
نائب المبعوث ا�ممي: هناك رغبة حقيقية من  نائب المبعوث ا�ممي: هناك رغبة حقيقية من  
ا�طراف الدولية لتحقيق السلم في اليمنا�طراف الدولية لتحقيق السلم في اليمن

اجتماع يستعرض الوضع االقتصادي والمالي والمعالجات اجتماع يستعرض الوضع االقتصادي والمالي والمعالجات 
االستثنائية لتقليص أثار العدوان والحصاراالستثنائية لتقليص أثار العدوان والحصار

ــوث الخاص لألمم  ــد نائب املبع أك
ــم أن  ــني رشي ــن مع ــدة إىل اليم املتح
هناك مؤرشات إيجابية تجاه عملية 
ــة  العملي ــراف  أط كل  ــن  م ــالم  الس

السياسية يف اليمن.
ــرة حقوق  ــالل لقائه وزي ــال خ وق
ــان يف بصنعاء علياء الشعبي   اإلنس
ــه  ــاء يف زيارت ــي ج ــد األمم " إن الوف
ــالم  ــالة الس ــة وهو يحمل رس الحالي
املعربة عن نهج األمم املتحدة املعنية 

بإشاعة السلم والسالم يف العالم".

ــهيل  ــا أكد أن مهمة الوفد هي تس كم
ــات  ــب وجه ــرب تقري ــالم ع ــة الس عملي
ــراف املعنية.. الفتا  ــني كافة األط النظر ب
ــي اآلثار املرتتبة  ــم املتحدة تع إىل أن األم
جراء الوضع الراهن عىل البنى التحتية 
واألوضاع اإلنسانية وعىل أرواح األبرياء 

يف اليمن.
ــار إىل أن هناك رغبة حقيقية  وأش
ــة إلحداث  ــراف الدولي ــل األط من قب

تغيري إيجابي يف اتجاه السالم ..
ــا معنيون  ــاف" نحن جميًع  وأض

ــار سيايس لعملية السالم  بخلق مس
يف اليمن".

ــي "  ــوث األمم املبع ــب  نائ ــال  وق
ــدة نؤمن بالحل  ــن يف األمم املتح نح
ــامل وليس لدينا أية  ــيايس الش الس
ــكار عىل  ــة أو أف ــرض أية رؤي ــة لف ني
ــل  ــر إىل أن اإلرساع بالح ــد، وننظ أح
ــاليف املزيد من  ــأنه ت ــلمي من ش الس
اآلالم والضحايا والرتدي اإلنساني".

صنعاء / سبأ
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــرأس رئي ت
ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــاء  ــس بصنع ــا أم ــور، اجتماع حبت
ــيايس  ــور عضو املجلس الس بحض
ــب  ونائ ــاط،  املش ــدي  مه ــىل  األع
ــالم  ــس النواب عبدالس رئيس مجل
هشول، كرس للوقوف عىل األوضاع 
ــة وتحدياتها يف  ــة واملالي االقتصادي

ظل العدوان والحصار.
ــس  رئي ــب  نائ ــاع  االجتم ــم  ض
ــني  الوزراء وزير املالية الدكتور حس
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  ونائ ــويل  مقب
ــؤون الخدمات محمود الجنيد،  لش
ــادي للمجلس  ــار االقتص واملستش

ــح  ــور صال ــىل الدكت ــيايس األع الس
ــك  البن ــظ  محاف ــب  ونائ ــعبان  ش
املركزي محمد السياني واملختصني 
يف  ــواب  الن ــس  مجل ــاء  أعض ــن  م

اللجنة املالية التابعة للمجلس.
معطيات  االجتماع،  ــتعرض  واس

الراهن  ــايل  ــادي وامل الوضع االقتص
ــتثنائية املطلوبة  ــات االس واملعالج
ــر  وتضاف ــل  تكام ــىل  ع ــتناد  باالس
التنفيذية  ــلطتني  الس ــني  ب الجهود 

والترشيعية..

القوات الجوية تعلن إدخال منظومة صواريخ ( أرض القوات الجوية تعلن إدخال منظومة صواريخ ( أرض – – جو) جديدة إلى ميدان المعركةجو) جديدة إلى ميدان المعركة
ــي أجــــواء اليمن   ــدو ف ــع ــدة ال ــرب ــاز مــنــظــومــات دفــاعــيــة تــوقــف ع ــج ــي إن ــات الــجــويــة مــاضــيــة ف ــاع ــدف ــي أجــــواء اليمن  الــشــامــي : ال ــدو ف ــع ــدة ال ــرب ــاز مــنــظــومــات دفــاعــيــة تــوقــف ع ــج ــي إن ــات الــجــويــة مــاضــيــة ف ــاع ــدف الــشــامــي : ال

 / خاص
ــوي  الج ــاع  والدف ــة  الجوي ــوات  الق ــت  حقق
ــك  وذل ــدوان  الع دول  ــك  ارب ــدا  جدي ــارا  انتص
ــة صواريخ أرض-  ــال منظوم ــا عن إدخ بإعالنه
ــكري يف إطار تعزيز  جو جديدة إىل امليدان العس
ــدوان  ــريان الع ــد ط ــكرية لتحيي ــدرات العس الق
ــع أي تحليق معاد  ــة األجواء اليمنية ومن وحماي

يف سماء اليمن.
ــاع الجوي أنها  ــوات الجوية والدف وأكدت الق
ــىل املواجهة  ــه أقوى وأقدر ع ــت بعون الل أصبح

والتصدي لسالح الجو املعادي.
ــفت يف بيان لها أن هذه املنظومة مطورة  وكش
محليا بخربات وطنية بحتة واستطاعت إسقاط 

طائرة حربية معادية من طراز تورنيدو يف أجواء 
ــرى من طراز اف15 يف  ــدة وإصابة طائرة أخ صع

سماء العاصمة صنعاء.
ــوي  ــاع الج ــة والدف ــوات الجوي ــددت الق وج
ــتويات  ــد بمضاعفة الجهود عىل كافة املس العه
ــر  التطوي ــة  ومواصل ــة  املمكن ــائل  الوس ــكل  وب
ــة الواجب امتالكها  ــى تتحقق القدرة الوطني حت
ــل املعتدي  ــم بما يجع ــدوان الغاش ــة الع ملواجه
ــا الدفاعية  ــه قدراتن ــه وتطال ــن حماقت يدفع ثم

بفاعلية واقتدار.
ــعى  ــه ونس ــا نمتلك ــأن م ــا ب ــت يف بيانه وقال
ــالح جوي وقدرات دفاعية رادعة  المتالكه من س

هو حق مكفول لكل الشعوب.

ــوات الجوية والدفاع  من جهته أكد قائد الق
ــامي أن  ــوي اللواء الركن طيار إبراهيم الش الج
ــة اليمنية قد  ــات الجوي ــر الدفاع جهود تطوي
ـــ "تورنيدو"  ــقاط طائرة ال ــرت، وآخرها إس أثم

التابعة لتحالف العدوان.
ــات الجوية للجيش واللجان  وكانت الدفاع
ــاء األحد طائرة حربية  ــعبية أسقطت مس الش
ــوع "تورنيدو" يف  ــة لتحالف العدوان من ن تابع
ــدة أثناء  ــواء محافظة صع ــة كتاف بأج مديري
ــاعات  ــا بس ــة ، أعقبه ــداف مدني ــا أله قصفه
ــماء  ــرة حربية من نوع اف 15 يف س ــة طائ اصاب

العاصمة صنعاء بصاروخ دفاعي أرض جو.
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الرئيس الصماد يؤكد على آلية لتحديد االختصاصات في تنفيذ المشاريع الخدميةالرئيس الصماد يؤكد على آلية لتحديد االختصاصات في تنفيذ المشاريع الخدمية
صنعاء /سبأ

ــس  ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال  التق
ــس األخ  ــىل أم ــيايس األع ــس الس املجل
ــس  مجل ــس  رئي ــي  الراع ــيل  ع ــى  يحي
ــيل بن  ــة ع ــر اإلدارة املحلي ــواب ووزي الن
عيل القييس وأمني العاصمة حمود عباد 

ومحافظ صنعاء حنني قطينة .
ــرضه  ــذي ح ــاء ال ــالل اللق ــرى خ ج
ــيايس األعىل نارص  ــس الس ــو املجل عض
ــر التعليم العايل والبحث  النصريي ووزي
ــني حازب، مناقشة األوضاع  العلمي حس
ــعب  يف مختلف الجوانب ودور نواب الش
يف  ــة  العالق ذات  ــات  الجه ــب  جان إىل 
ــتمرار  ــن اس ــا يضم ــا بم ــي معه التعاط

الصمود يف مواجهة العدوان.
ــاع يف أمانة  ــاء إىل األوض ــرق اللق وتط

ــل  ظ يف  ــاء  صنع ــة  ومحافظ ــة  العاصم
ــا البالد  ــي تمر به ــة الت ــروف الراهن الظ
ــار  والحص ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج
ــى  البن كل  ــت  طال ــي  الت ــه  وتداعيات

التحتية..
ــبب يف تدمري معظم مشاريع   مما تس

الخدمات العامة.
ــالت  التدخ إىل  ــاء  اللق ــرق  تط ــا  كم

ــة صنعاء  ــة ومحافظ ــني أمانة العاصم ب
ــاريع الخدمية،  واشرتاكها يف معظم املش
وكيفية تجاوز هذه التداخالت وخاصة ما 
ــاريع املترضرة  يتعلق بإعادة تأهيل املش

ــدوان  الع ــراء  ــا ج أو كلي ــا  ــواء جزئي س
ــم الخدمات  ــتمرار تقدي ــل اس ــا يكف وبم

للمواطنني يف األمانة واملحافظة.
ــاء الجوانب املتعلقة  ــتعرض اللق واس
ــاريع  ــة تحدد املش ــة واضح ــاد آلي بإيج
ــس  لي ــة،  واملحافظ ــة  باألمان ــة  الخاص
ــة وإنما  ــاحة الجغرافي ــث املس ــن حي م
ــكان يف أمانة  ــث احتياجات الس ــن حي م

العاصمة أو محافظة صنعاء .
ــد الرئيس الصماد أهمية  ويف اللقاء أك
ــة تحدد اختصاصات  إيجاد حلول عملي
ــة  العاصم ــة  أمان يف  ــة  التنفيذي ــب  املكات
ــاء، يف اإلرشاف عىل  ــة صنع وكذا محافظ
املشاريع الخدمية كل يف جهة اختصاصه 
ــاريع املياه والكهرباء وإعادة  ال سيما مش

تأهيل الشوارع وترميمها ..

التقى رئيس مجلس النواب ووزير اإلدارة المحلية وأمني العاصمة ومحافظ صنعاء

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ
ــلمي أمس  ــراك الجنوبي الس ــرتك والح ــزاب اللقاء املش ــادة عدد من أح ــت قي التق
ــوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن معني رشيم، الذي  بصنعاء نائب املبع

يزور اليمن حالياً.
ــتمرار  ــاحة الوطنية يف ظل اس ــتجدات عىل الس ــة املس ــالل اللقاء مناقش ــرى خ ج

العدوان والحصار وما خلفه ذلك من آثار عىل مختلف املستويات.
ــياً وأن العدوان بقيادة  ــل يف اليمن لن يكون إال سياس ــادة املكونني أن الح ــدت قي وأك
ــعودية واإلمارات يقف خلف إفشال املسار والتوافق السيايس والرشاكة السياسية،  الس
ــارات وارتكاب  ــن الغ ــكري وش ــيد العس ــتمر يف التحش ــدت أن العدوان مهما اس ــا أك كم

املجازر سيفشل مثلما فشل عىل مدى ثالث سنوات.
وشددت قيادة اللقاء املشرتك والحراك الجنوبي عىل أهمية إصالح املسار السيايس 
ــية برؤية وإطار عام جديد واقعي وعىل أن  ــتئناف العملية السياس لألمم املتحدة و اس

تشمل طاولة املفاوضات كل الفرقاء السياسيني املوقعني عىل اتفاق السلم والرشاكة ..

أكدوا أن الحل لن يكون إالّ سياسيًا

قيادة عدد من أحزاب المشترك والحراك قيادة عدد من أحزاب المشترك والحراك 
الجنوبي تلتقي نائب المبعوث ا�مميالجنوبي تلتقي نائب المبعوث ا�ممي

التفاصيل صفحة 03التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

استشهاد استشهاد ١٢١٢ مواطنا بغارات استهدفت سيارات بطريق  مواطنا بغارات استهدفت سيارات بطريق 
النجيبة- حيس بتعز وآخرين بميناء اللحية النجيبة- حيس بتعز وآخرين بميناء اللحية 

 سبأ/
ــس إثر غارات  ــهد 12 مواطنا أم استش
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  لط
ــة- ــق النجيب ــيارات يف طري ــتهدفت س اس

حيس بمحافظة تعز.
ــيل باملحافظة أن  ــدر مح ــح مص وأوض
ــتهدف سيارات محملة  طريان العدوان اس
بالفحم يف طريق النجيبة – حيس ما أدى 

إىل استشهاد 12 مواطنا.
كما استشهد عدد من املواطنني وجرح 

آخرون يف غارة لطريان العدوان عىل ميناء 
ــة الخوبة  ــة اللحية منطق ــد بمديري الصي

بالحديدة .
  اسماء بعض  الشهداء والجرحى: 

ــه ابراهيم عيل حنشـ   ــان عبدالل  1 - عدن
من أبناء الخوبة العمر16عاما ـ العمل طالب 
ـ  ــم بلمـ  ــد ابراهي ــيل أحم ــد ع 2 - محم
ــا.  العمل  ــة. العمر17عام ــن أبناء الخوب م

مهندس مواطري صيد 
ــيفاني  من  ــد عزايل س ــد أحم 3 - محم

أبناء البعجية ـ العمر 85عاما
#الجرحى#

1 - معاذ سمري مانع
ــوقي حجر من أبناء  2 - ابراهيم عيل ش
ــة ــ العمر 48  ــة املنرية عزلة الجعلي مديري

عاما ــ العمل سائق
ــاء  أبن ــن  م ـ  ــع  مان ــمري  س ــاذ  مع  -  3

محافظة إب ـ يعمل يف بقالة يف امليناء 
ــة ــ العمر  ــي كعتل. من الخوب 4 -  هان

28 عاما.

سبأ/ 
ــف ملرتزقة  ــعبية أمس لزح ــان الش ــش واللج ــال الجي ــدى أبط  تص

العدوان يف كرش بمحافظة لحج.
ــكري مرصع وإصابة عدد من املرتزقة يف كرس زحف  وأكد مصدر عس

لهم باتجاه جبل الغريب بمنطقة حمالة يف كرش.
كما لقي عدد من مرتزقة العدوان مرصعهم أمس باستهدف تجمعات 

لهم يف مديرية ذباب بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن القوة املدفعية للجيش واللجان 
الشعبية استهدفت تجمعات ملرتزقة العدوان يف قرية الحريقية وخلف 

جبل الشبكة بمديرية ذباب.

انكسار زحف لمرتزقة العدوان في كرش انكسار زحف لمرتزقة العدوان في كرش 
بلحج ومصرع وجرح العشرات في ذباببلحج ومصرع وجرح العشرات في ذباب

البقية صفحة 02

 تفاصيل جديدة عن اعتقال  تفاصيل جديدة عن اعتقال ١١١١ أميرًا سعوديًا في الرياض بينهم رئيس شركة زين وأحد مّلاك "المراعي" أميرًا سعوديًا في الرياض بينهم رئيس شركة زين وأحد مّلاك "المراعي"لقمان: العام لقمان: العام ٢٠١٨٢٠١٨مم سيكون بداية مرحلة جديدة لتحقيق معادالت الردع وتحييد طيران العدوان سيكون بداية مرحلة جديدة لتحقيق معادالت الردع وتحييد طيران العدوان
  / اسامء البزاز/ سبأ

نظمت مؤسسة الجرحىـ  برنامج املعاقني أمس بصنعاء 
بالتعاون مع مركز طالئع املستقبل لتدريب وتأهيل املعاقني، 
ــن الجرحى املعاقني بالرشاكة  حفل تخرج للدفعة الثالثة م

مع صندوق تنمية املهارات.
ــكان  ــرضه وزير الصحة العامة والس ــل الذي ح ويف الحف
الدكتور محمد سالم بن حفيظ ونائب وزير الخدمة املدنية 
ــمي للقوات  ــأ الناطق الرس ــه املؤيد، هن ــات عبدالل والتأمين
ــوف،  ــة الضي ــان يف كلم ــن رشف لقم ــد الرك ــلحة العمي املس
ــة  الحري ــبيل  ــهم يف س بأنفس ــوا  ــن ضح الذي ــني  الخريج

واالستقالل وكرامة وعزة الشعب اليمني.
ــل  ــة وتأهي ــى يف رعاي ــة الجرح ــود مؤسس ــاد بجه وأش

الجرحى وإكسابهم املهارات يف مختلف املجاالت.

  / وكاالت 
ــوف  صف يف  ــاالت  االعتق ــتمرار  اس
ــري إىل  ــة ، يش ــعودية الحاكم األرسة الس
ــلمان ،  ــد بن س ــتمر بني محم ــر مس توت
ــة االنقالب  ــىل خلفي ــه ع ــاء عمومت وأبن
ــلمان بدافع من  ــن س ــه اب ــذي يقوم ب ال
ــرش ، وهو ما  ــه الجامح نحو الع طموح
قد يؤدي إىل تفجر الخالف بني الطرفني 

يف أي وقت .
ــك  تل ــلمان  س ــن  اب ــر  تربي أن  ــا  كم
ــته  ــزء من سياس ــا ج ــاالت بأنه االعتق
ــة  ــة هش ــت ذريع ــاد بات ــة الفس ملحارب
ــدم الجدية يف  ــفافية وع ــد إىل الش تفتق
ــاد والتي يغرق بن  محاربة ظاهرة الفس

سلمان نفسه يف حلها.
ــة  واقع ــزال  ت ال  ــياق  الس ــذا  ه ويف 
ــبوع  ــعودية األس اعتقال 11 أمرياً يف الس
املايض تتكشف شيئاً فشيئاً، فقد ذكرت  
 Bloomberg ــة ــة، لوكال ــادر مطَّلع مص
ــرب رشكة  ــس أك ــاء رئي ــة ، أن أبن األمريكي
ــن بني  ــعودية م ــاٍن يف الس ــات ألب منتج
ــبب ما وصفته  ــراء املحتجزين؛ بس األم
ــٌف  مخال ــاٌج  احتج ــه  بأن ــلطات  الس
ــٍر ملكي نصَّ  ــاً عىل أم ــون اعرتاض للقان
ــداد فواتري الكهرباء واملياه  عىل وقف س

عنهم.
لَت إخفاء  ــادر، التي فضَّ وذكرت املص
أن  ــوع،  املوض ــية  لحساس ــا  هوياته

ــعود بن  ــلطان، وس األمريين نايف بن س
ــلطان  ــلطان، ابني األمري امللياردير س س
ــس ورئيس رشكة  بن محمد الكبري، مؤس
ــة األمراء  ــن مجموع ــي، كانا ضم املراع
املحتجني يوم الخميس 4 يناير 2018م.

واألمري نايف، هو أحد أعضاء مجلس 
ــة املراعي أيضاً، ويرتأس رشكة  إدارة رشك
زين، ثالث أكرب رشكة اتصاالت سعودية. 
ــعودٌي آخر مقطعاً صوتياً  ونرش أمريٌ س

ى به املسؤولني السعوديني. يتحدَّ
ــإن  ف ــمية،  الرس ــة  الرواي ــب  وبحس
ــد  بع ــاء  ج ــراء  األم ــؤالء  ه ــال  اعتق
اعتصامهم ورفضهم مغادرة قرص الحكم 
ــوم أمر  ــاض؛ احتجاجاً عىل مرس يف الري

الدولة بوقف دفع فواتري الكهرباء واملياه، 
ــن حكٍم  ــراء بتعويض ع ــب األم ــا طال كم
صدر باإلعدام ضد أحد أبناء عمومتهم، 
ــر وأُعدم يف عام  ــن بقتل رجٍل آخ كان أُدي

2016م، وفقاً لبيان النائب العام.
ــة املالكة نرش  ــراد العائل ــن أحد أف لك
ــف  ــاب، يص ــىل واتس ــًة ع ــالًة صوتي رس
ــراء  األم إىل  ــة  املُوجه ــات  االتهام ــا  فيه
ــن  ُيمك و"ال  ــاً"  تمام ــٌة  "كاذب ــا  بأنه
ــجيٍل نُرش  ــك وفق تس ــا"، وذل تصديقه
عىل مواقع التواصل االجتماعي، وقالت 
"بلومبريغ" إنها تحققت من صحته من 

مصدرين مطَّلعني.

تسجيل صوتي ألمري سعودي ينفي أن تكون االعتقاالت على خلفية " فواتري الكهرباء والمياه "تخرج الدفعة الثالثة من الجرحى المعاقني:

ــن  ــرشات م ــن ع ــس ع ــراج ام ــم االف ــن  ت ــرشات م ــن ع ــس ع ــراج ام ــم االف  ت
ــة  ــاركة يف فتن ــة املش ــىل ذم ــن ع ــة املحتجزي ــاركة يف فتن ــة املش ــىل ذم ــن ع املحتجزي
ــران واملحويت  ــات عم ــمرب يف محافظ ــران واملحويت ديس ــات عم ــمرب يف محافظ ديس
ــجينا من قرار العفو  ــجينا من قرار العفو  س وحجة واستفاد وحجة واستفاد 7676 س
العام الصادر عن رئيس املجلس السيايس العام الصادر عن رئيس املجلس السيايس 

االعىل ليتم اطالق رساحهم.االعىل ليتم اطالق رساحهم.
ــن 3030 معتقال من  معتقال من  ــراج ع ــس االف ــم أم ــن وت ــراج ع ــس االف ــم أم وت
ــن  ــمرب  م ــة ديس ــة خيان ــني يف فتن ــن املتورط ــمرب  م ــة ديس ــة خيان ــني يف فتن املتورط
ــزي  ــجن املرك ــزي م  بالس ــجن املرك ــابق 20172017م  بالس ــام الس ــابق الع ــام الس الع
ــو  ــرار العف ــذا لق ــران وتنفي ــة عم ــو بمحافظ ــرار العف ــذا لق ــران وتنفي ــة عم بمحافظ
العام الصادر عن رئيس املجلس السيايس العام الصادر عن رئيس املجلس السيايس 

األعىل.األعىل.

ــت  ــي اقيم ــراج والت ــة اإلف ــرض عملي ــت ح ــي اقيم ــراج والت ــة اإلف ــرض عملي ح
ــعار (كلنا صفا  واحدا يف مواجهة  ــعار (كلنا صفا  واحدا يف مواجهة تحت ش تحت ش
ــران  عم ــة  محافظ ــظ  محاف ــدوان)  ــران الع عم ــة  محافظ ــظ  محاف ــدوان)  الع
ــان واملرشف  ــل  صغري جعم ــور فيص ــان واملرشف الدكت ــل  صغري جعم ــور فيص الدكت
ــد/ ابو عمار العزي  ــد/ ابو عمار العزي العام باملحافظة العقي العام باملحافظة العقي
ــد محمد  ــن املحافظة العمي ــام أم ــد محمد ومدير ع ــن املحافظة العمي ــام أم ومدير ع
ــادات االجهزة االمنية  ــادات االجهزة االمنية املتوكل وعدد من قي املتوكل وعدد من قي
ــخصيات  الش ــن   م ــدد  وع ــكرية  ــخصيات والعس الش ــن   م ــدد  وع ــكرية  والعس

االجتماعية والقبلية.االجتماعية والقبلية.
ــكر والتقدير  ــكر والتقدير وعرب املفرج عنهم عن الش وعرب املفرج عنهم عن الش
ــيد/ عبد امللك بدر الدين  ــيد/ عبد امللك بدر الدين لقائد الثورة الس لقائد الثورة الس
ــه الله ورعاه عىل هذه اللفتة  ــه الله ورعاه عىل هذه اللفتة الحوثي حفظ الحوثي حفظ

ــالة  ــة منه، كما بعثوا رس ــة واملعروف ــالة الكريم ــة منه، كما بعثوا رس ــة واملعروف الكريم
ــيايس األعىل  ــكر اىل رئيس املجلس الس ــيايس األعىل ش ــكر اىل رئيس املجلس الس ش
ــداث  ــاوز األح ــم وتج ــراج عنه ــة اإلف ــداث لرسع ــاوز األح ــم وتج ــراج عنه ــة اإلف لرسع
ــف  ص اىل  ــم  انضمامه ــن  مؤكدي ــرية،  ــف األخ ص اىل  ــم  انضمامه ــن  مؤكدي ــرية،  األخ
ــة  ــه ومواجه ــن مقدرات ــاع ع ــن والدف ــة الوط ــه ومواجه ــن مقدرات ــاع ع ــن والدف الوط
ــذود عن  ــافر وال ــدوان الس ــات الع ــذود عن مخطط ــافر وال ــدوان الس ــات الع مخطط

تراب الوطن الغايل.تراب الوطن الغايل.
ــرض عملية االفراج رئيس جهاز االمن  ــرض عملية االفراج رئيس جهاز االمن ح ح
ــتوي ورئيس  ــيايس العميد محمد الش ــتوي ورئيس الس ــيايس العميد محمد الش الس
ــزي بعمران العقيد  ــجن املرك ــزي بعمران العقيد اصالحية الس ــجن املرك اصالحية الس

حزام البناء.حزام البناء.

اfفراج عن اfفراج عن ٧٦٧٦ سجينا في محافظات عمران والمحويت وحجة سجينا في محافظات عمران والمحويت وحجة
تنفيذا لقرار العفو العام

التفاصيل صفحة 03

ــع نيوز ون  ــىل موق ــرن بمقاله ع ــلومو أفي ــودي ش ــام اليه ــرتف الحاخ اع
ــلحة وتدريب  ــيل متورط يف صفقات بيع أس ــأن الكيان اإلرسائي اإلخباري ب
مقاتلني يف دول القارة األفريقية الغارقة يف الحروب األهلية وعمليات القتل 
ــن اإلرسائيليني غري  ــم أنحائها، ما يجعل م ــري واالغتصاب يف معظ والتهج

أبرياء من الدماء املسفوكة يف تلك القارة. 
ــل" يف صفقات بيع  ــن تورط "إرسائي ــد التقارير العاملية ع ــاف تتزاي وأض
ــتمر بتدريب املقاتلني  ــة يف أفريقيا، وتس ــلحة ملختلف األطراف املتقاتل أس
ــألة  ــرى، وقد باتت هذه املس ــن دولة ألخ ــذه املهام م ــل يف ه ــة، وتنتق األفارق
ــورة بني حني وآخر عىل شبكات األخبار والتلفزة  معروفة لكل العالم، ومنش

العاملية، داخل إرسائيل وخارجها.
ــالح طويلة، كان  ــا إرسائيل الس ــي تبيعه ــول العالم الت ــة الدول ح قائم
ــودان، وبورما التي تسمى اليوم ميانمار، التي تنفذ  آخرها دولة جنوب الس
ــل عمليات قتل  ــلمة، ويف دول أخرى تحص ــة مس ــري ضد أقلي ــة تطه عملي
ــراق أحياء  ــرؤوس األطفال واملواليد، إح ــاء، قطع ل ــي، اغتصاب نس جماع

وبلدات كاملة، وعمليات لجوء من بلدان ألخرى، تبدأ وال تنتهي.

حاخام يهودي :

"إسرائيل" متورطة بإشعال الحروب ا�هلية بأفريقيا"إسرائيل" متورطة بإشعال الحروب ا�هلية بأفريقيا
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