
الرئيس يعزي في وفاة شيخ الرئيس يعزي في وفاة شيخ 
مشايخ وائلة مجلي التام بن دايلمشايخ وائلة مجلي التام بن دايل

تدمير آلية  وقنص جنديين سعوديين في تدمير آلية  وقنص جنديين سعوديين في 
جيزان ودك تجمعات العدو بنجران جيزان ودك تجمعات العدو بنجران 

ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  اس
ــعبية تجمعات للجنود  الش واللجان 
ــكرية  ــة عس ــرت آلي ــعوديني ودم الس
وقنصت جنديني سعوديني يف جيزان.
ــكري بجيزان  ــح مصدر عس وأوض
ــبأ) أن قصفا مدفعيا استهدف  لـ (س
يف  ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع
ــري،  نم ــع  وجاض ــع  املجازي ــي  موقع

وحقق إصابات مبارشة .
ــدات  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

القناصة يف الجيش واللجان الشعبية 
ــعودية يف  ــكرية س ــة عس ــت آلي أحرق
رقابة قيس بقذائف املدفعية .. مؤكدا 
ــعوديني يف  ــص جنديني س ــم قن ــه ت أن
ــاء بقرية  ــري والتبة البيض ــع نم جاض

حامضة .
ــرية  ــكري لـ"املس وأفاد مصدر عس
ــة أطلقت  ــوة الصاروخي ــت" بأن الق ن
ــا عىل  ــخ الكاتيوش ــة من صواري صلي
ــعوديني يف موقع  ــود الس ــع الجن تجم

الرشفة موقعة إصابات مبارشة. 
ــان  ــش واللج ــدو الجي وكان مجاه
ــس الجمعة،  ــذوا، أم ــعبية قد نف الش
ــع مرتزقة  ــة عىل مواق ــة هجومي عملي
ــا  م ــة  الطلع يف  ــعودي  الس ــش  الجي
ــم،  ــدد منه ــرح ع ــرصع وج أدى إىل م
ــناد املدفعي  ــوة اإلس ــت ق ــا تمكن فيم
ــلحة للجيش  ــزن أس ــراق مخ من إح
ــروق  املخ ــع  موق ــف  خل ــعودي  الس

بنجران.

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١٦١٦ غارة على منازل ومزارع المواطنين في صعدة والحديدة ومارب   غارة على منازل ومزارع المواطنين في صعدة والحديدة ومارب  

شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس ثمان 
ــة بمحافظة  ــق متفرق ــتهدفت مناط ــارات جوية اس غ

صعدة .
ــبا) أن طريان  ــي بصعدة لـ (س ــح مصدر امن وأوض
ــة الظاهر،  ــن غارتني عىل مديري ــدوان اإلجرامي ش الع
ــد بمديرية  ــور والق ــىل منطقتي األزه ــت غارات ع وس
رازح الحدودية خلفت أرضاراً مادية بالغة يف ممتلكات 

املواطنني.
ــة  ــة بمديري ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
ــف صاروخي ومدفعي  ــه الحدودية تعرضت لقص منب

سعودي استهدف مزارع املواطنني والطرقات العامة.
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس  كما ش
غارتني عىل مديرية املنصورية ومطار الحديدة الدويل.
ــة أن طريان العدوان  وأوضح مصدر أمني باملحافظ
ــارة عىل الخط العام  ــن غارة عىل مطار الحديدة وغ ش

يف مديرية املنصورية.
ــعودي صباح  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع وش
ــا بمحافظة  ــة التحيت ــىل مديري ــالث غارات ع ــس ث أم

الحديدة.

صنعاء-سبأ:
ــس  ــاد رئي ــح الصم ــث األخ صال بع
ــيايس األعىل برقية عزاء  املجلس الس
ومواساة يف وفاة الشيخ مجيل التام بن 
فيصل بن دايل بن فارس شيخ مشائخ 
ــاه األجل عن عمر ناهز  وائله الذي واف

الـ 67 عاما.
ــاد يف برقية  ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــه فيصل  ــا إىل نجل ــي بعثه ــزاء الت الع
ــة كتاف  ــام مديري ــر ع ــيل مدي بن مج
ــيل،  ــن مج ــة آل أرسة ب ــه وكاف وإخوان
ــهاماته يف خدمة  ــب الفقيد وإس بمناق
ــة يف املنطقة  ــع والتنمية املحلي املجتم

وإصالح ذات البني .
ــرس برحيله أحد  ــد أن الوطن خ وأك
ــة  والقبلي ــة  االجتماعي ــخصيات  الش
البارزة واملخلصة لوطنها ومجتمعها .. 

رئيسة بعثة االتحاد اBوروبي: يجب أن تتوقف الحرب في اليمن ا<نرئيسة بعثة االتحاد اBوروبي: يجب أن تتوقف الحرب في اليمن ا<نفريدمان: ابن سلمان يقود بالده نحو انحدار خطيرفريدمان: ابن سلمان يقود بالده نحو انحدار خطير

صنعاء/ سبأ
ــي لدى  ــاد األوروب ــة االتح ــة بعث أكدت رئيس
ــاد  االتح ــد  تأيي ــا  بيورت ــو  كالف ــا  انتوني ــن  اليم
ــية التفاوضية إلنهاء  األوروبي للتسوية السياس
ــت" يجب أن تتوقف  ــىل  اليمن .. وقال العدوان  ع

الحرب اآلن" .
ــبة  ــا كالفو يف بيان لها بمناس ــت انتوني وأضاف
ــخة منه  ــبأ) نس ــي للمرأة تلقت (س ــوم العامل الي
ــرأة، ال يزال  ــوم العاملي للم ــل بالي ــن نحتف " ونح
اليمنيون يعانون من الحرب الجارية التي توشك 
عىل دخول عامها الرابع والنساء هن األشد تأثرا 
من هذا الرصاع املدمر ويواصلن دفع الثمن األغىل 

الستمرار الحرب يف شتى مناحي الحياة".
ــاة جميع اليمنيني  ــارت إىل أن حجم معان وأش

جراء الحرب ال يوصف ولألسف تم إهمال الرتكيز 
عىل املرأة وحقوقها بشكل كبري.

ــاد األوروبي  ــة االتح ــة بعث ــدت رئيس ــا أك كم
ــدد يف دعم الجهود  ــتمرار االتحاد بزخم متج اس
ــل إىل حل  ــدة للتوص ــم املتح ــا األم ــي تقوده الت
ــه أن  ــن رشوط نجاح ــذي م ــخ وال ــيايس راس س

يشمل املرأة وتمكينها.
ــذه األزمة،  ــكري له ــت " ال يوجد حل عس وقال
ــرب  ــف الح ــي إىل وق ــيايس يرم ــاق س إن أي اتف
واألزمة اإلنسانية الراهنة يف اليمن يجب أن يأخذ 
ــأن تمكني  ــني االعتبار املرأة وتطلعاتها فمن ش بع
ــادة بناء  ــالم وإع ــز الس ــهم يف تعزي ــرأة أن يس امل

املجتمعات وتعزيز التعايف بعد النزاع".

ــــد االتــــــحــــــاد لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة إلنــــــهــــــاء الــــــعــــــدوان  ــــي ــــأي ــــد عـــــلـــــى  ت ــــأكــــي ــــت ــــد االتــــــحــــــاد لـــتـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة إلنــــــهــــــاء الــــــعــــــدوان ال ــــي ــــأي ــــد عـــــلـــــى  ت ــــأكــــي ــــت ال

بصعدة  رازح  على  ســعــودي  مدفعي  قصف  ــر  إث ـــرأة  ام بصعدة استشهاد  رازح  على  ســعــودي  مدفعي  قصف  ــر  إث ـــرأة  ام استشهاد 

ــن ــم ــي ــــي عــــدوانــــهــــا عـــلـــى ال ــــا ف ــــع ـــة فــشــلــت فـــشـــًال ذري ـــودي ـــع ـــس ـــن:ال ـــط ـــن ــنمــعــهــد واش ــم ــي ــــي عــــدوانــــهــــا عـــلـــى ال ــــا ف ــــع ـــة فــشــلــت فـــشـــًال ذري ـــودي ـــع ـــس ـــن:ال ـــط ـــن مــعــهــد واش
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طي ملف طي ملف خيانة ديسمبر .. توجيهات الرئيس  .. توجيهات الرئيس 
ُترجمت الى إجراء ات تنفيذية  ُترجمت الى إجراء ات تنفيذية  

إغالق الملف نهائيًا .. إغالق الملف نهائيًا .. 
والتوجه نحو معركة التصدي والتوجه نحو معركة التصدي 

للعدوان للعدوان 

قضية األسبوع 

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

ــش واللجان  ــال الجي ــذ أبط نف
ــة، عملية  ــس الجمع ــعبية، أم الش
ــة  مرتزق ــع  مواق ــىل  ع ــكرية  عس
ــي يف  ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــد  ــي, وأك ــاحل الغرب ــوب الس جن
ــرح  ــرصع وج ــكري م ــدر عس مص
ــالل العملية,  أعداد من املرتزقة خ
وتدمري مدرعة لهم بصاروخ موجه 

يف ذات الجبهة ومرصع طاقمها 
ــاف : إن وحدات القناصني  وأض
التابعة للجيش واللجان الشعبية 
تمكنت من قنص ثالثة من املرتزقة 
ــدار الرشقي،  ــري يف ال يف جبهة حم
ــا عرش  ــة االثن ــع يف تب ــزق راب ومرت
ــة  ــد بمديري ــكر خال ــوب معس جن

موزع غرب تعز. 

مـــــرتـــــزقـــــة مـــــرتـــــزقـــــة   ٤٤ ـــــــص  ـــــــن وق ـــــا  ـــــه ـــــم ـــــاق ط ــــــــرع  ــــــــص وم ــــــــة  ــــــــدرع م ـــــــص تــــــدمــــــيــــــر  ـــــــن وق ـــــا  ـــــه ـــــم ـــــاق ط ــــــــرع  ــــــــص وم ــــــــة  ــــــــدرع م تــــــدمــــــيــــــر 

خسائر متزايدة يتجرعها مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربيخسائر متزايدة يتجرعها مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي

رئيس (الثورية العليا) : الشعب اليمني يزداد شموخاً  في مواجهة العدوان رئيس (الثورية العليا) : الشعب اليمني يزداد شموخاً  في مواجهة العدوان 
شهد الوقفة االحتجاجية ألبناء مديرية الزيدية يف الحديدة تنديدًا بمجازر العدوان

الحديدة/سبأ
ــس وقفة احتجاجية  ــة بمحافظة الحديدة أم ــاء مديرية الزيدي ــم أبن  نظ
ــة غذائية دعما  ــريوا قافل ــتمرار الحصار، وس ــازر العدوان واس ــد بمج للتندي

للجيش واللجان الشعبية.
ــيل الحوثي إىل أنه  ــة الثورية محمد ع ــار رئيس اللجن ــالل الوقفة أش وخ
ــتمرار مجازر العدوان والحصار إال أن الشعب اليمني يزداد شموخا  رغم اس
ــتهدفون النساء واألطفال دون  وثباتا يف مواجهة العدوان ومرتزقته الذين يس

أي وازع ديني أو أخالقي أو إنساني.
ــي تحاك ضد  ــة املؤامرات الت ــد الجهود ملواجه ــدد عىل رضورة توحي وش
ــي تريد جلب  ــوى اإلرهابية الت ــىل الق ــت الفرصة ع ــي وتفوي ــعب اليمن الش

الخراب والدمار يف بعض املناطق.
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

ــات  ــنطن ليساس ــد " واش ــال معه ق
ــعودية سجلت  الرشق األدنى" بأن الس
ــىل اليمن  ــا يف عدوانها ع ــا ذريع إخفاق
ــري  تغي يف  ــاً  جدي ــر  تفك ــا  ربم ــا  وإنه
تكتيكاتها يف اليمن إثر هذه االنكسارات 
ــا أو أنها بدأت  ــي تُمنَى به ــة الت املتوالي
ــعارات  ــتار وش ــذا التغيري تحت س يف ه
ــي أعلنها  ــاع الت ــر يف وزارة الدف التطوي
ــم  ــعودي والحاك ــد الس ــراً ويل الع مؤخ

الفعيل للمملكة محمد بن سلمان.
ــعودية لم  وأكد املعهد أن القوات الس
تكسب املعركة بشكل ناجح مع ”أنصار 
ــت الذي  ــه يف الوق ــرياً إىل أن ــه “، مش الل
استولت الوحدات العسكرية املتحالفة 

من اإلمارات عىل مدينة عدن الساحلية 
ــار الله“  ــوب، تمكّن ”أنص ــم الجن ومعظ
ــن  اليم ــرب  ــمال غ ــاظ بش ــن االحتف م
ــكان،  ــذي يضم حوايل ثالثة أرباع الس ال
ــك من وجهة  ــوأ من ذل موضحاً أن األس
ــة خرست  ــو أن اململك ــاض، ه ــر الري نظ

جزءاً من أراضيها لـ أنصار الله .
ــن  م ــد  تري ــنطن  واش أن  ــاف  واض
ــايس  ــل دبلوم ــعى لح ــاض أن تس الري
ــح قنوات  ــق إعادة فت ــن طري للحرب ع
اتصال عن طريق مسقط مع أنصار الله 
ــابق  ــدد عىل أنه من الس ، لكن املعهد ش
ــريات  ــت التغي ــا إذا كان ــول م ــه الق ألوان
ــؤولني  املس ــوف  صف يف  ــدة  الجدي

ــذا  ــوالً يف ه ــتعكس تح ــعوديني س الس
ــار  ــراز انتص ــىل إح ــاً ع ــاه أو عزم االتج

عسكري.
ــاني يف  ــع اإلنس ــار إىل ان الوض واش
ــنطن  ــىل واش ــلبا ع ــس س ــن ينعك اليم
ــت  أصبح أن  ــد  بع ــيما  س ــاض  والري
ــرب ال  ــذه الح ــأن ه ــر ب ــنطن تنظ واش
ــم ان ويل  ــا، وبرغ ــار فيه ــن االنتص يمك
ــريات االجتماعية  ــيد بالتغ العهد سيش
واالقتصادية التي سجلها إىل واشنطن 
خالل زيارته اإلّ ان الضغط عليه إلنهاء 
ــن أولويات  ــيكون م ــرب يف اليمن س الح

جدول اإلعمال اإلمريكي .
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ــمالية والجنوبية عىل  ــا الش ــت كل من كوري اتفق
ــل املقبل، كما  ــدود بينهما يف أبري ــد قمة عند الح عق
ــمالية أنها مستعدة للتخيل عن سالحها  أعلنت الش

النووي، يف حال ضمان أمنها.
ــي يف  ــن القوم ــار األم ــك رصّح مستش ــول ذل وح
ــمال  ــغ أن "الجنوب والش ــونغ أوى يون ــوب تش الجن
ــوم يف أواخر  ــة يف بانمونغ ــة ثالث ــىل عقد قم ــا ع اتفق
ــم فيها توقيع الهدنة بني  ــل"، وهي البلدة التي ت أبري

البلدين.
ــة إن البلدين  ــا الجنوبي ــب رئيس كوري وقال مكت

اتفقا عىل إنشاء خط اتصال مبارش بينهما.
ــة إن جارتها  ــة الكورية الجنوبي ــت الرئاس وأضاف
ــة وإطالق  ــام بتجارب نووي ــزم القي ــمالية ال تعت الش
ــتفزازية خالل  ــري ذلك من األعمال االس صواريخ وغ

الحوار مع واشنطن.    
ــا  ــة أن كوري ــة الجنوبي الكوري ــة  الرئاس ــدت  وأك
ــوض حوار مفتوح  ــمالية تعرب عن رغبتها يف خ الش
ــالح  ــألة نزع الس ــول مس ــدة ح ــات املتح ــع الوالي م

النووي وتسوية العالقات.

 قمة مرتقبة تجمع  قمة مرتقبة تجمع 
الكورّيتينالكورّيتين

ــني  جنوبي ــاط  ضب ذوو  ــب  طال  
ــم  لرفضه ــعودية  الس يف  ــن  محتجزي
القتال ضد الجيش واللجان الشعبية 

يف جبهات الحدود باإلفراج عنهم.
ــد" املقرب  ــدن الغ ــل موقع "ع ونق

من العدوان عن ذوي الضباط قولهم: 
ــلطات  إن أبناءهم معتقلون لدى الس
السعودية منذ 3 أشهر بسبب رفضهم 

املشاركة يف الجبهات الحدودية ..

السعودية تحتجز عشرات الضباط الجنوبيين السعودية تحتجز عشرات الضباط الجنوبيين 
لرفضهم القتال ضد الجيش واللجانلرفضهم القتال ضد الجيش واللجان

/ 
ــعودي إىل مدينة  ــي الس ــالل اإلمارات ــدن يف ظل االحت ــة ع ــت مدين تحول
ــكنها الرعب وتشهد هذه املدينة املساملة ومعظم مناطق الجنوب الواقعة  يس
تحت سيطرة العدوان وبشكل دائم مواجهات عنيفة بني املجاميع املتناحرة 
من مرتزقة العدوان وأدواتهم غالباً ما تسفر عن ضحايا يف أوساط املدنيني.

ــاً ملواجهات عنيفة  ــس الجمعة مرسح ــيخ عثمان أم ــت مديرية الش وكان
ــلحة  ــاعات بني عنارص مس ــتمرت لس ــطة اس ــلحة الخفيفة واملتوس باألس
ــمى بقوات الحزام األمني التابعة لإلمارات وبني مجاميع أخرى  تابعة ملا يس
ــد املواطنني  ــام منزل أح ــي" عىل اقتح ــدام "الحزام األمن ــىل إق ــت ع اعرتض
ــدة أحياء  ــيخ عثمان لع ــي كود بيحان بالش ــل أن تمتد من ح ــة قب باملديري

مجاورة محدثة حالة من الهلع والرعب بني أوساط املدنيني.

عدن.. محافظة يسكنها الرعب الدائم عدن.. محافظة يسكنها الرعب الدائم 
مواجهات عنيفة بني المرتزقة يف الشيخ عثمان
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