
صنعاء/ سبأ 
أدان ناطق حكومة اإلنقاذ وزير 
ــدة قرار  ــد حامد بش اإلعالم أحم
ــفارة األمريكية  ــل الس ترامب بنق
ــدا أن هذا القرار  ــدس.. مؤك إىل الق
ــد انتهاكا  ــري يع ــي الخط األمريك
ــطيني  الفلس ــعب  الش ــوق  لحق
ــالمية  اإلس ــة  األم ــات  ومقدس
ــي  الصهيون ــان  للكي ــدا  وتأيي
األرايض  ــن  م ــد  مزي ــالل  احت يف 

الفلسطينية .
وأكد ناطق الحكومة يف ترصيح 
ــن القاطع  ــض اليم ــبأ) رف ـــ (س ل
ــذه  له ــعبا  وش ــة  وحكوم ــادة  قي

ــاً إجرامياً غاصباً  ــة التي تؤيد كيان الخطوة العدواني
ــعب الفلسطيني املظلوم  ومحتالً وتنتهك حقوق الش
ــداً خطرياً يف  ــرب تصعي ــم وتعت ــلمني يف العال وكل املس

مسار قضية األمة املركزية.
ــرة  ــرار مغام ــذا الق ــالم ه ــر اإلع ــرب وزي ــا أعت وفيم
حمقاء ستسقط مفاعيلها كون الشعب الفلسطيني 
ــس إال امتداداً  ــه لي ــار إىل أن ــب األرض، أش ــو صاح ه
ــة الذي يهدف إىل  ــرشوع أمريكا وإرسائيل يف املنطق مل

العربية  ــدول  ال ــيم وتفتيت  تقس
ــل  إرسائي ــح  لصال ــالمية  واإلس
ــؤ  تواط ــل  ظ يف  األرض  ــالع  وابت
ــة  األنظم ــض  بع ــن  م ــف  مؤس

العربية العميلة.
ــىل تضامن  ــد ع ــدد التأكي وج
ــعب  الش ــع  م ــل  الكام ــن  اليم
ــاندته  ــطيني ودعمه ومس الفلس
ــدس  ــة الق ــه وان قضي ــة ل املطلق
ــص  ــطينية تخ الفلس ــة  والقضي
وال  ــاء  جمع ــالمية  اإلس ــة  األم
ــطينيني وحدهم..  ــص الفلس تخ
ــار املقاومة والكفاح  مؤكدا أن خي
ــق  ــو الطري ــتقالل ه ــى االس حت

الوحيد السرتجاع الحق املغتصب.
ــالمية  ــاء األمة اإلس ــة أبن ــالم كاف ــر اإلع ــا وزي ودع
ــؤول لرفض هذه  ــرك الجاد واملس ــعوباً للتح دوالً وش
الخطوة وإدانتها وقطع الطريق أمامها ودعم الشعب 
ــة  املتاح ــائل  الوس ــة  بكاف ــة  املقاوم ــطيني يف  الفلس
ــطني كحق طبيعي  ــرب من أرض فلس السرتجاع كل ش
ومنطقي ورضوري تكفله الرشائع السماوية والقوانني 

الوضعية بكل أنحاء العالم.

ــة وقفات  ــات الجمهوري ــن محافظ ــت أمس عدد م نظم
ــكه يف  ــداً عىل وحدة الصف الوطني وتماس جماهريية تأكي
وجه املؤامرات الداخلية والعدوان الخارجي، مؤيدين جميع 
ــوات األمن خالل األيام  ــراءات األمنية التي قامت بها ق اإلج
ــأنها إجهاض  ــة يف صنعاء والتي كان من ش ــة املاضي القليل
املؤامرة وتفويت الفرصة عىل قوى تحالف العدوان. وعقدت 
ــاء يوم  ــة يف العاصمة صنع ــات الحكومي ــن املؤسس ــدد م ع
ــات نقاش تناولت رضورة توحيد الصف الداخيل  أمس حلق
ــوى املتصدية  ــع الق ــاون بني جمي ــك والتع ــد التماس وتأكي
ــؤولون عن وحدة  ــم مس ــن الجميع بأنه ــاً م ــدوان إيمان للع

وسالمة الوطن.

لقي عدد كبري من املرتزقة أمس مرصعهم بنريان قناصة الجيش 
واللجان الشعبية يف مختلف الجبهات.

ــدوان لقوا  ــن مرتزقة الع ــكري أن 36 عنرصاً م ــد مصدر عس وأك
ــة يف تعز ومارب وجبهات أخرى  ــاعة ماضي حتفهم خالل الـ 48 س

داخلية.

 / وكاالت
ــوار الوطني  ــتئناف الح ــاء إىل رضورة اس ــية أمس األربع ــة الروس ــت الخارجي دع

الشامل يف اليمن يف أرسع وقت ممكن.
ــاروف يف بيان لها "يجب أن  ــية ماريا زاخ ــم الخارجية الروس وقالت املتحدثة باس
ــادل ومراعاة مصالح  ــاس االحرتام املتب ــون الحوار" تحت الرعاية األممية وعىل أس يك

جميع األطراف."
وحذرت الخارجية الروسية من تطورات األوضاع وخطر انزالق اليمن فيما أسمتها 
الفوىض العسكرية السياسية داعية يف الوقت ذاته إىل وقف القتال واستئناف الحوار.
ــاء  ــح الصماد قد جدد يف خطابه مس ــيايس األعىل صال ــس املجلس الس وكان رئي
ــوار جدي بني  ــالم مرشف عرب ح ــف اليمن الهادف إىل تحقيق س ــاء املايض موق الثالث

األطراف املحلية وحوار ندي مع دول العدوان برعاية األمم املتحدة..

قنص قنص ٣٦٣٦ مرتزقًا  بنيران الجيش  مرتزقًا  بنيران الجيش 
واللجان الشعبيةواللجان الشعبية

روسيا تدعو إلى استئناف الحوار روسيا تدعو إلى استئناف الحوار 
اليمني في أسرع وقت ممكناليمني في أسرع وقت ممكن

لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مرصعهم وأصيب أخرون 
أمس وتدمري ثالث آليات عسكرية يف كرس زحف لهم بجيزان.

ــبأ)  ــاء اليمنية (س ــزان لوكالة األنب ــكري بجي ــدر عس ــد مص وأك
ــىل مواقع  ــف لهم ع ــة يف كرس زح ــن املرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م

الجيش واللجان الشعبية قبالة جبل قيس بجيزان.
وأشار املصدر إىل أنه تم تدمري ثالث آليات عسكرية وأرس العرشات 

من املرتزقة خالل كرس الجيش واللجان زحفهم قبالة جبل قيس.
ــعبية استهدفوا بقصف  ولفت املصدر إىل أن الجيش واللجان الش
ــال  ــعوديني يف جبل س ــود الس ــات الجن ــي تجمع ــي ومدفع صاروخ

بجيزان.

مصرع وأسر العشرات من المرتزقة وتدمير مصرع وأسر العشرات من المرتزقة وتدمير 
ثالث آليات بكسر زحف لهم بجيزانثالث آليات بكسر زحف لهم بجيزان
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استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٣٦٣٦ مواطنًا إثر غارات وحشية على عدد من المحافظات مواطنًا إثر غارات وحشية على عدد من المحافظات
طريان العدوان يواصل استهداف المدنيني يف العاصمة 

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــل  واص
األمريكي ارتكاب جرائم الهمجية بحق أبناء 

الشعب اليمني وتدمري مقدراته الوطنية.
ــس من غاراته  ــف الطريان املعادي أم وكث
ــاء وعدد من  ــية عىل العاصمة صنع الوحش
ــى من  ــهداء وجرح ــاً ش ــات مخلف املحافظ
ــرية يف املمتلكات  ــاق أرضار كب املدنيني وإلح

العامة والخاصة.
وشن طريان العدوان السعودي األمريكي 

أمس ثالث غارات عىل العاصمة صنعاء.
ــة  العاصم ــة  بأمان ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض

ــىل  ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــبأ) أن ط ـــ (س ل
األكاديمية العسكرية و5غارات عىل حي الكميم.
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي شن 
غارة عىل كلية الرشطة.. الفتا إىل أن الغارات 
ــازل املواطنني واملمتلكات  خلفت أرضار بمن

العامة والخاصة.
ــب  ــة وأصي ــهدت طفل ــة استش ويف حج
ــاء وأطفال جراء غارة  ــاً بينهم نس 13 مواطن
ــعودي األمريكي  ــنها طريان العدوان الس ش

أمس عىل مديرية مبني.

عشرات القتلى والجرحى في صفوف عمالء العدوان عشرات القتلى والجرحى في صفوف عمالء العدوان 
وتدمير آليات لهم في الجوف وتعزوتدمير آليات لهم في الجوف وتعز

هجومان يثخنان جراح المرتزقة يف نهم وشبوة

ــة العدوان  ــدد من مرتزق لقي ع
ــم  مرصعه ــي  األمريك ــعودي  الس
أمس باستهداف الجيش واللجان 
يف  ــكرية  العس ــم  آليته ــعبية  الش

مديرية املتون بمحافظة الجوف.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة 
األنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش 
ــتهدفوا آلية عسكرية  واللجان اس
ــة صفر  ــدوان يف منطق ــة الع ملرتزق
الحنايا بمديرية املتون ما أدى إىل 

مرصع طاقمها .
ــة  مدفعي أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي
ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــتهدفت  اس
ــىل  قت ــة  موقع ــل  الغي ــة  بمديري

وجرحى يف صفوفهم.
ــان  واللج ــش  الجي ــر  دم ــا  كم

ــعبية أمس آليتني عسكريتني  الش
ــة  ــوا ثالث ــدوان وأعطب ــة الع ملرتزق
بمديرية املتون بمحافظة الجوف.

ــكري مرصع  ــدر عس ــد مص وأك
ــن مرتزقة العدوان  وإصابة عدد م

ــة  آلي ــاب  وإعط ــني  آليت ــري  وتدم
ــر  ــة صف ــة بمنطق ثالث ــكرية  عس

الحنايا بمديرية املتون.
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مطالبات باسترجاع اPثار اليمنية المنهوبة في قصر توفيق عفاش مطالبات باسترجاع اPثار اليمنية المنهوبة في قصر توفيق عفاش 
 / عبدالباسط محمد

ــات الحكومية  ــون الجه ــطون وحقوقي ــب ناش طال
املعنية برسعة اسرتجاع اآلثار اليمنية املنهوبة من قبل 
ــابق والعمل  ــخاص مقربني من عفاش والنظام الس أش

عىل تحريزها وحمايتها من الرسقة والعبث.
ــور قطع أثرية يمنية  ــي هذه املطالبات بعد ظه وتأت
وجداريات عمالقة يف حديقة قرص توفيق عفاش والتي 
ــدى تعامل عفاش  ــرية لليمنيني عن م ــت صدمة كب مثل

وأرسته برتاث اليمنيني الذي يعود إىل آالف السنني.
ــقوط  ــرية بعد س ــي عرضتها قناة املس ــاهد الت املش
املؤامرة وتدمري القرص من قبل طائرات العدوان أظهرت 
الكثري من القطع األثرية والصخور الكبرية التي نقشت 
عليها الكتابات املسمارية وبعضها مغروس إىل جانب 

أشجار الصبار كشواهد القبور.
ــوة يف الهيئة العامة لآلثار  الثورة  تواصلت  مع اإلخ
ــر مذكرة  ــم تحري ــه ت ــي ان ــح الربكان ــف .وأوض واملتاح
ــات األمنية  ــة للتواصل مع الجه ــر الثقاف ــمية لوزي رس
ــماح للجنة  ــليمها تلك القطع لهئية اآلثار أو الس لتس
ــكان الذي وجدت  ــة متخصصة من اآلثاريني إىل امل فني
فيه القطع األثرية ملعاينتها ونقلها بشكل صحيح وفق 

األساليب االثارية املعمول بها إىل املتحف .
ــالغ او مخاطبة للهيئة من  ــار إىل انه لم يصل ب وأش
ــرة بهذا الخصوص  ــة فقط وصلت مذك الجهات األمني
ــار واملتاحف يف محافظة صنعاء يوم  من مدير فرع اآلث
ــاهد املقاطع التي بثت للقطع  ــس األربعاء بعد ان ش أم

االثرية يف ذلك املنزل عرب القنوات الوطنية .

قطـــع خطـــوط إمـــداد الجبهـــات ومحاولـــة فصـــل العاصمـــة عـــن المحافظـــاتقطـــع خطـــوط إمـــداد الجبهـــات ومحاولـــة فصـــل العاصمـــة عـــن المحافظـــات
الخطة مــن  جـــزءا  كانتا  التعليم  تعطيل  ومــحــاولــة  ــود  ــوق ال أزمـــة  الخطةافــتــعــال  مــن  جـــزءا  كانتا  التعليم  تعطيل  ومــحــاولــة  ــود  ــوق ال أزمـــة  افــتــعــال 
تشـــكيالت عســـكرية وأمنية ســـرية وتحضير لتأســـيس " قوات النخبـــة الصنعانية"تشـــكيالت عســـكرية وأمنية ســـرية وتحضير لتأســـيس " قوات النخبـــة الصنعانية"

محافظات الجمهورية تؤكد على وحدة الصف في وجه العدوان والمؤامراتمحافظات الجمهورية تؤكد على وحدة الصف في وجه العدوان والمؤامرات
يف وقفات جماهريية حاشدة

صفقة القرن قيد التنفيذ 

ترامب يعلن القدس المحتلة عاصمة لكيان االحتالل.. وسط تنديد عربي وعالمي
ــب، أمس، أن  ــي دونالد ترام ــن الرئيس األمريك أعل
ــدس عاصمة إلرسائيل  ــدة تعرتف بالق ــات املتح الوالي
ــتنقل سفارتها إىل هناك، يف مخالفة ملا جرت عليه  وس

السياسة األمريكية منذ فرتة طويلة.
ــبة،  ــة ألقاها باملناس ــد ترامب، إثر كلم ــع دونال ووق

مرسوم نقل السفارة األمريكية إىل القدس.
ــه "خطوة متأخرة  ــب هذا التحرك بأن ووصف ترام
ــط  ــالم يف الرشق األوس جدا" من أجل دفع عملية الس

والعمل باتجاه التوصل إىل اتفاق دائم.
وأكد الرئيس األمريكي يف الوقت نفسه أن الواليات 

ــره اإلرسائيليون  ــني إذا أق ــل الدولت ــم ح ــدة تدع املتح
والفلسطينيون.

ــة نقل  ــدء عملي ــب ب ــرار ترام ــو بق ــب نتنياه ورح
ــه  ــدس ويصف ــل إىل الق ــة يف إرسائي ــفارة األمريكي الس

بالتاريخي
ــي االعرتاف  ــالن االمريك ــار االع ــه أث ــت ذات يف الوق
ــان االحتالل االرسائييل،  بالقدس املحتلة عاصمة لكي
ــب إىل القدس،  ــل أبي ــة من ت ــفارة األمريكي ــل الس ونق

موجة تنديد واسعة اسالمياً ودولياً.
ــار الرئيس الفلسطيني محمود  حيث حذر مستش

ــؤون الدولية، نبيل شعث، من أن االعرتاف  عباس للش
ــالم األمريكية التي  ــي إنهاء جهود الس ــي يعن األمريك
ــذا اإلعالن  ــعث أن ه ــب، وأضاف ش ــا ترام ــن عنه أعل
ــارة  ــة القرن" يف إش ــؤدي إىل التوصل إىل "صفق ــن ي ل
ــد  ــا تعه ــب عندم ــتخدمها ترام ــي اس ــارة الت إىل العب
ــطينيني  ــالم بني الفلس ــاق س ــل إىل اتف ــل للتوص العم

واإلرسائيليني.
حركة حماس ايضا اعتربت أن نقل السفارة "تجاوز 

لكل الخطوط الحمراء"..

البقية صفحة 02
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صنعاء / سبأ 
ــن الذهب والفضة  ــؤول يف حكومة االنقاذ الوطني عن ضبط كميات م ــف مصدر مس كش
ــك املركزي  ــيتم تحويلها إىل البن ــح وس ــىل عبدالله صال ــت املدعو ع ــة يف بي ــغ النقدي واملبال

بصنعاء.

مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ مصدر مسؤول: تم ضبط كميات من الذهب ومبالغ 
مالية في منزل عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزيمالية في منزل عفاش وسيتم تحويلها للبنك المركزي

التفاصيل صفحة 03

ناطق حكومة اgنقاذ يدين بشدة القرار اPمريكي بنقل السفارة إلى القدسناطق حكومة اgنقاذ يدين بشدة القرار اPمريكي بنقل السفارة إلى القدس

التفاصيل صفحة 09
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