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ــاء الكونغرس األمريكي  ــتعد فريق من أعض   يس
ــاركة بالدهم يف  ــرح قرار يقيض برضورة وقف مش لط

الحرب التي فرضها العدوان السعودي عىل اليمن.
ــيوخ الجمهوري مايك يل،  وقال أعضاء مجلس الش
ــاندرز، والديمقراطي كريس مرييف  ــتقل بريني س واملس
ــيحاولون استغالل بند يف قانون  أمس األربعاء إنهم س
ــمح ألي عضو يف املجلس  قوى الحرب لعام 1973، يس
ــزاع لم  ــوات األمريكية من ن ــحب الق ــرارات س ــرح ق بط

تحصل املشاركة فيه عىل تفويض من الكونغرس.
ــد أن  ــي: "نعتق ــر صحف ــاندرز يف مؤتم ــال س وق
ــرصح  ــري م ــتوري، وغ ــري دس ــن غ اليم ــرصاع يف  ال
ــن الحرب أو  ــرس لم يعل ــرا ألن الكونغ ــه، نظ بخوض

يفوض باستخدام القوة العسكرية".

ــرك يف الكونغرس، هو أحدث إجراء يف  وهذا التح
ــتمرة بني الكونغرس والبيت األبيض عىل  معركة مس

التحكم بشؤون الرصاعات العسكرية.
ــإن الكونغرس،  ــتور األمريكي ف ــب الدس وبموج
ــس رئيس البالد، هو املخول بإعالن الحرب، لكن  ولي
ــامات حول مدى السيطرة عىل وزارة الدفاع  االنقس
عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.

إن  ــون  وجمهوري ــون  ديمقراطي ــاء  أعض ــال  وق
ــدة  القاع ــال  بقت  2001 ــام  ع يف  ــادر  الص ــض  التفوي
والجماعات التابعة له، يربر حرب أفغانستان واملعركة 
ــؤولني يف مجلس  ــن مس ــوريا، لك ــد "داعش" يف س ض

الشيوخ يعتربون أن التفويض ال ينطبق عىل اليمن.

ــا  خفاي ــي  صهيون ــري  خب ــف  كش
األوامِر امللكيِة السعودية والتي قلبت 
ــا عىل  ــاع والداخليِة رأًس وزارتَي الدف

َعِقب.
”عوزي رابي“، الخبري الصهيوني 
ــرب أن  ــط، اعت ــرشق األوس ــؤون ال بش
ــة اليمنيِة  ــعوديُة تنزُف يف الحلب الس
ــُم أَنّ  ــٍة ونحُن نعل ــُل اىل نتيج وال تص
ــعودينَي يطالبوَن رشكاٍت أمريكيًة  الس
ــن  ــِم بم ــاِء العال ــن كِلّ أنح ــرباَء م وخ
ــتعانِة  ــرباُء إرسائيليون لالس فيهم خ
ــريُ  ــاَك الكث ــاِل فهن ــذا املج ــم يف ه به

ــِل  ــاؤالِت حوَل األداِء الفاش من التس
للجيش السعودِيّ سواء داخَل اليمِن 
ــرتاِض الصواريخ..  ــِل باع أو عربَ الفش
ــعوديَة صاحبُة أكِرب  كلنا نعلُم أَنّ الس
ــم إّال أَنّ أداَءها  ــة يف العال رابع ميزاني
رديٌء جدا لذا يتمُّ استبداُل القياداِت 

العسكرية.
ــىل  ع ــوَء  الض ــليِطه  تس ــَد  وبع
اإلخفاِق السعودِيّ يف اليمن، يتحدُث 
ــيق  ــريُ الصهيونُيّ علنًا عن تنس الخب
ــنَي دوٍل عربيٍة  ــاِت ب ــدٍم يف العالق وتق
وكياِن العدو، عىل قاعدِة أَنّ ما يجمُع 

الطرفني هو العداُء املشرتُك إليران.
أن  ــد  أك ــي  الصهيون ــري  الخب
ــاك دوًال  ــُف أن هن ــل“ تكتش ”إرسائي
ــن  ــرِن العرشي ــت يف الق ــًة حمل عربي
ــىل اكتاِفها  ــطينيَة ع ــَة الفلس القضي
ــاِء عىل  ــُه رصاَع البق ــي اآلن تواج وه
ــرتِك وهو  ــدِوّ املش ــود الع ــة وج خلفي
ــرياً إىل أن  ــه، مش ــران عىل حد زعم إي
ــٍك وأٍخ  ــول إىل رشي ــدو تح ــان الع كي
ــزُز  ــٌف يع ــج تحال ــذا نت ــِة ل يف املصيب
ــنَي ”إرسائيَل“  ب ــاوِن  التع ــاِت  منظوم

والسعودية.
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ــس عملية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــال الجي ــذ أبط نف
ــدوان يف جبهة  ــة الع ــع مرتزق ــعة عىل مواق ــكرية واس عس

الساحل الغربي بمحافظة تعز وكبدوهم خسائر فادحة.
ــقوط عدد كبري من  ــبأ) س ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة واغتنام أسلحة وفرار 
ــالل العملية النوعية للجيش واللجان  عدد من اآلليات خ

يف جبهة الساحل الغربي.
ــي  ــدوان األمريك ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــي ع ــك لق إىل ذل
ــعودي مرصعهم أمس يف عملية هجومية وصد محاولة  الس

تسلل لهم بمحافظة لحج.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد من 
ــعبية عىل مواقع  ــش واللجان الش ــة يف هجوم للجي املرتزق

املرتزقة يف الصوالحة بحيفان .
ــعبية صدوا  ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان الش وأش
ــور الباحة نتج  ــدوان باتجاه ط ــلل ملرتزقة الع محاولة تس

عنها سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.

ــــــم خـــــــســـــــائـــــــر بـــــــشـــــــريـــــــة كـــــبـــــيـــــرة  ــــــده ــــــي ــــــب ــــــك ــــــم خـــــــســـــــائـــــــر بـــــــشـــــــريـــــــة كـــــبـــــيـــــرة اغــــــــتــــــــنــــــــام أســـــــلـــــــحـــــــة الـــــــمـــــــرتـــــــزقـــــــة وت ــــــده ــــــي ــــــب ــــــك اغــــــــتــــــــنــــــــام أســـــــلـــــــحـــــــة الـــــــمـــــــرتـــــــزقـــــــة وت
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صنعاء - سبأ 
ــيل القديمي نائبا  ــوري بتعيني محمد أحمد ع ــدر أمس قرار جمه  ص

للمدير العام التنفيذي للرشكة اليمنية للغاز.
ــارا  ــرار جمهوري بتعيني محمد رشف املطهر مستش كما صدر أمس ق

لوزارة النفط واملعادن.

صنعاء-سبأ
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية  بعث رئيس مجلس ال
ــذي وافاه  ــؤاد الفتيح، ال ــكييل الكبري ف ــاة يف وفاة الفنان التش ــزاء ومواس ع
ــر واملتميز  ــداع والحضور املؤث ــزت باإلب ــرية فنية تمي ــل أمس بعد مس األج

استمرت أكرث من خمسني عاما.
ــاته القلبية  ــه الحارة ومواس ــوزراء يف الربقية عن تعازي ــس ال ــرب رئي وأع

ألرسة الفقيد بهذا املصاب .
ــكييل يف  ــد أهم رواد الفن التش ــوزراء، الفنان الفتيح أح ــرب رئيس ال واعت
ــة وتاريخ اليمن  ــد أصال ــكيليا كبريا المس وجس اليمن الذين تركوا إرثا تش

وتنوعه الثقايف وطبيعته الخالبة .
ــريته الفنية من  ــذي بدأ مس ــور إىل أن الفتيح ال ــن حبت ــت الدكتور ب ولف
ــا لوحة اليمن الكبري وتفاصيلها  ــة املدائن عدن، حمل يف وجدانه دوم جميل

الزاخرة بالجمال والتفرد..

ــدة بعد اإلفراج عنهم من قبل  ــل 47 صياداً يمنياً إىل محافظة الحدي وص
السلطات االريرتية التي احتجزتهم يف السجون ملا يزيد عن 5 أشهر.

 وأوضح الصيادون املفرج عنهم لدى استقبال السلطة املحلية واألجهزة 
ــوا باختطافهم وهم يف املياه  ــة بمحافظة الحديدة لهم أن قراصنة قام األمني
اإلقليمية اليمنية يف جزيرة حنيش وهم يمارسون مهنة الصيد وتم إيداعهم 
ــجون االريرتية .. مشريين إىل أن السلطات االريرتية قامت بمصادرة  يف الس

قواربهم وأدوات االصطياد.
ــلطة املحلية واألجهزة األمنية بتذليل كافة الصعوبات  بدورها قامت الس
ــهيل عودتهم إىل مديرياتهم وقراهم.. وثمن الصيادون ما ملسوه  أمامهم وتس

من تعاون واهتمام رسمي من قبل السلطات وحفاوة االستقبال.

قراران جمهوريان بتعيين نائب للمدير التنفيذي قراران جمهوريان بتعيين نائب للمدير التنفيذي 
لشركة الغاز ومستشار لوزارة النفطلشركة الغاز ومستشار لوزارة النفط

رئيس الوزراء يعزي في وفاة الفنان رئيس الوزراء يعزي في وفاة الفنان 
التشكيلي الكبير فؤاد الفتيحالتشكيلي الكبير فؤاد الفتيح

ــويدية افتتاح اريتريا تفرج عن اريتريا تفرج عن ٤٧٤٧ صيادًا يمنيًا صيادًا يمنيًا ــاب" الس ــة "س ــزم رشك تعت
مصنٍع إلنتاج الرادارات يف اإلمارات، لكن حزب 
ــار انتقد ذلك االتفاق مخافة استخدامه  اليس

ألغراض عسكرية يف اليمن من ِقبل أبوظبي.
ــاب"،  ــرة املعلومات يف "س ــال رئيس دائ وق
ــارات  ــدى اإلم ــون: إن "ل ــتيان كارلس سيباس
ــة  ــن. وأنظم ــة يف اليم ــكرية قتالي ــوات عس ق
الرادار هي لالستخدامات املدنية، ولكن يمكن 
ــتخدامها لألغراض العسكرية أيضاً، ومن  اس
ــزات مدنية  ــيحصلون عىل مي ــد أنهم س املؤك

وعسكرية".
ــو  "رادي ــع  موق ــق  وف ــون،  كارلس ــع  وتاب
ــاركة  "مش إن  ــة،:  العربي ــة  باللغ ــويد"  الس

اإلمارات يف الحرب عىل اليمن ال تشكل عائقاً 
أمام الصفقة".

ــن البلدان يف  ــاف أن "هناك العديد م وأض
ــة؛ ومن ثم  ــاالت نزاٍع مختلف العالم تعيش ح
نحن نسأل ملاذا من املعقول أن نوجد هناك؟ 
ــابهها،  ــا ش ــان وم ــوق اإلنس ــة حق ــا قضي أم
ــدوران  ال ــون  يحب ــن  الذي ــك  ألولئ ــا  فأتركه

حولها".
ــاب"  ورغم أن مصنع الرادار الخاص بـ"س
ــويدي   ــة من الربملان الس ــاج إىل موافق ال يحت
ــدات معدنية،  ــر بإنتاج مع ــق األم حيث يتعل

وحتى لو استُخدمت لألغراض العسكرية..

صفقة رادارات إماراتية تثير جدًال في السويد صفقة رادارات إماراتية تثير جدًال في السويد 
خشية استخدامها في اليمنخشية استخدامها في اليمن

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

تدمير دبابة أبرامز وقنص جنديين سعوديين بجيزانتدمير دبابة أبرامز وقنص جنديين سعوديين بجيزان
ــن الجيش  ــدات م ــرت وح  دم
ــس دبابة  ــعبية أم ــان الش واللج
إبرامز سعودية وقنصت جنديني 

سعوديني يف قطاع جيزان .
ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــدات  ــبأ) أن وح ـــ (س ــزان ل بجي
ــش واللجان  ــة يف الجي متخصص
ــز  أبرام ــة  دباب ــرت  دم ــعبية  الش
ــالح  ج ــع  موق يف  ــعودية  س

العسكري .
وأشار املصدر إىل أنه تم قنص 
جنديني سعوديني يف موقع جالح 
أيضا، باإلضافة إىل دك تجمعات 
ــع  موق يف  ــعوديني  الس ــود  الجن

الحسكول.

اجتماع موسع للجنة التعبئة العامةوإعادة العسكريين إلى وحداتهم  اجتماع موسع للجنة التعبئة العامةوإعادة العسكريين إلى وحداتهم  

ــكي عىل أهمية  ــواء الركن عيل حمود املوش ــس هيئة األركان الل ــدد نائب رئي ش
انجاز املهام املوكلة ألعضاء اللجان الرئيسة والفرعية عىل مستوى املحافظات من 
ــتهدفة والتي ستشمل يف املرحلة األوىل  خالل النزول امليداني إىل املحافظات املس
محافظات صنعاء وذمار وإب والضالع للقيام بمهام الحشد والتعبئة العامة لرفد 
الجبهات واستقبال العسكريني وإعادتهم إىل وحداتهم وفقا لإلجراءات القانونية.
ــة للتعبئة  ــية والفرعي ــاء اللجان الرئيس ــع ضم أعض ــح يف اجتماع موس وأوض
العامة وعدداً من مدراء الدوائر والقيادات العسكرية أن اللجنة الرئيسية واللجان 
ــتوى املحافظات ستبارش مهامها امليدانية مطلع األسبوع القادم  الفرعية عىل مس
ــتوى املديريات والعزل لتتكامل  ــلطة املحلية عىل مس ــيق مع أعضاء الس بالتنس
ــكريني وكذا  الجهود مع كل القيادات والوجاهات االجتماعية يف تجميع كافة العس
ــلحة ونيل رشف الدفاع عن  التجنيد الطوعي ملن يرغب يف االلتحاق بالقوات املس

الوطن ومواجهة العدوان.

الجيش منتسبو  مقدمتهم  وفي  اليمنيين  كل  على  حتمي  واجب  الوطن  عن  الدفاع  األركان:  رئيس  الجيشنائب  منتسبو  مقدمتهم  وفي  اليمنيين  كل  على  حتمي  واجب  الوطن  عن  الدفاع  األركان:  رئيس  نائب 
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ــر  تطوي ــتواصل  س ــا  أنه ــيا   روس ــدت  أك
ــة  ملواجه ــرتاتيجية  االس ــة  النووي ــلحتها  اس

التحديات واملخاطر والطماع املحدقة بها.
ــني  ــري بوت ــرويس فالديم ال ــس  الرئي ــدد  وش
ــة  ــنوات القادم ــيا يف الس ــح روس ــىل أن تصب ع
ــية يف العالم  ــتية الرئيس إحدى العقد اللوجس
ــرق البحرية  ــىل صدارتها يف الط ــظ ع وأن تحاف

والسيما عرب القطب الشمايل.

روسيا تؤكد المضي في روسيا تؤكد المضي في 
تطوير ترسانتها النوويةتطوير ترسانتها النووية
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القدس املحتلة/ وكاالت
ــي مقطع  ــع التواصل االجتماع ــىل مواق ــطون ع ــداول ناش  ت
فيديو يظهر فيه تمكن شاب فلسطيني من ارباك كيان االحتالل 

وإغالق أحد الشوارع ضمن املناطق الفلسطينية املحتلة.
ــر  ــم تظه ــطيني (ل ــاب فلس ــدم ش ــد أق ــو فق ــب الفيدي وبحس

مالمحه) من وضع عدد من عبوات الدهان امللونة يف حقيبة صغرية 
وقام برتكها يف أحد مواقف الحافالت ضمن األرايض املحتلة.

ــة ومنع  ــالل باغالق املنطق ــة االحت ــق قامت رشط ــد دقائ وبع
ــوت لتفجري  ــتعانت باحدث روب ــن االقرتاب، واس ــتوطنني م املس

الحقيبة التي تبني انها ال تحوي أي مواد متفجرة.

مافانا/
ــدة  املتح ــات  الوالي ــا  كوب ــت  قدم
املساعدة يف إطفاء حريق شب يف قاعدة 
ــكرية أمريكية يف غوانتانامو  بحرية عس
ــا  هافان ــني  ب ــا  عليه ــازع  املتن ــرة  الجزي

وواشنطن.

ــة "Granma" أن  ــت صحيف وأوضح
الحريق وقع األسبوع املايض ما استدعى 
ــدة  ــني يف القاع ــن العامل ــم م ــالء قس إج

األمريكية البحرية.
ــدد: "وفق  ــت الصحيفة يف هذا الص وقال
الجانب األمريكي، السلطات الكوبية قدمت 

ــريان، وتمت  ــىل الن ــاء ع ــاعدة يف القض املس
السيطرة عىل الحريق مساء 22 فرباير".

 وشارك عن الجانب الكوبي يف إخماد 
ــون يف مكافحة  ــق، أفراد متخصص الحري

الكوارث ومرفودون بالشاحنات..

شـــاب فلســـطيني يربك الكيـــان الصهيونـــي وضباطهشـــاب فلســـطيني يربك الكيـــان الصهيونـــي وضباطه

كوبا تساعد الواليات المتحدة في إطفاء حريق بغوانتاناموكوبا تساعد الواليات المتحدة في إطفاء حريق بغوانتانامو
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واشنطن/ وكاالت
ــة  ــاالت يف اإلدارة االمريكي ــرة االتص ــض، أن مدي ــت األبي ــن البي أعل
وإحدى أقرب مستشاري الرئيس دونالد ترامب، هوب هيكس، استقالت 
ــة  ــام الكونغرس يف جلس ــد مثولها أم ــئ، بع ــكل مفاج ــن منصبها بش م

استماع حول تدخل روسيا يف االنتخابات الرئاسية.
ــت بعمل  ــوب رائعة وقام ــض إن "ه ــرشه البيت األبي ــان ن ــب يف بي ــال ترام وق
ممتاز"، بينما قالت هيكس "ال أجد الكلمات للتعبري بالشكل املناسب عن مدى 

امتناني للرئيس ترامب"، من دون أن توضح أسباب استقالتها املفاجئة.
ــاندرز أن  ــارة س ــم البيت األبيض س ــت املتحدثة باس ــن جهتها نف م
تكون استقالة هيكس مرتبطة بأي شكل من االشكال بجلسة االستماع 

املغلقة التي عقدتها لجنة االستخبارات يف مجلس النواب الثالثاء.
ــت األبيض حول تدخل  ــرة االتصاالت يف البي ــتجواب مدي وقد تم اس
ــية، وهي جلسة رفضت خاللها املستشارة  روسيا يف االنتخابات الرئاس

الشابة الرد عىل العديد من األسئلة التي وجهت إليها.

استقالة مديرة االتصاالت في إدارة ترامباستقالة مديرة االتصاالت في إدارة ترامب
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