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مصرع قائد عسكري كبري مع عشرات المرتزقة يف الجوف

أكد مصدر عسكري يف قيادة وزارة 
ــه وبعد جهود كبرية بذلت يف  الدفاع أن
ــالف الذي حصل  ــبيل احتواء الخ س
ــالل اليوميني  ــة صنعاء خ يف العاصم
ــالف والتوتر  ــاء الخ ــني، تم إنه املاضي

الذي حصل وإزالة كافة مسبباته.
ــات  ــدر إىل أن توجيه ــار املص وأش
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
قضت بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية 
ــخصيات  وش ــائخ  ومش ــاء  وجه ــع  م
ــب رئيس هيئة  ــة نائ اجتماعية برئاس
ــيل  ع ــن  الرك ــواء  الل ــة  العام األركان 

حمود املوشكي وعضوية رئيس هيئة 
ــن عبد الله  ــتخبارات اللواء الرك االس
ــل وزارة الداخلية  يحيى الحاكم ووكي
ــاز  جه ــل  ووكي ــويف  الج رزق  ــواء  الل
األمن السيايس اللواء حميد السقاف 
ــيايس  ــار رئيس املجلس الس ومستش
العميد أمني عز الدين ونائب مدير أمن 
ــراب والعقيد  ــة العميد عزيز ج األمان
ــني الضيف ورئيس أركان املنطقة  حس
ــيل  ع ــد  العمي ــة  السادس ــكرية  العس
ــار الله ووزير  ــي ممثال عن أنص الرزام
ــود جليدان  االتصاالت جليدان محم

ممثال عن املؤتمر الشعبي العام.
ــح لوكالة  ــح املصدر يف ترصي وأوض
ــة  ــبأ) أن اللجن ــة (س ــاء اليمني األنب
ــع  بتوزي ــت  وقام ــا  مهامه ــارشت  ب
ــان ميدانية  ــع لج ــىل أرب ــاء ع األعض
ــزول إىل أماكن الخالف والتوتر كما  للن

ييل:
ــي  الح ــع  "مرب األوىل  ــة  اللجن
ــويف ومعه  ــيايس" اللواء رزق الج الس
ــيخ فايز العوجري والشيخ فارس  الش

الحباري والشيخ حنني قطينة.
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ــطينية يف حديث له  ــة الفلس ــم الرئاس أعلن نبيل أبو ردينة الناطق باس
ــطينية املستقلة  أمس ، أن أي حل عادل يجب أن يضمن قيام الدولة الفلس

وعاصمتها القدس الرشقية .
ــة التوتر  ــيبقي حال ــطينية س ــل القضية الفلس ــىل أن عدم ح ــدد ع وش

والفوىض والعنف سائدة يف املنطقة والعالم.
ــىل أن الرشعية  ــتيطان وع ــطيني عىل رفض االس ــؤول الفلس ــد املس وأك
ــة ممثلة  بالقرار 67/19 للجمعية العامة لألمم املتحدة التي اعرتفت  الدولي
ــب لحل  ــكل املناخ املناس ــو ما يش ــرب 2012 وه ــطني يف 29 نوفم ــة فلس بدول

مشاكل املنطقة وإعادة التوازن يف العالقات العربية األمريكية.
وقال نبيل أبو ردينة:" "القدس الرشقية بمقدساتها هي البداية والنهاية 

ألي حل وألي مرشوع ينقذ املنطقة من الدمار ".
ــة، واعترب أنها  ــط تقف أمام خيارات صعب ــر أن منطقة الرشق األوس وذك
ــك بالثوابت  ــا التمس ــة ودوله ــعوب املنطق ــب وعىل ش ــان صع ــر بامتح تم
ــة والقومية أمام هذه التحديات الخطرية، التي تمس جوهر الوجود  الوطني

العربي بأرسه.

الرئاسة الفلسطينية : القدس مفتاح الحرب والسالمالرئاسة الفلسطينية : القدس مفتاح الحرب والسالم

جريمـــة جديدة ارتكبهـــا طيران العـــدوان أمس بحق أســـرة بالحديدة جريمـــة جديدة ارتكبهـــا طيران العـــدوان أمس بحق أســـرة بالحديدة 
/ 

ــا طريان العدوان  ــة مدنيني  يف جريمة جديدة ارتكبه ــهد وأصيب خمس استش
ــى فحيق  ــن يحي ــق أرسة املواط ــة بح ــس الجمع ــاء أم ــي مس ــعودي األمريك الس

بمحافظة الحديدة.
وأكدت مصادر محلية  لـ"الثورة" استشهاد شخصني هما نجل املواطن فحيق 

وزوجته وإصابته مع نجله اآلخر وانهما اسعفا إىل املستشفى يف حال حرجة.
ــىل منازل املواطنني  ــعودي األمريكي ثمان غارات ع ــن طريان العدوان الس وش
ــزل املواطن  ــدة  ، ودمر من ــا يف محافظة الحدي ــة التحيت ــوع بمديري ــة س يف منطق
ــة إىل ترضر العرشات من مزارع ومنازل  ــجداً يقع بجواره ، إضاف يحيى فحيق ومس

املواطنني ونفوق عدد كبري من األغنام واألبقار
ــعودي  ــم اليومية التي يرتكبها طريان العدوان الس ــياق الجرائ يأتي ذلك يف س
ــهد وجرح  ــف املحافظات اليمنية ، حيث استش ــي بحق املدنيني يف مختل األمريك
ــب  ــة العدوان عىل اليمن يف 26 مارس 2015 حس ــن 35 ألف مدني منذ بداي ــرث م أك

إحصائيات دولية.
التفاصيل صفحة 03

علماء اليمن يدينون تدنيس الصهاينة للمسجد النبويعلماء اليمن يدينون تدنيس الصهاينة للمسجد النبوي
ــدة  ــة علماء اليمن بش ــت رابط أدان
ــعودي إىل  ــه النظام الس ــدم علي ما أق
جانب جرائمه املستمرة بحق الشعب 
اليمني بحصاره وتجويعه، من دعوته 
لصهيوني إىل دخول األرايض املقدسة 

وتدنيس املسجد النبوي. 
ــة علماء اليمن يف بيان  وأكدت رابط
ــبأ) أن هذه الخطوة تعكس  تلقته (س
ــعودي  ــؤ بني النظام الس مدى التواط
ــاً  أيض ــس  ــي وتعك الصهيون ــان  والكي
ــي بينهما عىل  ــدى اإلرتباط والتماه م
ــلمني لتثبيت  ــالم واملس ــاب اإلس حس
ــوله  ــة أعداء الله ورس ــدام الصهاين أق
ــني يف املنطقة وخدمة للمرشوع  واملؤمن
ــعى  ــذي يس ــي ال ــي األمريك الصهيون
ــلب  ــعوب وس ــتئثار بخريات الش لإلس

قرارها ومصادرة حرياتها واستقاللها.
ــاء  علم ــة  كاف ــة  الرابط ــت  ودع
ــراداً إىل إظهار  ــلمني تجمعات وأف املس
ــابقة  ــم الرشعي تجاه هذه الس موقفه

الخطرية والتي تمس أساس مقدسات 
املسلمني .

ــلمني  ــان علماء املس ــا البي كما دع
ــدع بكلمة  ــل والص ــرك العاج إىل التح

ــام  النظ ــة  وتعري ــح  لتوضي ــق  الح
ــزال حجر  ــعودي الذي كان وما ي الس
ــل  لني ــة  املقاوم ــركات  ح ــام  أم ــرثة  ع
الحرية واإلستقالل واسرتداد الحقوق 

املغتصبة منذ أن نشأ إىل اليوم .
ــام  النظ أن  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــتمر يف غطرسته ما  ــعودي سيس الس
ــاد وفعال من  ــاك تحرك ج ــم يكن هن ل
ــرية ويف املقدمة العلماء  كل القوى الخ
الربانيون واألحرار والرشفاء من سائر 
ــدوا العزة  ــلمني الذين لم يفق بالد املس
ــاتهم  مقدس ــىل  ع ــرية  والغ ــة  والكرام
ــوا جهداً يف  ــة ولم يأل ــم الديني ورموزه
ــف ذلك  ــى لو كلّ ــا حت ــاظ عليه الحف

أرواحهم ودماؤهم وأموالهم .

إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بنهم وتدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها في صرواحإحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بنهم وتدمير آلية عسكرية ومصرع طاقمها في صرواح
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع لق
ــعبية  ــش واللجان الش ــاء إحباط الجي ــم أمس أثن مرصعه

محاولة تسللهم بمنطقة العظيمة يف نهم.
ــبأ)  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــدر عس ــد مص وأك
ــلل ملرتزقة  ــدات الجيش واللجان صدت محاولة تس أن وح
العدوان باتجاه تبة الصمود بمنطقة عظيمة وكبدتهم عدداً 

من القتىل والجرحى.
ــكرية  ــعبية أمس آلية عس ــان الش ــر الجيش واللج ودم
ــة رصواح يف  ــعودي بمديري ــدوان الس ــة بمرتزقة الع محمل

مأرب.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن 
ــعبية استهدفوا آلية عسكرية ملرتزقة  الجيش واللجان الش
ــفر عن  ــة املخدرة، ما أس ــه بمنطق ــاروخ موج ــدوان بص الع

تدمريها ومرصع وإصابة من كانوا عىل متنها.
التفاصيل صفحة 03

مصرع عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بعمليات نوعية Hبطال الجيش واللجان في نجران وجيزانمصرع عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم بعمليات نوعية Hبطال الجيش واللجان في نجران وجيزان
المدفعية استهدفت عدد ًا من مواقع العدو يف عسري

ــم أمس يف عمليتني  ــعودي مرصعه لقي عدد من مرتزقة الجيش الس
نوعيتني للجيش واللجان الشعبية يف نجران.

وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا 
ــكري  ــة موقع الطلعة العس ــع للمرتزقة يف رقاب ــىل مواق ــة نوعية ع عملي

بنجران، وسقوط قتىل يف صفوفهم.
ــعودي إثر  ــدر مرصع وإصابة عدد من مرتزقة الجيش الس وأكد املص
ــىل مواقعهم قبالة  ــبقها قصف صاروخي ومدفعي ع عملية هجومية س

منفذ الخرضاء بنجران.
ــعبية قد نفذوا أمس، عملية عسكرية عىل  وكان الجيش وللجان الش
ــعودي يف قرية القرن وموقع الكرس بجيزان، أسفرت  مواقع للجيش الس

عن مرصع وإصابة عدد من الجنود السعوديني.
ــعودي أمس  ــن مرتزقة الجيش الس ــداد كبرية م ــا قتل وأصيب أع كم
ــعبية  الجمعة، يف عملية هجومية وقصف مدفعي للجيش واللجان الش

استهدف موقعاً لهم قبالة منفذ علب بعسري.
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

عواصم/ وكاالت
أكد السفري السوري لدى روسيا رياض حداد عدم وجود أي رشوط لدى 
دمشق إلجراء املفاوضات، مضيفا أن السلطات السورية جاهزة للحوار مع 

الجميع.
ــية، أمس: "أي حوار  ــام الصحفيني يف مدينة قازان الروس ــال حداد أم وق
ــواء يف جنيف أو يف أي مكان آخر، يجب أن يكون  يعقد بأي صيغة كانت، س

دون رشوط مسبقة".
ــعا من  ــمل طيفا واس ــي قال حداد إنه يش ــر الحوار الوطن ــول مؤتم وح
ــيكون  ــزاب. وأضاف إن هذا املؤتمر س ــات االجتماعية واألح ــيل املنظم ممث

نقطة تحول هامة، مشريا إىل أن تحديد موعده لم يتم بعد.
ــعة له، ألننا  ــري التحضريات الواس ــذا املؤتمر مهم جدا. وتج ــع: "ه وتاب
ــيعقد يف  ــاع. نرى أن املؤتمر الذي س ــىل نتائج هذا االجتم ــا نعّول ع جميع

سوتيش، سيكون نقطة تحول يف حياة سوريا".

السفير السوري بموسكو: دمشق جاهزة السفير السوري بموسكو: دمشق جاهزة 
للتفاوض مع الجميعللتفاوض مع الجميع
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البقية صفحة 02

الرئيس الصماد كلف جلنة رئيسية إلنهاء التوتر الذي حدث في بعض احياء العاصمة 
/

اجتماعه  يف  األعىل  السيايس  املجلس  أشاد 
االستثنائي أمس برئاسة األخ صالح الصماد رئيس 
بتثبيت  املكلفة  التهدئة  أنجزته لجان  بما  املجلس، 
األوضاع وإزالة االحتقان والتوتر الذي شهدته بعض 

املناطق بأمانة العاصمة خالل اليومني املاضيني.
 وكلف املجلس السيايس األعىل هذه اللجان، والتي 
كان لنزولها امليداني األثر الكبري يف توقف املواجهات 
املظاهر  كل  ورفع  أعمالها  يف  باالستمرار  املؤسفة، 
املناطق  يف  املتمرتسني  كل  وسحب  املستحدثة 
لتثبيت  مراقبني  وفرض  التماس  لنقاط  املجاورة 
والتحقيق  تداعيات،  أي  ومنع  واالستقرار  األمن 
بإرشاف  مرتكبيه  ملحاسبة  حصل  ما  مالبسات  يف 

ومتابعة من قبل قيادة املجلس السيايس األعىل.

يرتكبها طيران 
العدوان بحق 

مواطن في 
احلديدة

ــاكنيه على األقل ــة ٥ من س ــهاد وإصاب ــزل واستش ــري املن أدت إىل تدم

مجزرة جديدة
عقود من احلرب السعودية اخلفية إلضعاف االقتصاد اليمني

كسر زحف 
ملرتزقة العدوان يف تعز

مجلة فرنسية: بن سلمان ينشر الفوضى في الشرق األوسط

■ االستقالل 
ورحيل االنجلزي ثمرة 

تضحيات اليمنيني

■ اليمن بني ماضي 
االحتالل وعودة 

املستعمر
تقرير دولي : 2018م سيشهد مزيدًا من احلروب واملجاعات والتطرف

/
السيايس  املجلس  رئيس  الصماد  صالح  األخ  كلف 
وتذليل  واملتابعة  للتواصل  رئيسية  لجنة  األعىل 
املكلفة  الفرعية  اللجان  تواجه  قد  التي  الصعوبات 
الجهة  شوارع  بعض  يف  الحاصلة  االشتباكات  برفع 
األول  امس  يوم  منذ  العاصمة  أمانة  من  الجنوبية 

نتيجة أعمال تخريبية وإقالق للسكينة العامة.
يحيى  عبدالله  اللواء  من  الرئيسية  اللجنة  وتتكون 
ووزير  املوشكي،  حمود  عيل  الركن  واللواء  الحاكم، 
االتصاالت وتقنية املعلومات جليدان محمود جليدان، 
الرزامي  سعيد  عيل  والعميد  جراب  عزيز  والعميد 

واللواء رزق الجويف والعميد أمني عزالدين املؤيد.
ويأتي هذا التوجيه يف إطار متابعة الرئيس الصماد 
يف  املعنية  والجهات  السيايس  املجلس  وأعضاء 
لتطورات  متواصل  بشكل  الوطني  اإلنقاذ  حكومة 

الوضع.

املجلس السياسي األعلى أشاد بدور اللجان املكلفة وأقر حالة اإلنعقاد الدائمة ألعضائه
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