
القبض على القبض على ٢٠٢٠ من المخدوعين والمرتزقة في البيضاء من المخدوعين والمرتزقة في البيضاء

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٣٧٣٧ مواطنًا على ا�قل بغارتين على  مواطنًا على ا�قل بغارتين على 
سوق شعبي وجسر في عمرانسوق شعبي وجسر في عمران

 ألقت األجهزة األمنية بمحافظة البيضاء، القبض 
ــة ينتمون  ــني واملرتزق ــن املخدوع ــخصا م عىل 20 ش
ــة واملحويت واب وذمار  ــات تعز وحجة وريم ملحافظ

وعمران ، وذلك يف عمليات أمنية متفرقة.
ــخصا  ــبأ) أن 20 ش ــي لـ(س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم لاللتحاق بصفوف  ــن املضبوطني كانوا يف طريقه م
ــابقني مع  ــدوان يف مأرب، وأربعة كانوا مجندين س الع
ــوم بتهريب املخدوعني  ــا كان األخري يق ــة، فيم املرتزق

مستخدما دراجة نارية .
ــد املصدر أن جهودا مكثفة يبذلها رجال األمن  وأك
ــل مرتزقته يف  ــف تحركات العدو وفضح أباطي يف كش
ــكراته حتى  ــباب وإلحاقهم بمعس ــر عىل الش التّغري

ينفذ بهم مخططاته التدمريية.
ــتأجر سمارسة  ــار املصدر إىل أن العدوان يس وأش
ــم باملال  ــباب وتجنيده ــىل الش ــر ع ــني للتغري محلي

ــارق املوت  ــي لإللقاء بهم يف مح ــعودي واإلمارات الس
والزج بهم يف معارك تهدف إىل تدمري الوطن وتسليمه 
ــم املرتزقة  ــه، يف واحدة من جرائ ــائغة ألعدائ لقمة س

الستهداف أمن اليمن واستقراره وسيادته .
ــدوان الذين يتاجرون  ــمارسة الع وتوعد املصدر س
ــي باملالحقة  ــعودي واإلمارات ــباب يف املزاد الس بالش
ــم للعدالة لينالوا  ــض عليهم وتقديمه حتى يتم القب
ــذة بالجمهورية  ــا للقوانني الناف ــم الرادع وفق جزاءه

اليمنية.
ــداع البعض بما  ــن انخ ــدر تحذيره م ــدد املص وج
ــم والرساب واملال املدنس  يعدهم به العدوان من الوه
ــم الوطنية  ــه الضمائر والقي ــرتي ب الذي يريد أن يش
واإلنسانية.. مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن قرار 
ــيايس األعىل قد  العفو العام الصادر من املجلس الس
ــر لهم فرصة للعودة إىل حضن الوطن والدفاع عنه  وف

ضد الغزاة واملحتلني .
ــم عىل  ــن ندمه ــون ع ــرب املخدوع ــم ع ــن جهته م
ــداء الوطن وقناعتهم  التفكري بااللتحاق بصفوف أع
ــوف العدوان، موضحني  ــدم صوابية القتال يف صف بع
ــن أن  ــي ال يمك ــل الت ــتدراجهم باألباطي ــم اس ــه ت ان

ينخدعوا بها مجددا .
ــوف العدوان انهم  ــا أكد من التحق منهم بصف فيم
ــيئا مما وعدوا به  ــكرات العدوان ش لم يجدوا يف معس
ــى فيما  ــود الكاذبة وحت ــات أو الوع ــواء من املرتب س
ــا ال يشء مقابل  ــب فإنه ــن الذه ــرت جبال م ــو توف ل
ــني زمالءهم إىل رسعة  ــدو مقابلها.. داع ــا يريده الع م
العودة إىل أحضان الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه، 
ــدن التي بينت  ــد األحداث األخرية يف ع خصوصا بع
املستقبل املظلم الذي يريده ويرسمه األعداء للوطن 

شماال وجنوبا.

ــا وأصيب أكرث  ــهد 17 مواطن استش
ــنهما  ــس بغارتني ش ــن 20 آخرين أم م
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــريان الع ط
ــة  ــوق بمنطق ــربات وس ــرس الع ــىل ج ع
ــة عذر بمحافظة  ــاذ بمديرية قفل املفخ

عمران.
ــن املحافظة العميد  وأوضح مدير أم
ــريان  ــبأ) أن ط ـــ (س ــوكل ل ــد املت محم
ــارة األوىل عىل الجرس  ــن الغ العدوان ش
ــة الجرس،  ــاذ الواقع بداي ــوق املفخ وس
ــة بعد أن هرع  ــن الغارة الثاني وعاود ش
ــعاف املصابني وانتشال  املواطنون إلس
 17 ــهاد  استش إىل  أدى  ــا  م ــا،  ضحاي

مواطنا وإصابة أكرث من 20 آخرين.

ــهداء  الش ــني  ب ــن  م أن  إىل  ــار  وأش
ــافرين عىل الخط العام  والجرحى مس
الرابط بني مديرية حوث والقفلة عاهم 
ــا إىل أن  ــة .. الفت ــرض محافظة حج ح
ــادة جراء  ــح للزي ــهداء مرش ــدد الش ع
اإلصابات الخطرية لعدد من الجرحى.

ــن طريان العدوان السعودي  كما ش
ــارات عنيفة عىل  ــس غ ــي خم األمريك

مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.
ــيل باألمانة أن  ــدر مح ــح مص وأوض
ــس  بخم ــتهدف  اس ــدوان  الع ــريان  ط
ــت  ــية، خلف ــة الحشيش ــارات منطق غ
ــني  املواطن ــازل  بمن ــرية  كب ــائر  خس

وممتلكاتهم.

وشن طريان العدوان أمس غارتني عىل 
مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.

ــة  باملديري ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــتهدف بغارتني  ــدوان اس ــريان الع أن ط
ــيش  منطقة الرشية بمديرية بني حش
ــني  املواطن ــكات  بممتل أرضاراً  ــت  خلف

ومنازلهم.
ــم طفل  ــني بينه ــرشة مواطن وكان ع
ــراء غارات  ــهدوا وأصيبوا ج ــد استش ق
ــة والقصف  ــريان وقنابله العنقودي الط
ــن  م ــدد  ع ــىل  ع ــعودي  الس ــي  املدفع
ــالل الـ 24  ــة خ ــات الجمهوري محافظ

ساعة املاضية .

طريان العدوان يواصل استهداف المواطنني والمنشآت الخدمية يف العاصمة والمحافظات

خسائر كبيرة في ا�رواح والعتاد تجرعها مرتزقة العدوان بعد كسر زحفين  لهم في لحج وتعزخسائر كبيرة في ا�رواح والعتاد تجرعها مرتزقة العدوان بعد كسر زحفين  لهم في لحج وتعز
محافظات - سبأ

ــة  مرتزق ــن  م ــرشات  الع ــرح  وج ــل  قت  
ــي أمس بكرس  ــعودي األمريك العدوان الس
ــاه حمالة يف كرش بمحافظة  زحف لهم تج

لحج.
ــبأ) أن  ــكري لـ(س ــح مصدر عس وأوض
ــرسوا زحفا  ــعبية ك ــان الش ــش واللج الجي
ــة يف كرش  ــاه حمال ــدوان باتج ــة الع ملرتزق

وكبدوهم خسائر فادحة.
ــرشات القتىل  ــقوط ع ــدر س ــد املص وأك
ــة خالل كرس  ــى يف صفوف املرتزق والجرح

الزحف الذي استمر ساعات.
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــرس  ك ــا  كم
ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــا  زحف ــس  أم ــعبية  الش
ــة الحمراء يف  ــي يف التب ــعودي األمريك الس

كرش بمحافظة لحج.
ــبأ) مرصع  ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــة يف كرس الجيش  ــة عدد من املرتزق وإصاب
ــة  التب ــم يف  له ــا  ــعبية زحف الش ــان  واللج

الحمراء.
ــعبية أمس   ــش واللجان الش ونفذ الجي
عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان 

يف تبة الجميل بقيفة بمحافظة البيضاء.
ــبأ) مرصع  ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــة  العملي يف  ــة  املرتزق ــن  م ــدد  ع ــة  وإصاب

الهجومية عىل مواقعهم يف تبة الجميل.
ــعبية  ــتهدف الجيش واللجان الش واس
ــعودي  أمس تجمعات ملرتزقة العدوان الس

األمريكي يف ميدي.

عمليات هجومية على مواقع المرتزقة يف قيفة وميدي والجوف 

مجلس  الوزراء يناقش الوضع في عدن ويدعو لمقاومة مجلس  الوزراء يناقش الوضع في عدن ويدعو لمقاومة 
وطنية لتحرير المحافظات المحتلة وطنية لتحرير المحافظات المحتلة 

صنعاء - سبأ
ــة رئيس  ــدوري أمس بصنعاء برئاس ــوزراء اجتماعه ال ــس ال ــد مجل  عق
املجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس االجتماع ملناقشة عدد 
ــكل رئيس باألوضاع  ــه واملتصلة بش ــع املدرجة يف جدول أعمال ــن املواضي م
ــري للعدوان  ــد الكب ــوء التصعي ــات يف ض ــتجدات يف الجبه ــة واملس الداخلي

ومرتزقته خالل األسبوع الجاري .
ووقف املجلس أمام األحداث الدامية التي شهدتها محافظة عدن خالل 
ــفر  ــعودي اإلماراتي ، وما أس ــام الثالثة املنرصمة بني طريف االرتزاق الس األي
عنها من سفك للدماء اليمنية ومن سقوٍط لألبرياء من أبناء محافظة عدن 

وبقية املحافظات الجنوبية والرشقية..

أكد أن وجود االحتالل سبب الفوضى 
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الرئيس يزور روضة الشهداء ويضع إكليًال من الزهور بمناسبة الذكرى السنوية للشهيدالرئيس يزور روضة الشهداء ويضع إكليًال من الزهور بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
صنعاء / سبأ

ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــع  وض
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس رئي
ــرأ  وق ــور  الزه ــن  م ــالً  إكلي ــس  أم
ــهداء يف  ــىل أرواح الش الفاتحة ع
ــهداء بمنطقة الجراف  روضة الش
بأمانة العاصمة بمناسبة الذكرى 

السنوية للشهيد.
ــل الزهور ..  ــالل وضع إكلي وخ
ــاد بمناقب  ــس الصم ــاد الرئي أش
ــم البطولية وما  ــهداء ومآثره الش
سطروه من تضحيات للدفاع عن 

الوطن.
ــذه  ه ــاء  إحي أن  إىل  ــار  وأش
ــام  اهتم ــد  يجس ــبة  املناس
ــكرية  ــية والعس ــادة السياس القي
ــي  الت ــيمة  الجس ــات  بالتضحي
ــن  للوط ــداًء  ف ــهداء  الش ــا  قدمه
ــيادته يف  ــه وس ــن حياض وذوداً ع
ــزة والكرامة يف مواجهة  معركة الع
ــار  واالنتص ــه  ومرتزقت ــدوان  الع

يف  ــي  اليمن ــعب  الش إلرادة 
ــة ورفض الهيمنة  الحرية والكرام

والوصاية الخارجية.
السيايس  وأكد رئيس املجلس 
ــية  السياس ــادة  القي أن  ــىل  األع
ــتويل جل الرعاية  ــكرية س والعس
وأن  ــهداء  الش ــأرس  ب ــام  واالهتم
ــبي  منتس ــن  م ــهداء  الش ــاء  دم
ــلحة واألمن واللجان  القوات املس
ــتبقى عهداً يستحق  الشعبية س
ــاء  أبن ــن كل  م ــر  والتقدي ــاء  الوف

الشعب اليمني.
ــي  ــعب اليمن ــد أن الش ــا أك كم
ــهداء  ــم قوافل الش ــاض يف تقدي م
ــر  ودح ــرص  الن ــق  تحقي ــى  حت
ــرى  ــا إىل أن الذك ــن .. الفت املعتدي
ــهيد تأتي والوطن  ــنوية للش الس
ــدوان وحصار  ما يزال يتعرض لع
ومؤامرة تستهدف النيل من أمنه 

واستقراره وجبهته الداخلية.
البقية صفحة 02

البرلمان يستعرض تقريرًا خاصا بالسجون ويدعو وزيري البرلمان يستعرض تقريرًا خاصا بالسجون ويدعو وزيري 
العدل والداخلية لحضور الجلسة القادمة لمناقشتهالعدل والداخلية لحضور الجلسة القادمة لمناقشته

استعرض مجلس النواب يف جلسته 
أمس برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى 
ــة الربملانية  ــر اللجن ــيل الراعي، تقري ع
ــة  ومناقش ــة  بدراس ــة  املكلف ــة  الخاص
ماورد يف تقرير وزيري العدل والداخلية 
ــجناء  والس ــجون  الس ــاع  أوض ــأن  بش

للفرتة من مايــــو– يونيــــو 2017م .
ــا أوردته  ــة أن م ــت اللجن ــث بين حي
ــة يف تقريرها املرفوع من وزيري  الحكوم
العدل والداخلية من إجراءات تنفيذية 
ــواردة  ــع التوصيات ال ــاول جمي ــم تتن ل
ــة املكلفة من  ــان الفرعي ــر اللج يف تقاري
ــت أن عىل  ــس والتي أوضح ــل املجل قب
ــة أوضاع  ــل عىل معالج ــة العم الحكوم
السجون والسجناء ورسعة اإلفراج عن 
ــجناء الذين لم يثبت عليهم  جميع الس
ــراً عىل األمن  ــة إدانة وال يمثلون خط أي
ــالد وإحالة من ثبتت إدانته  القومي للب

ــزاءه، كما أن  ــال ج ــة لين ــة العام للنياب
ــة بأن عىل وزير  املجلس أوىص الحكوم
ــزة األمنية  ــزام كافة األجه ــة إل الداخلي
القانونية  ــدة  بامل ــة  الضبطي ــزة  واألجه
ــتبه بهم  ــجناء املش ــع الس ــق م للتحقي
ومن ثم اإلحالة للنيابة أو اإلفراج عنهم 
ــم املوجهة  ــوت الته ــدم ثب ــوراً عند ع ف

إليهم .
ــا أن  ــة يف تقريره ــت اللجن ــا بين كم
ــل  ــة بالعم ــد أوىص الحكوم ــس ق املجل
ــن الخدمات  ــري الحد األدنى م عىل توف
الصحية واملعيشية والطبية الرضورية 

لنزالء السجون واالحتياطيات.. 
التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

كسر عدة محاوالت زحف لمرتزقة العدو وقصف تجمعات للجنود السعوديين بعسيركسر عدة محاوالت زحف لمرتزقة العدو وقصف تجمعات للجنود السعوديين بعسير
قنصت وحدات الجيش واللجان الشعبية 
ــعوديني ودكت عدداً من  ــس ثالثة جنود س أم
ــعودي يف  ــات العدو الس ــات وتحصين تجمع

نجران وجيزان .
ــبأ) أن  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــود  جن ــة  ثالث ــتهدفت  اس ــة  القناص ــدة  وح
ــوى وحامضة ويف تبة  ــعوديني يف قريتي ق س

الخزان بجيزان .
وذكر املصدر أن مدفعية الجيش واللجان 
ــات وتجمعات العدو  ــعبية دكت تحصين الش
ــزان وموقع  ــر بجي ــة الظه ــعودي يف قري الس
السديس يف نجران محققة إصابات مبارشة .

ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــرس  ك ــا   كم
ــدم ملرتزقة  ــدة محاوالت تق ــعبية امس ع الش

ــوة الصاروخية  ــتهدفت الق ــدو ، فيما اس الع
ــود  الجن ــات  ــات وتحصين ــة تجمع واملدفعي

السعوديني يف قطاع عسري .
أن  ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــدة  ــدوا لع ــعبية تص ــان الش ــش واللج الجي
ــاه جبل أم  ــة باتج ــف للمرتزق ــاوالت زح مح
الرياح قبالة جبل سبحطل ما أدى إىل مقتل 

وجرح العديد منهم .
ــوة الصاروخية  ــدر إىل أن الق ــار املص وأش
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــة  واملدفعي
ــود  ــات الجن ــات وتحصين ــتهدفت تجمع اس
ــبحطل وقبالة  ــل س ــف جب ــعوديني خل الس
ــم  وكبدته ــر  الهنج ــة  رقاب ويف  ــب  عل ــذ  منف

خسائر يف األرواح والعتاد .

قنص ثالثة جنود سعوديني ودك تجمعات العدو يف جزيان ونجران
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ــس صاروخاً  ــعبية أم ــوة الصاروخية للجيش واللجان الش ــت الق  أطلق
ــزاة واملرتزقة بمديرية خب  ــتياً نوع قاهرM2 عىل تجمع لقيادات الغ باليس

والشعف بمحافظة الجوف .
ــتي  ــبأ) أن الصاروخ الباليس ــح مصدر يف القوة الصاروخية لـ(س وأوض
ــتهدف اجتماعاً لقيادات الغزاة واملرتزقة بمنطقة املهاشمة يف  قاهر M2 اس

خب والشعف .

إطالق صاروخ قاهرإطالق صاروخ قاهرM٢M٢ على تجمع للغزاة  على تجمع للغزاة 
الحديدة / سبأوالمرتزقة بمنطقة المهاشمة بالجوفوالمرتزقة بمنطقة المهاشمة بالجوف

ــع إلعالن النفري العام واستمرار  عقد بمحافظة الحديدة أمس لقاء موس
ــدف رفد الجبهات  ــرب وزارة الدفاع به ــة والتجنيد الطوعي ع ــة التعبئ حمل

ومواجهة العدوان السعودي األمريكي.
ــني  ــوزراء وزير املالية الدكتور حس ــس ال ــة نائب رئي ــد اللقاء برئاس وأك
ــة التفاعل مع حملة التجنيد يف مواجهة العدوان ومخططاته  مقبويل أهمي

التي تستهدف النيل من الوطن وكرامة وعزة أبنائه.
ــن عيل القييس  ــرا اإلدارة املحلية عيل ب ــرضه وزي ــار اللقاء الذي ح وأش
ــاد  ــود عب ــة حم ــني العاصم ــر وأم ــل الوزي ــدس نبي ــة املهن ــاه والبيئ واملي
ــيل بن عيل القوزي  ــني عام محيل املحافظة ع ــن الطاووس وأم وعبداملحس
ــة، إىل أهمية تعزيز التالحم الوقوف صفا واحدا يف مواجهة  ووكالء املحافظ

العدوان والدفاع عن الوطن .
ــاق  وااللتح ــع  الجمي ــرك  تح رضورة  ــىل  ع ــون  املجتمع ــدد  وش
ــاد ملواجهة قوى  ــد الجبهات بالرجال والعت ــكرات التدريب ورف بمعس

الغزو واالحتالل..

إعالن النفير العام بالحديدةإعالن النفير العام بالحديدة
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ــات اليمنية فعاليات  ــات اليمنية فعاليات انطلقت يف عدد من املحافظ انطلقت يف عدد من املحافظ
ــبوعاً  ــتمر أس ــهيد التي تس ــنوية للش ــرى الس ــبوعاً الذك ــتمر أس ــهيد التي تس ــنوية للش ــرى الس الذك
ــد  ــطة التي تجس ــري من األنش ــن الكث ــالً وتتضم ــد كام ــطة التي تجس ــري من األنش ــن الكث ــالً وتتضم كام
الوفاء للشهداء والتذكر بتضحياتهم وتقديم الرعاية الوفاء للشهداء والتذكر بتضحياتهم وتقديم الرعاية 
ــارك يف الفعاليات قيادات الدولة  ــارك يف الفعاليات قيادات الدولة الالزمة ألرسهم ويش الالزمة ألرسهم ويش
ــلطات املحلية يف املحافظات  ــلطات املحلية يف املحافظات والحكومة وأعضاء الس والحكومة وأعضاء الس

واملديريات.واملديريات.
ــياق وضع وزيرا النقل زكريا الشامي  ــياق وضع وزيرا النقل زكريا الشامي  ويف هذا الس  ويف هذا الس
ــالن ومعهما  ــة والتأمينات طالل عق ــة املدني ــالن ومعهما والخدم ــة والتأمينات طالل عق ــة املدني والخدم

ــدد من  ــامي وع ــد الش ــة محم ــة العاصم ــل أمان ــدد من وكي ــامي وع ــد الش ــة محم ــة العاصم ــل أمان وكي
ــكرية أمس بصنعاء إكليالً من الزهور  ــكرية أمس بصنعاء إكليالً من الزهور القيادات العس القيادات العس
ــة  ــهداء بروض الش ــة  ــىل أرضح ــة ع الفاتح ــراءة  ــة وق ــهداء بروض الش ــة  ــىل أرضح ــة ع الفاتح ــراءة  وق

الشهداء بشارع الخمسني.الشهداء بشارع الخمسني.
وأكد وزير النقل أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم وأكد وزير النقل أن الشهداء الذين قدموا أرواحهم 
ــيادة الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني  ــيادة الوطن وعزة وكرامة الشعب اليمني من أجل س من أجل س

يستحقون كل الوفاء والتقدير .يستحقون كل الوفاء والتقدير .

تدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد في عدد من المحافظاتتدشين فعاليات الذكرى السنوية للشهيد في عدد من المحافظات
تضمنت معارض صور وزيارات لرياض الشهداءتضمنت معارض صور وزيارات لرياض الشهداء
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المبعوث ا�ممي يحذر من كارثة إنسانية في غزة المبعوث ا�ممي يحذر من كارثة إنسانية في غزة 
األرض املحتلة/ وكاالت

ــالم يف  ــوث األممي الخاص للس ــذر املبع ح
ــوف من أن  ــوالي مالدين ــط نيك ــرشق األوس ال
الوضع يف قطاع غزة أصبح أسوأ أزمة إنسانية.

ــس األول،  ــي أم ــايس أألمم ــار الدبلوم وأش
أثناء مؤتمر سنوي نظمه معهد دراسات األمن 
ــطينية املحتلة، إىل  ــي يف األرايض الفلس القوم
أن الطريق نحو إنقاذ القطاع من الكارثة يكمن 
ــلطة الحكومة املوالية للرئيس  ــتعادة س يف اس

الفلسطيني محمود عباس هناك..

بسبب الحصار الصهيوين المفروض على القطاع
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