعم ــم  القائ ــى  ألق ــة  املحافظ يف 
ــة حيا يف  ــم كلم ــاش قحي ــد عي ــدة محم الحدي
ــود الجماهريية املشاركة التي  ــتهلها الحش مس
ــم  ــوب وطالب باس ــدب و ص ــن كل ح ــاءت م ج
أبناء محافظة الحديدة األمم املتحدة واملجتمع 
الدويل بالوقوف إىل جانب أبناء الشعب اليمنى 

والعمل عىل ايقاف العدوان ورفع الحصار..

مصرع وإصابة المئات من الغزاة مصرع وإصابة المئات من الغزاة 
والمرتزقة في والمرتزقة في ١٦٠٠١٦٠٠ عملية قنص عملية قنص

انفوجرافيك.. خسائر السعودية في حرب اليمن عام انفوجرافيك.. خسائر السعودية في حرب اليمن عام ٢٠١٨٢٠١٨م حسب مجلة التايمز البريطانيةم حسب مجلة التايمز البريطانية
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صنعاء / سبأ 
ــة بالجيش  ــدة القناص ــذت وح نف
ــعبية أكرث من ألف و600  واللجان الش
ــات من  ــتهدفت املئ ــة قنص اس عملي
ــة يف مختلف الجبهات  الغزاة واملرتزق

خالل شهر ديسمرب املايض.

ــدة القناصة  وأوضح مصدر يف وح
لـ (سبأ) أن الوحدة نفذت ألفاً و 688 
ــرصع وإصابة  ــة قنص، مؤكداً م عملي
ــة يف تلك  ــزاة واملرتزق ــن الغ ــات م املئ
ــاً وضابطاً  ــات بينهم 67 جندي العملي
سعودياً و11 سودانياً وضابط كويتي.

ــار املصدر إىل تدمري وإعطاب  وأش
ــاً  مدرعة واحدة و 19 آلية و 12 رشاش
ودراجتني ناريتني وطائرة استطالعية 
ــة  ــدة القناص ــات لوح ــدة بعملي واح
ــهر  ــات خالل الش ــف الجبه يف مختل

املايض.

أبناء مديرية مرخة يصدون هجوما لقوات االحتالل اإلماراتي ويقتلون قائد مرتزقته في شبوة
 / خاص

ــبوانية  ــمى بالنخبة الش لقي املدعو جالل بن عجاج قائد ما يس
ــم يف  ــي يض ــالل اإلمارات ــة االحت ــل مرتزق ــن فصائ ــل  م ــي فصي "وه
ــة"، مرصعه  ــلحة مدرع ــن بأس ــني مزودي ــني محلي ــكيالته مقاتل تش
ــة غرب عتق  ــايل مديرية مرخ ــتباكات مع أه ــرون يف اش ــب آخ وأصي

بمحافظة شبوة أمس الجمعة.
واستشهد سبعة مواطنني وجرح آخرون من األهايل لدى تصديهم 
ــنودا بمروحيات  ــوم الذي نفذه مرتزقة االحتالل اإلماراتي مس للهج
ــتباكات اندلعت  ــة لـ"الثورة" ذكرت أن االش ــة ، مصادر محلي إماراتي
ــمى بالنخبة  ــة محاولة ما تس ــض أهايل منطقة مرخ ــىل خلفية رف ع
ــادة بمنطقة الهجر،  ــزل أحد أبناء قبيلة الس ــبوانية مداهمة من الش

ــتباكات عنيفة، وبمشاركة طريان االحتالل  ــفر عن اش األمر الذي أس
ــي ، موضحة أن األهايل تمكنوا من صد الهجوم وقتلوا املدعو  اإلمارات
ــن ، ما دعا طريان االحتالل اإلماراتي  جالل بن عجاج وأصابوا آخري
ــبعة  ــهاد س ــازل أدى إىل استش ــن املن ــددا م ــتهدفا ع ــل مس التدخ

مواطنني عىل األقل وجرح عدد آخر.
ــة واملجتمعية  ــادات القبلي ــة إن بعض القي ــت مصادر مطلع وقال
ــماح  ــكلة ووقف املواجهات والس ــة تدخلت الحتواء املش يف املحافظ
ــور بيحان ونقلها إىل  ــد املرتزقة واملكلف بقيادة مح بإخراج جثة قائ

مستشفى عتق عاصمة محافظة شبوة.
وأشارت إىل أن الوساطة توصلت إىل اتفاق يقيض بتسليم السادة 
ــث  ــليم األرسى والجث ــة إىل تس ــا ، إضاف ــي اغتنموه ــم الت كل األطق

التابعة ملا تسمى بالنخبة  مقابل انسحابها من املديرية.
ــات  ــات ودوري ــراق عرب ــن اح ــوا م ــايل تمكن ــارت إىل أن األه وأش
عسكرية ، شاركت يف الهجوم ، موضحة أن الشهداء هم ، مساعد بن 
ــن بن عيل ، نارص بن احمد الحاج ، نارص بن صالح بن حسني  محس
ــلمان بن احمد بن طالب القرعة ، حسني لذنون ، أبوبكر عبدالله  ، س
ــادة  ــم من أبناء قبيلة الس ــادر صالح ، وكله ــد عبدالق ــر ، محم ابوبك

الذين يسكنون منطقة املهجر.
ــبوانية»، عىل مديرية  ــمى بقوات «النخبة الش ــيطرت ما تس وس
ــالل املناطق  ــتكمال احت ــدف اس ــهر به ــل أش ــرب عتق قب ــة غ مرخ
ــط يف مديريات بيحان، والتي أتت بعد احتالل  النفطية وحقول النف

منشأة بلحاف الغازية ومينائها النفطي.

ــوأ  أكد باحثون وعلماء غربيون، أن  وباء الكولريا يف اليمن، وهو األس
ــن أفارقة إىل  ــرب مهاجري ــن رشق أفريقيا ع ــل م ــرشي نق ــخ الب يف التاري

اليمن.
ــانجر الربيطاني ومعهد  ــكام س ــون يف معهد ويل ــتخدم الباحث واس
ــم باتوا اآلن  ــي وقالوا إنه ــل الجين ــيس تقنيات التسلس ــتور الفرن باس
ــتقبال يف  ــار الكولريا مس ــل يمكنهم من تقدير خطر انتش ــع أفض يف وض

مناطق مثل اليمن، وهو ما يتيح للسلطات وقتا أكرب للتدخل.
وقال نيك تومسون األستاذ لدى معهد سانجر وكلية لندن للصحة 
ــتوائي الذي شارك يف اإلرشاف عىل الدراسة “معرفة كيفية  والطب االس
انتقال الكولريا عامليا تمنحنا الفرصة لالستعداد بشكل أفضل ملوجات 

التفيش يف املستقبل”.
ــة 42 عينة من حاالت إصابة بالكولريا أخذت  وقام الباحثون بدراس

من مصابني يف اليمن..
التفاصيل صفحة 03

بــاحــثــون بــريــطــانــيــون وفــرنــســيــون:

قحيم لـ"ٹ":  لجنة إعادة االنتشار ستستأنف عملها 
بعد يومين وفق آليتها المتبعة

ِقــلَ 
ُ
فــي اليمــن ن

أفريقيا من شرق 
أ أ

الكوليراالكوليرا

البقية صفحة 02

بيان المسيرة يحمل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية بيان المسيرة يحمل األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي المسؤولية 
القانونية واإلنسانية واألخالقية عن عدم تنفيذ اآللية المزمنةالقانونية واإلنسانية واألخالقية عن عدم تنفيذ اآللية المزمنة

التفاصيل صفحة 02

سالح الجو المسير سالح الجو المسير 
يشن هجومًا بطائرة قاصف على معسكر للمرتزقة في ماربيشن هجومًا بطائرة قاصف على معسكر للمرتزقة في مارب

التفاصيل صفحة 03


