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وجزيان نجران  يف  تجمعاتهم  وقصف  سعوديني  جنود  أربعة  قنص 

الرئيس الصماد: مقدمون على إصالحات كبيرة لتعزيز حقوق الناس واحترام كرامتهمالرئيس الصماد: مقدمون على إصالحات كبيرة لتعزيز حقوق الناس واحترام كرامتهم

 / 
ــوم يف معركة  ــىل أن الجميع الي ــيايس األع ــس املجلس الس ــد رئي أك
ــتمر عرشات السنني، كان يراد للفساد  اإلصالحات وأمام وضع مرتد اس
ــذه املرحلة تحتاج  ــل .. وقال " اإلصالحات يف ه ــالالت أن تحص ولالخت
ــن أمام تصعيد  ــود الجميع خاصة ونح ــاون وتضافر جه ــة وتع إىل نقل
ــات عائمة، بل نريد من كل  ــدوان يجب أن ال تبقى كلمة رفد الجبه للع

شخص رفد الجبهات ".
مشريا خالل لقائه مشائخ ووجهاء محافظة  البيضاء  اىل ان أعداء  

ــذه املحافظة من  ــاً عملوا عىل طمس هوية ه ــة  واليمن  عموم املحافظ
ــر التكفريي من  ــي وتمكني اإلصالح، وهذا الفك ــالل نرش الفكر الوهاب خ
ــم وبمعتقداتهم، ما يتطلب  ــة أبنائها وبثقافته ــة والفتك بهوي املحافظ
الفهم أننا يف مرحلة حساسة وصعبة، العدو فيها يركز تركيزا كبريا عىل 
ــذه األيام ليس  ــمعه من تضليل إعالمي يف ه ــتهداف الناس وما نس اس

سوى حرب نفسية ".
ــابقا ملؤامرة الهيكلة  ــس الصماد أن الجيش تعرض س وأوضح الرئي
بطريقة غري مبارشة و من ثم تعرض بعدها للعدوان املبارش واستهداف 

ــة وتثبيطها  ــاك من يعمل أيضاً لتفتيت هذه املؤسس ــه وكان هن مقدرات
عن املشاركة يف املعركة .

ــادة محافظة  ــاء وقي ــائخ ووجه ــل يف أن يكون مش ــرب عن األم وأع
البيضاء عند مستوى املسؤولية والدور الوطني املناط بهم .. مؤكدا أن 
ــية عىل استعداد لتقديم كامل التسهيالت وحل الكثري  القيادة السياس
ــتمعنا إليها من قبل املتحدثني من خالل تكليف  ــاكل التي اس من املش

لجنة للنزول والتحقق من جميع القضايا التي حصلت .

ـــاء مــحــافــظــة الــبــيــضــاء ـــه ــخ ووج ــائ ــش ــه  م ــائ ــق خــــالل ل
الرئيس يحث على العمل بروح الفريق الواحد الرئيس يحث على العمل بروح الفريق الواحد 

لتجاوز التحديات  وتوفير الخدمات للمواطنينلتجاوز التحديات  وتوفير الخدمات للمواطنين

ــس  أم ــتورية  الدس ــني  اليم أدى 
ــيايس األعىل  أمام رئيس املجلس الس
ــب رئيس  ــاد كل من نائ ــح الصم صال
ــود  ــات محم ــؤون الخدم ــوزراء لش ال
ــس  رئي ــب  ونائ ــد  الجني ــادر  عبدالق
ــني  ــر املالية الدكتور حس الوزراء وزي
ــالم  ــالم عبدالس ــر اإلع ــويل ووزي مقب
ــط  النف ــر  ووزي ــر  جاب ــد  محم ــيل  ع

واملعادن أحد دارس.

ــتورية أمس  كما أدى اليمني الدس
ــوة طارق  ــس الصماد اإلخ ــام الرئي أم
ــالم وأحمد الرهوي وفيصل حيدر  س
وهاشم السقطري بمناسبة تعيينهم 
ــني  وأب ــدن  ع ــات  ملحافظ ــني  محافظ
ــقطرى كما أدى اليمني  واملحويت وس
ــاز  الجه ــس  رئي ــس  أم ــتورية  الدس
ــيل  ع ــبة  واملحاس ــة  للرقاب ــزي  املرك

العماد.

ــتورية  الدس ــني  اليم أداء  ــب  وعق
ــوة نواب  ــس الصماد اإلخ ــه الرئي وج
ــوزراء واملحافظني  ــوزراء وال ــس ال رئي
ــروح  ب ــل  والعم ــود  الجه ــة  بمضاعف
التحديات  ــاوز  ــد لتج الواح ــق  الفري
ــاً عىل  ــس إيجاب ــا ينعك ــة وبم الراهن
ــري  وتوف ــني  املواطن ــاع  أوض ــني  تحس

الخدمات الرضورية.

عقب أداء نائبي  رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون الجدد اليمني الدستورية:

التفاصيل صفحة 02 - 03
التفاصيل صفحة 03

صنعاء / سبأ
ــيايس األعىل  ــاد رئيس املجلس الس ــث األخ صالح الصم بع
ــواب نائف محمد  ــس الن ــاة إىل عضو مجل ــزاء ومواس ــة ع برقي
ــف محمد  ــري نائ ــيخ من ــه الش ــاة أبن ــريي ، يف وف ــور الحم منص
الحمريي بعد حياة حافلة بالعطاء يف خدمة الوطن واملجتمع.

ــاد الرئيس الصماد يف برقية العزاء بمناقب الشيخ منري  وأش
نائف الحمريي ومواقفه الوطنية والصلح بني الناس.

ــص العزاء  ــىل عن خال ــيايس األع ــرب رئيس املجلس الس وع
ــز وجل أن  ــائال املوىل ع ــه.. س ــد ومحبي ــاة ألرسة الفقي واملواس
يتغمده بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيس الصماد يعزي أسرة الفقيد منير الحميري الرئيس الصماد يعزي أسرة الفقيد منير الحميري 
البرلمان يدين قرار حزب الليكود ا?سرائيلي بضم المستوطنات في الضفة الغربيةالبرلمان يدين قرار حزب الليكود ا?سرائيلي بضم المستوطنات في الضفة الغربية

صنعاء - سبأ
ــرار حزب  ــارات ق ــد العب ــواب بأش ــس الن أدان مجل
ــة  الضف يف  ــتوطنات  املس ــم  بض ــيل  اإلرسائي ــود  الليك

الغربية إلرسائيل.
وأعترب املجلس يف بيان صادر عنه أمس، ذلك القرار 
ــالم يف الرشق  ــة الس ــا عىل عملي ــيض نهائي ــالً ويق باط
ــند  ــان الصهيوني أي س ــس للكي ــال " لي ــط .. وق الوس
ــطينية  ــرصف يف األرايض الفلس ــي يعطيه حق الت رشع

املحتلة".

وأكد املجلس أن هذا الترصف مدان من قبل الجميع 
كونه يمثل عدواناً صارخاً عىل األرايض الفلسطينية.

ــف  موق ــىل  ع ــد  التأكي ــواب  الن ــس  مجل ــدد  وج
ــس األمريكي  ــرار الرئي ــة ق ــة بإدان ــة اليمني الجمهوري
ــن تل أبيب إىل القدس  ــفارة الواليات املتحدة م بنقل س

الرشيف أوىل القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني.
ــة  قضي ــتظل  س ــطينية  الفلس ــة  القضي أن  ــد  وأك
ــرار الذي اتخذه  ــلمني األوىل.. منوها بالق ــرب واملس الع
ــز  ــة لتعزي الوطني ــة  ــاه املصالح ــطينيون باتج الفلس

ــات  ــاء مؤسس ــوب بن ــطيني ص ــف الفلس ــدة الص وح
ــطيني  ــطينية عىل الرتاب الوطني الفلس الدولة الفلس

وعاصمتها القدس الرشيف.
ــان العربي  ــواب مواقف الربمل ــس الن ــتنكر مجل واس
ــه  ــطينية وما يمارس غري الواضحة تجاه القضية الفلس
ــات  ــتيطاني وسياس الكيان الصهيوني من تصعيد اس
ــطينية واألماكن  ــعب واألرايض الفلس عدوانية ضد الش

املقدسة فيها.

ـــــدس: ـــــق ـــــأن ال ـــــش ـــــي ب ـــــك ـــــري ـــــه لـــــلـــــقـــــرار األم ـــــض جــــــــدد رف

صنعاء - سبأ
ــس بمدير املكتب  ــة الجمهورية احمد حامد أم ــى مدير مكتب رئاس التق

السابق محمود الجنيد.
ــب واألجهزة واملراكز  ــتعرض اللقاء املهام الفنية التي يقوم بها املكت واس

التابعة له والصعوبات التي يواجهها املكتب جراء العدوان.
ــا تم إنجازه  ــاء الدوائر أبرز م ــذي حرضه عدد من رؤس ــاول اللقاء ال وتن
ــه األجهزة  ــا قامت ب ــب الرقابي وم ــة يف الجان ــرتة املاضية خاص ــالل الف خ

الرقابية التابعة للمكتب من أعمال ملكافحة الفساد.

مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقى المدير مدير مكتب رئاسة الجمهورية يلتقى المدير 
السابق ويطلع على مهام دوائر المكتبالسابق ويطلع على مهام دوائر المكتب

البقية صفحة 11

البقية صفحة 11

صعدة- سبأ
ــعودي  ــريان العدوان الس ــنها ط ــارات ش ــني بغ ــرشة مواطن ــهد ع  استش

األمريكي أمس عىل مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.
ــهدوا بغارة  ــني استش ــبعة مواطن ــدة أن س ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــيارة بالطريق العام يف منطقة عياش بمديرية منبه  لطريان العدوان عىل س

الحدودية.

استشهاد استشهاد ١٠١٠ مواطنين بغارات  مواطنين بغارات 
لطيران العدوان على صعدة لطيران العدوان على صعدة 

هجوم نوعي على مواقع العمالء في جبل القرن وزلزال يعصف بتجمعاتهم في نهم
  / سبأ/محافظات /

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان 
ــوع زلزال1 عىل  ــعبية أمس صاروخاً من ن الش
تجمعات مرتزقة العدوان السعودي األمريكي 

يف نهم.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) أن الصاروخ 
ــىل وجرحى يف صفوف  ــاب هدفه موقعا قت أص

املرتزقة .
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــذ الجي كما نف
ــة العدوان  ــىل مواقع مرتزق ــة هجومية ع عملي
السعودي األمريكي جنوب جبل القرن يف نهم.
ــرصع وإصابة عدد  ــكري م وأكد مصدر عس
ــوم نوعي للجيش  ــة العدوان يف هج ــن مرتزق م
ــل  ــوب جب ــم جن ــتهدف مواقعه ــان اس واللج

القرن.
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــة هجومية نفذها  ــعودي مرصعهم بعملي الس
ــىل مواقعهم يف  ــعبية ع ــش واللجان الش الجي

قرية العبيد بمديرية املتون الجوف.
ــش واللجان  ــكري أن الجي وأكد مصدر عس
نفذوا أيضاً هجوماً عىل مواقع مرتزقة العدوان 

يف قرية العبيد.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش وتصدى الجي
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــلل ملرتزق ــة تس ملحاول

األمريكي يف طور الباحة بمحافظة لحج.
وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان 
ــة باتجاه جبل  ــوا محاولة تقدم للمرتزق أحبط

األحقوص يف طور الباحة.

ــج ــح ل يف  ــــهــــم  ل ـــل  ـــل ـــس ت مــــحــــاولــــة  ـــــــد  وص الــــــجــــــوف  يف  ــــة  ــــزق ــــرت ــــم ال عــــــشــــــرات  مـــــصـــــرع 

ــعبية  ــال الجيش واللجان الش عرث أبط
يف  ــعوديني  س ــكريني  لعس ــة  جث  13 ــىل  ع
ــاعات  ــالل الس ــري خ ــازة بعس ــة مج منطق
ــكري  ــاد به مصدر عس ــا ملا أف ــة وفق املاضي
ــريا إىل أن ذلك يأتي هذا  ــرية نت.. مش للمس
ــياق عمليات الرد والردع التي ينفذها  يف س
أبطال الجيش واللجان يف مختلف جبهات 

الحدود.
يف غضون ذلك  قنصت وحدات الجيش 
ــعوديني  ــعبية أربعة جنود س واللجان الش

ودكت تجمعات لهم يف نجران وجيزان.

البقية صفحة 11

تدمير تدمير ١١١١ آلية عسكرية للغزاة ومرتزقتهم شمال يختل آلية عسكرية للغزاة ومرتزقتهم شمال يختل
ــش  الجي ــال  أبط ــر  دم
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــات  آلي ــة و 10  ــاء دباب الثالث
يف  ــة  واملرتزق ــزاة  للغ ــة  تابع

جبهة الساحل الغربي.
ــكري  ــاف مصدر عس وأض
ــان  ــش واللج ــري الجي أن تدم
ــعبية لـ11 آلية عسكرية  الش
يضاف إىل ما تم تدمريه خالل 
ــة وبما يزيد عن  األيام املاضي
ــة  ــات وناقل ــة و8 مدرع 28 آلي
ــالح يف الخوخة  محملة بالس
ومعسكر خالد وموزع وشمال 

يختل والهاميل.

ــالم  ــكان الدكتور عبدالس ــة العامة والس ــر الصح ــال نائب وزي ق
ــعودي  ــة العدوان الس ــى نتيج ــهداء والجرح ــدد الش ــي أن ع املدان
ــفيات واملرافق الصحية  األمريكي عىل اليمن الذين وصلوا للمستش

منذ بداية العدوان بلغ أكرث من 33 ألفا و701 شهيد وجريح.
ــاف يف مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء بعد مرور ألف يوم  وأض
ــواء  ــىل العدوان أن االحصاءات تؤكد أن مئات اآلالف م املدنيني س ع
من الجرحى جراء لقصف املستمر أو من املصابني باألمراض املزمنة 
وتفيش األوبئة بحاجة إىل عالج وأدوية ومحاليل ومستلزمات طبية.

ناشدت  يف مؤتمر صحفي المجتمع الدويل العمل إليقاف العدوان

الصحة تكشف عن أرقام مفزعة لخسائر الصحة تكشف عن أرقام مفزعة لخسائر 
القطاع الصحي جراء العدوان والحصارالقطاع الصحي جراء العدوان والحصار
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العدو الصهيوني يصادق على قانون "القدس الموحدة" والرئاسة الفلسطينية تحذرالعدو الصهيوني يصادق على قانون "القدس الموحدة" والرئاسة الفلسطينية تحذر
ــي الليلة  ــت الصهيون ــادق الكنيس ص
ــاوض  التف ــر  ــون حظ قان ــىل  ــة ع املاضي
ــازل عن أي  ــدس أو التن ــة الق ــىل مدين ع
ــوية  ــيمها يف أي تس ــزاء منها أو تقس أج

مستقبلية مع الفلسطينيني.
ــىل أن أي تغيري يف  ــون ع ــص القان وين
ــليم األرايض  ــرار تس ــدس أو ق ــع الق وض
ــيايس يف  ــزء من اتفاق س ــن املدينة كج م
ــتقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة  املس
ــس  ولي ــت،  الكنيس يف  ــوا  عض  80 ــن  م

األغلبية العادية.
ــذا املرشوع  ــن إلغاء ه ــك، يمك ومع ذل
ــت،  الكنيس ــاء  أعض ــن  م  61 ــة  بأغلبي
ــزب "البيت  ــون رئيس ح ــادر للقان ــد ب وق
ــودي"، الوزير نفتايل بينيت، وقدمته  اليه

رئيسة الكتلة عضو الكنيست شويل معلم 
رفائييل.

وردا عىل القرار الصهيوني أكد الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 

ــىل  ــت ع ــت الكنيس ــة أن تصوي ــو ردين أب
ــدس املوحدة“ بمثابة  مرشوع قانون ”الق
ــطيني  ــعب الفلس ”إعالن حرب عىل الش

وهويته السياسية والدينية“.

ــة  ــة يف بيان للرئاس ــو ردين ــح أب وأوض
ــة وفا أن  ــه وكال ــس نقلت ــطينية أم الفلس
هذا التصويت يشري إىل أن كيان االحتالل 
ــمى بالعملية  ــة ما يس ــميا نهاي أعلن رس
ــة  ــدء عملية فرض سياس ــية وب السياس

اإلمالءات واألمر الواقع.
ــة  رشعي ــدم  ع إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــد ترامب  ــي دونال ــس األمريك ــرار الرئي ق
ــة  عاصم ــدس  بالق ــرتاف  االع ــول  ح
ــرارات  ــدم رشعية ق ــالل وع ــان االحت لكي
ــت الصهيوني مؤكدا أن الشعب  الكنيس
الفلسطيني لن يسمح بتمرير مثل هذه 
املشاريع الخطرية عىل مستقبل املنطقة 

والعالم.
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ــي منصور  ــالمي اإليران ــورى اإلس ــار رئيس مجلس الش ــد مستش  توع
ــربه فرحهم بأعمال  ــرد عىل ما اعت ــلمان بال ــت بور الصهاينة وبن س حقيق
ــعور  ــلمان والصهاينة الش ــن س ــه ال ينبغي الب ــال إن ــالده، قائ ــغب يف ب الش
ــرند عليهم يف تل أبيب كما  ــغب يف إيران ألننا س باالبتهاج جراء أعمال الش

سنشهد تحطم الزجاج يف السعودية قريباً.
ــماح  ــاء فارس عن حقيقت بور القول إنه ال ينبغي الس ــت وكالة أنب ونقل
ــغب  ــعور باالبتهاج جراء أعمال الش ــعود الش ــة وآل س ــكا والصهاين ألمري
ــداء واملنافقني  ــماح لألع ــني عدم الس ــا ينبغي للمحتج ــم مثرييها كم ودع
واألجانب بالتغلغل بني صفوفهم ودفع البالد باتجاه ممارسات الشغب عرب 

التذرع بهم.
ــاكل  ــعون دائما ملعالجة مش ــيما النواب يس ــؤولني الس وأضاف، أن املس
الشعب، إذ أن املشاكل االقتصادية تعاني منها جميع بلدان العالم وليست 
ــعب  ــها بدعم الش ــدودة يف إيران فقط كما أن أمريكا التي يتباهى رئيس مح

اإليراني يعاني شعبها أيضا من مشاكل اقتصادية عديدة.

واشنطن/
ــؤومة صّب الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" جام حنقه وتسلطه   كعادته املش
عىل الدولة الباكستانية، متهّما اياها بتوفري مالذات آمنة لالرهابيني متوّعدا بإنزال 
ــيما بعد أن رفضت مرارا إسالم آباد تدخل واشنطن يف  ــد العقوبات عليها، الس أش

شؤونها الداخلية، معلنة بذلك عدم رضوخها لسياسات أمريكا.

مسؤول إيراين يتوعد الصهاينة وبن سلمان:

 سنشهد تحطم الزجاج في السعودية قريبًا سنشهد تحطم الزجاج في السعودية قريبًا
ترامب يتهم باكستان بتوفير ترامب يتهم باكستان بتوفير 

مالذات آمنة لالرهابيينمالذات آمنة لالرهابيين

العثور على جثث العثور على جثث ١٣١٣ عسكريا سعوديا في عسير عسكريا سعوديا في عسير
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