
بريوت / وكاالت
ــوري بشار األسد أن تكون  نفى الرئيس الس
ــيا حليفته العسكرية تميل عليه القرارات  روس
ــد اختالفات يف  ــن الطبيعي أن توج ــال إن م وق
ــك يف حديث  ــني الحلفاء، وذل ــات النظر ب وجه
صحفي نرشته وسائل اإلعالم الحكومية أمس 

األول.
ــؤال  ــد عىل س ــك يف معرض رد األس جاء ذل
أون  ــل  (مي ــة  صحيف ــه  أجرت ــاء  لق يف  ــرح  ط
ــة األنباء  ــه وكال ــة ونرشت ــداي) الربيطاني صن
ــكو  موس ــت  كان إذا  ــا  عم ــال  كام ــورية  الس
ــية  ــوريا الدبلوماس تتحكم اآلن يف تحركات س

والعسكرية.
ــري باللغة  ــث الذي أج ــا لنص الحدي ووفق
ــورية  ــة العربية الس ــة وبثته الوكال اإلنجليزي
ــتهم  “سياس ــد  األس ــال  ق ــانا)  (س ــاء  لألنب
(الروس) وسلوكهم وقيمهم ال تقيض بالتدخل 
ــم ال يفعلون ذلك، لدينا عالقات  أو اإلمالء، إنه

جيدة مع روسيا منذ نحو سبعة عقود..

ا�سد: روسيا ال تملي علينا القراراتا�سد: روسيا ال تملي علينا القرارات
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يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

الرئيس المشاط يشيد بدور أبناء حجة في تعزيز الصمود والثبات ودعم الجبهاتالرئيس المشاط يشيد بدور أبناء حجة في تعزيز الصمود والثبات ودعم الجبهات
التقى رئيس مجلس النواب ونائبه ووزير اإلدارة المحلية وقيادة محافظة حجة

المشاط يعزي في وفاة اللواء أبو لحوم والعالمة المأخذي المشاط يعزي في وفاة اللواء أبو لحوم والعالمة المأخذي 
صنعاء - سبأ

ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــث  بع
ــة عزاء  ــيايس األعىل برقي ــس الس املجل
ومواساة يف وفاة اللواء عيل عبد الله أبو 
لحوم بعد عمر حافل بالعطاء يف خدمة 

الوطن.
ــة  الربقي يف  ــاط  املش ــس  الرئي ــرب  وع
ــنان أبو لحوم  ــيخ س التي بعثها إىل الش
ومحمد عيل أبو لحوم وإخوانه وكافة آل 
ــاة  ــو لحوم، عن خالص العزاء واملواس أب

ــت  ــوىل جل ــائال امل ــاب .. س ــذا املص يف ه
ــع رحمته  ــه أن يتغمد الفقيد بواس قدرت
وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم 

أهله وذويه الصرب والسلوان.

صنعاء / سبأ 
ــاط  ــيايس األعىل مهدي املش ــس الس ــس املجل ــاد رئي أش
ــري يف تعزيز الصمود والثبات  بدور أبناء محافظة حجة الكب

والتالحم ودعم الجبهات.
ــس رئيس مجلس النواب يحيى عيل  وقال خالل لقائه أم
ــول، ووزير  ــالم هش ــس املجلس عبدالس ــي ونائب رئي الراع
ــظ حجة هالل  ــيل القييس ومحاف ــة عيل بن ع اإلدارة املحلي
ــنويل  ــاكلنا وس ــاكلكم هي مش ــويف "إن همكم همنا ومش الص
ــة بكل ما  ــاء محافظة حج ــات أبن ــريا باحتياج ــا كب اهتمام

نستطيع".
ــاء  ــل أبن ــرب وتحم ــف وص ــاط مواق ــس املش ــن الرئي وثم
ــكانها ودمر بيوتهم  ــر العدوان معظم س ــات التي هج املديري
ــم بمثل ذلك  ــه مثيل ولم تق ــبق ل ــكل لم يس وممتلكاتهم بش
ــية بل قام بذلك دولة متجربة وأناس  كثري من األنظمة الفاش

يقولون أنهم خدام الحرمني ويدعون أنهم مسلمون.
التفاصيل صفحة 03

إجراءات لتعزيز ا�داء الدبلوماسي وا5عالمي في مواجهة إجراءات لتعزيز ا�داء الدبلوماسي وا5عالمي في مواجهة 
تصعيد العدوان وفضح مخططاته ا5جرامية تصعيد العدوان وفضح مخططاته ا5جرامية 

ــة  برئاس ــي  حكوم ــاع  اجتم ــد  عق
ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي
ــس، كرس للوقوف  صالح بن حبتور أم
ــد الدبلومايس واإلعالمي  أمام التصعي
ــعودي  ــدوان الس ــف الع ــن لتحال الراه

ــلهم  فش ــر  إث ــن  اليم ــد  ض ــي  اإلمارات
ــكرية  العس ــم  مخططاته ــق  تحقي يف 

واألمنية يف مختلف الجبهات .
ــم  ض ــذي  ال ــاع،  االجتم ــدارس  وت
ــؤون الخدمات  نائب رئيس الوزراء لش

ــس الوزراء  ــد ونائب رئي محمود الجني
ــني مقبويل  ــور حس ــة الدكت ــر املالي وزي
ــام  ــدس هش ــة املهن ــري الخارجي ووزي

رشف واإلعالم عبدالسالم جابر..

أقرها اجتماع برئاسة بن حبتور 

البقية صفحة 02

ــس صاروخا  ــعبية أم ــش واللجان الش ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
باليستيا عىل املدينة الصناعية بجيزان.

ــكري (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ  وأوضح مصدر عس
بدر1 الباليستي املدينة الصناعية بجيزان.

إىل ذلك دكت القوة الصاروخية واملدفعية للجيش واللجان الشعبية أمس 
تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم بعسري.

ــكري أن القوة الصاروخية استهدفت بصلية صواريخ  وأوضح مصدر عس
الكاتيوشا تجمعا الجنود السعوديني يف معسكر الحاجر.

ــات مرتزقة الجيش  ــتهدف تجمع ــار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا اس وأش
السعودي يف مجازة، محققا إصابات مبارشة.

القوة الصاروخية والمدفعية تدك تجمعات جنود العدو ومرتزقتهم يف عسري 

يحرق المدينة الصناعية في جيزان يحرق المدينة الصناعية في جيزان 
بدر ١ الباليستي

إصابة عدد من المواطنين بينهم نساء وأطفال 
بغارات وحشية على صعدة والحديدة بغارات وحشية على صعدة والحديدة 

ــس بينهم  ــة مواطنني أم أصيب أربع
ــريان  ــنهما ط ــني ش ــل بغارت ــرأة وطف ام
ــىل  ع ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع
ــة  بمحافظ ــة  الحدودي ــدا  ش ــة  مديري

صعدة.

ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان شن غارتني  لـ(س
ــة  ــدا أدت إىل إصاب ــق يف ش ــىل مناط ع
ــني وامرأة وطفل بجروح ، وأرضار يف  رجل

ممتلكات املواطنني.

ــدوان فجر أمس  ــن طريان الع كما ش
ــة  ــة رازح باملحافظ ــىل مديري ــني ع غارت
ــادي  املع ــريان  الط أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــن  ــتهدف بغارة منطقة الحجلة وش اس

غارة عىل منطقة األزهور الحدودية .
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  وش
السعودي أمس أربع غارات عىل مناطق 

متفرقة بمديريات محافظة صعدة.
ـــ  ــدة ل ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم شن  ــبأ) أن طريان العدوان الغاش (س
ــة بمديرية  ــة طخي ــىل منطق ــني ع غارت
ــة آل صبحان  ــىل منطق ــارة ع ــز وغ مج

بمديرية باقم .

زلزال ٢ يدك تجمعات مرتزقة العدوان يف تعز والمدفعية تستهدف آلياتهم بلحجطريان العدوان يواصل استهداف المدنيني  وتجمعاتهم 

ــة للجيش  ــوة الصاروخي ــت الق ــة للجيش أطلق ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــاً  صاروخ ــس  أم ــعبية  الش ــان  ــاً واللج صاروخ ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــتياً عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة  ــتياً عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة باليس باليس

يف الساحل الغربي.يف الساحل الغربي.
ــكري لـ(سبأ) أن  ــكري لـ(سبأ) أن وأوضح مصدر عس وأوضح مصدر عس
ــتهدفت بصاروخ  ــة اس ــوة الصاروخي ــتهدفت بصاروخ الق ــة اس ــوة الصاروخي الق
ــتي تجمعات للغزاة  ــتي تجمعات للغزاة قاهر توم إم الباليس قاهر توم إم الباليس

واملرتزقة بالساحل الغربي.واملرتزقة بالساحل الغربي.
وأكد املصدر أن الصاروخ أصاب هدفه وأكد املصدر أن الصاروخ أصاب هدفه 
ــائر يف صفوف العدو وعتاده  ــائر يف صفوف العدو وعتاده مخلفا خس مخلفا خس

العسكري.العسكري.
ــالح الجو  ــذت وحدات س ــك نف ــالح الجو إىل ذل ــذت وحدات س ــك نف إىل ذل
املسري أمس عملية نوعية عىل تجمعات املسري أمس عملية نوعية عىل تجمعات 

الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.

ــالح  ــكري أن س ــدر عس ــح مص ــالح وأوض ــكري أن س ــدر عس ــح مص وأوض
ــة نوعية  ــتهدف بعملي ــري اس ــو املس ــة نوعية الج ــتهدف بعملي ــري اس ــو املس الج
ــاحل  ــزاة واملرتزقة يف الس ــات الغ ــاحل تجمع ــزاة واملرتزقة يف الس ــات الغ تجمع
يف  ــارشة  مب ــات  إصاب ــاً  محقق ــي،  يف الغرب ــارشة  مب ــات  إصاب ــاً  محقق ــي،  الغرب

صفوفهم.صفوفهم.
ــوة الصاروخية  ــت الق ــز أطلق ــوة الصاروخية ويف تع ــت الق ــز أطلق ويف تع
للجيش واللجان الشعبية أمس صاروخ للجيش واللجان الشعبية أمس صاروخ 
ــة العدوان  ــىل تجمعات مرتزق ــة العدوان  ع ــىل تجمعات مرتزق ــزال 22 ع ــزال زل زل

األمريكي السعودي.األمريكي السعودي.
ــوة  ــكري أن الق ــدر عس ــح مص ــوة وأوض ــكري أن الق ــدر عس ــح مص وأوض
ــات املرتزقة يف  ــت تجمع ــة دك ــات املرتزقة يف الصاروخي ــت تجمع ــة دك الصاروخي
مديرية مقبنة بصاروخ زلزال مديرية مقبنة بصاروخ زلزال 22 ، محققة  ، محققة 

إصابات مبارشة يف صفوفهم.إصابات مبارشة يف صفوفهم.
البقية صفحة 02

القوة الصاروخية وسالح الجو المسير ينكالن بالغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي 

صنعاء - سبأ
ــواء الركن رزق الجويف  ــل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة الل وضع وكي
ومعه الوكيل املساعد لعمليات الرشطة العميد عيل حسني أمس حجر األساس 

لقسم رشطة املطار النموذجي بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة.
ــد الركن معمر  ــة العاصمة العمي ــه مدير أمن أمان ــواء الجويف ومع ــد الل وتفق
هراش سري العمل بمراكز الرشطة املديرية .. مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال 
ــالمة  ــة والحفاظ عىل أمن وس ــبيل محاربة الجريم ــة العاصمة يف س ــن أمان أم

املواطنني.

اللواء الجوفي يضع حجر ا�ساس اللواء الجوفي يضع حجر ا�ساس 
لقسمي المطار والشهيد الملصي لقسمي المطار والشهيد الملصي 

ــس إن الرئيس األمريكي دونالد  ــال وزير الخارجية األملاني هايكو ماس أم ق
ــاً إىل رضورة أن تقف  ــنطن بأوروبا الفت ــي تجمع واش ــر ”الثقة“ الت ــب ُيدّم ترام

أوروبا موحدة للدفاع عن مصالحها.
ــرت“ نقلته  ــل االجتماعي ”توي ــىل موقع التواص ــاس يف تعليق له ع ــد م وانتق
ــحب تأييده للبيان الختامي الصادر يف نهاية قمة  فرانس برس إعالن ترامب س
مجموعة السبع أمس األول يف كندا مؤكداً أهمية أن تقف أوروبا موحدة للدفاع 

عن مصالحها بطريقة أكرث شدة والرد عىل أمريكا أوالً.
وخاطب الوزير األملاني ترامب: ”بوسعك يف تغريدة أن تدمر برسعة مقداراً ال يصدق 

من الثقة وهذا ما يجعل من املهم جداً أن تقف أوروبا موحدة للدفاع عن مصالحها“.

الخارجية ا�لمانية: ترامب ُيدمر الثقة الخارجية ا�لمانية: ترامب ُيدمر الثقة 
بين واشنطن وأوروبابين واشنطن وأوروبا
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مسؤول أممي: من العار على ا�مم المتحدة السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق ا5نسانمسؤول أممي: من العار على ا�مم المتحدة السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق ا5نسان
ــود يف حقوق اإلنسان ال  ــجّل النظام السعودي األس س
يحتاج إىل كثري عناء إلثباته، فسلطات هذا النظام تستمر 
ــات  واإلدان ــات  واملحاكم ــفية  التعس ــال  االعتق ــالت  بحم
ــرشات املدافعني عن  ــجن ع ــا يتواصل س ــني فيم للمعارض
ــطاء لفرتات طويلة جراء انتقادهم  ــان والنش حقوق اإلنس

هذه السلطات واملطالبة بإصالحات.
ــو  ــي العف ــدة ومنظمت ــم املتح ــر لألم ــرشات التقاري ع
ــم وانتهاكات  ــش وثقت جرائ ــن رايتس ووت ــة وهيوم الدولي
ــا ما أوردته لجنة تابعة  ــعوديني آخره هذا النظام بحق الس

ــارة ململكة  ــا قدمته يف ختام زي ــدة يف تقرير له ــم املتح لألم
ــن التقرير  ــة أيام حيث تضم ــتمرت خمس ــعود اس بني س
ــان الربيطانية مقتطفات منه  الذي نرشت صحيفة الغاردي

”تقييما قاسيا“ لسجل حقوق االنسان يف السعودية.
ما زاد من قوة التقرير الجديد أن الزيارة كانت بناء عىل 
ــي أن قوانينها  ــعودية التي تدع ــلطات الس ــوة من الس دع
ــان  ــي باملعايري الدولية لحقوق اإلنس ــة اإلرهاب تف ملكافح
ــت تريد ألن  ــر ما كان ــلت يف تمري ــلطات فش ــن هذه الس لك
ــاتها لم تعد  ــرتض عىل سياس ــق كل من يع ــا بح انتهاكاته

تخفى عىل أحد داخلياً وخارجياً.
ــك  ــان باتري ــية يف الغاردي ــؤون الدبلوماس ــرر الش مح
وينتور أوضح أن اللجنة التقت مسؤولني سعوديني بارزين 
وعدداً من الوزراء والقضاة ورجال الرشطة وممثيل االدعاء 
العام وخلصت يف ختام زيارتها إىل أن السلطات السعودية 
ــتمر للمعارضني  ــم ومس ــاد منظ ــات اضطه ــارس عملي تم
باستخدام القوانني التي تقول إنها ملكافحة اإلرهاب والتي 

تسمح لها باعتقال املعارضني ونشطاء حقوق اإلنسان.

النظام السعودي.. سجل أسود يف حقوق اإلنسان واستغالل لقوانني مكافحة اإلرهاب يف اضطهاد معارضيه
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القائد ا�على يهنئ قيادة الدفاع ومنتسبي المنطقتينالقائد ا�على يهنئ قيادة الدفاع ومنتسبي المنطقتين  
الخامسة والسادسة باالنتصارات ا�خيرة للقوات المسلحة الخامسة والسادسة باالنتصارات ا�خيرة للقوات المسلحة 

صنعاء/ سبأ
ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس هنأ األخ مهدي محمد املش
األعىل القائد األعىل للقوات املسلحة، قيادة وأبطال الجيش 
ــكرية  ــاع ويف املنطقتني العس ــعبية بوزارة الدف ــان الش واللج
ــي حققوها  ــارات الكبرية الت ــة باالنتص ــة والسادس الخامس
ــناد أبناء القبائل يف محافظتّي  عىل قوى العدوان بدعم وإس

الحديدة والجوف.
ــادة وزارة  ــي بقي ــال هاتف ــاط يف اتص ــس املش ــرب الرئي وع
ــري للجهود الجبارة  ــن تهانيه واعتزازه وتقديره الكب الدفاع ع
ــبو املنطقتني الخامسة والسادسة  التي بذلها أبطال ومنتس
ــاء محافظتّي الجوف  ــعبية وأبناء القبائل وأبن واللجان الش

ــارات النوعية التي  ــا االنتص ــت ثمرته ــدة والتي كان والحدي
ــوف  ــة الج ــي ومحافظ ــاحل الغرب ــة الس ــت يف جبه تحقق

ومختلف الجبهات األخرى يف األيام القليلة املاضية.
ــيايس األعىل بالبطوالت التي  ــاد رئيس املجلس الس وأش
ــف  ــعبية يف مختل ــان الش ــش واللج ــال الجي ــطرها أبط يس
ــة عدوان عاملي تكالبت فيه  جبهات العزة والرشف يف مواجه

كل قوى الرش واإلجرام عىل اليمن.
ــؤولة  ــتجابة املس ــيل الجاد واالس ــرك العم ــد ان التح وأك
ــعبية كانت  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــعب وأبط ــاء الش ألبن

نتيجتها هذه االنتصارات الكبرية.
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