
ــود  الجه كل  أن  ــطينية  الفلس ــة  الرئاس ــدت  أك
ــط من  ــرشق األوس ــدة يف ال ــات املتح ــدة للوالي الجدي
أجل تنفيذ مرشوع صفقة القرن ستبوء بالفشل حال 

مواصلتها انتهاك الحقوق الرشعية للفلسطينيني.
ــم  ــمي باس ــق الرس ــة، الناط ــو ردين ــل أب ــال نبي وق
ــة أدىل  ــات صحفي ــطينية، يف ترصيح ــة الفلس الرئاس
ــمية، إن  ــه وكالة "وفا" الرس ــب ما نقلت بها امس، حس
ــدول املنطقة  ــة جديدة ل ــة أمريكي ــن جول ــث ع الحدي
ــرن" مضيعة  ــة الق ــمى بـ"صفق ــا يس ــدف بحث م به

للوقت.
ــة األمريكية التي بدأت  وأوضح أبو ردينة: "أن الجول
ــة لتمرير خطة ال  ــدة، والهادف ــورك واألمم املتح يف نيوي
ــة لفصل غزة تحت  ــا، والبحث عن أفكار مبهم معنى له
شعارات إنسانية مقابل التنازل عن القدس ومقدساتها 
ــيئا دون االلتزام  بالرشعية العربية املتمثلة  لن تحقق ش

بقرارات القمم العربية، وقرارات مجلس األمن الدويل..

الرئاسة الفلسطينية: الجولة ا�مريكية الرئاسة الفلسطينية: الجولة ا�مريكية 
لبحث صفقة القرن مصيرها الفشللبحث صفقة القرن مصيرها الفشل
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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

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 

ــاحل الغربي  ــعبية يف الس ــش واللجان الش ــات الجي ــت عملي تنوع
ــاعات املاضية محققه خسائر فادحة يف  ومختلف الجبهات خالل الس

أرواح وعتاد قوات الغزو واالحتالل ومرتزقتها.
ــة نوعية لطريان الجو  ــقط عدد كبري من الغزاة واملرتزقة يف عملي وس
ــري عىل طول  ــل وإصابة عدد كب ــدون من قت ــن املجاه ــري فيما تمك املس

الساحل الغربي.
ــري أمس، عملية نوعية بشن عدد من الغارات  ونفذ طريان الجو املس

عىل تجمعات للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ــري يف  ــبأ) أن عملية طريان الجو املس ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
الساحل الغربي جاءت بعد عملية استخباراتية ورصد، محققة إصابة 

بدقة عالية.
ــزو واالحتالل يف  ــدوا قوى الغ ــان قد كب ــش واللج ــال الجي وكان أبط
ــن اآلليات  ــى وتدمري عدد م ــرشات القتىل والجرح ــاحل الغربي ع الس
ــني قتيال  ــقوط اكرث من خمس ــا وما تحمله من عتاد حربي وس بطواقمه

وعرشات الجرحى يف الفازة خالل الساعات املاضية.
ــداد عن قوى  ــع اإلم ــتمرار قط ــبأ) أس ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــوايل مع محارصة قوات متكاملة  ــدوان واملرتزقة لليوم الثاني عىل الت الع

يف عدد من املواقع.

الرصعى :
-املرتزق/عاصم عبدالله عيل العبيد

-املرتزق/عاصم دحان.
ــيل دره  ــل ع ــى فض -املرتزق/مصطف

املسعودي الصبيحي.

-املرتزق/محمدخليل جازم الصبيحي
-املرتزق/وجدان عبد الكايف الصبيحي.
-املرتزق/طالل سعيد سواد الحميدي 

الصبيجي.

عملية نوعية لطيران الجو المسير تخلف خسائر فادحة في أرواح وعتاد قوى العدوان عملية نوعية لطيران الجو المسير تخلف خسائر فادحة في أرواح وعتاد قوى العدوان 
نزيف الغزاة والمرتزقة يتواصل يف الساحل الغريب

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدةطيران العدوان يشن سلسلة غارات على محافظتي صعدة والحديدة
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
ــلة غارات محافظات  السعودي سلس
ــاعة  الحديدة وصعدة خالل الـ 24 س

املاضية.
ــبأ/  ــي لـ /س ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن غارتني عىل  ــدوان ش ــريان الع أن ط
رازح  ــة  بمديري ــة  الحجل ــة  منطق
ــع غارات عىل  الحدودية بصعدة وتس

مناطق متفرقة من مديرية باقم .
ــاً  قصف أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف 

رازح  ــة  بمديري ــكنية  س ــق  مناط
الحدودية.

ولفت املصدر إىل أن طريان العدوان 
ــة مواطن يف  ــىل مزرع ــني ع ــن غارت ش
ــا  التحيت ــة  بمديري ــن  املدم ــة  منطق
ــن غارات  ــة الحديدة ، كما ش محافظ

مكثفة عىل طول الساحل الغربي.
كما شن طريان العدوان السعودي 
ــىل مديرية  ــس غارتني ع األمريكي أم

الحوك بمحافظة الحديدة.

قوات فرنسية تشارك في معارك العدوان على  الحديدةقوات فرنسية تشارك في معارك العدوان على  الحديدةواصل استهداف المواطنني ومرافق البنى التحتية
ــجله قوات  ــذي تس ــل ال ــل املتواص ــد الفش بع
ــر  ــي أضط ــاحل الغرب ــالل يف الس ــزو واالحت الغ
ــتعانة بمزيد من القوات  تحالف العدوان إىل االس
الغازية من جنسيات متنوعة ويف طليعتها قوات 

فرنسية. 
ــية، عن  ــة "لو فيجارو" الفرنس ونقلت صحيف
ــوات  ــاك ق ــا إن هن ــكريني، قولهم ــن عس مصدري

خاصة فرنسية عىل األرض ىف اليمن.
ــن  ــرى ع ــل أخ ــة تفاصي ــر الصحيف ــم تذك ول
ــدر رد من وزارة  ــطة القوات الخاصة. ولم يص أنش
ــتها  سياس ــن  لك اآلن  ــى  حت ــية  الفرنس ــاع  الدف
ــات القوات  ــدم التعليق عىل عملي املعتادة هى ع

الخاصة.
وكان مصدر برملاني فرنىس قد قال لـ"رويرتز"، 

ــية خاصة توجد  يف اآلونة األخرية، إن قوات فرنس
ىف اليمن.

ــتداد املعارك يف الحديدة عىل  وبالتزامن مع اش
ــاحل الغربي أفادت وسائل إعالم غريبة بأن  الس
قوات يمنية وإماراتية وسودانية ترابط يف أريرتيا 

مستعدة لخوض املعركة.
ــي يس“ الربيطانية عن  ــي ب ــبكة ”ب ــت ش ونقل
ــدة  ــة الحدي ــي أن معرك ــكري إمارات ــدر عس مص
ــل العراقية،  ــة املوص ــهدته مدين ــف عما ش تختل
ــاهدوا حالة مثل حالة املوصل (يف  قائال: ”لن تش
ــريان دك جميع مباني املدينة  ــراق)، إذ أن الط الع

وسواها باألرض“.
يتزامن ذلك مع احتدام املعارك وسط تحذيرات 
دولية ومحلية من مصري وصف بالكارثي ألكرث من 

نصف مليون نسمة يف الحديدة.
ــة، الواقعة عىل  ــة يف املدين ــول مصادر طبي وتق
بعد 150 كيلومرتا جنوب غربي العاصمة صنعاء، 
ــة  ــدء العملي ــذ ب ــوا من ــني قتل ــرشات املدني إن ع

العسكرية يوم األربعاء املايض..
فيما أطلق املستشفى الرئييس يف املدينة نداء 

استغاثة للتربع بالدم.
ــادر يف ما  ــن مص ــي يس“ ع ــت ”بي ب ــا نقل كم
ــمى التحالف العربي لم تسمها بأن اإلمارات  يس
ــوات  ق ــا  بأريرتي ــكرية  العس ــا  قاعدته يف  ــرش  تن
ــرى  أخ ــكرية  عس ــرات  وطائ  “F-16” ــرات  وطائ
ــكرية عىل  ــارك يف الحملة العس يعتقد أنها ستش

الحديدة.

عبدالسالم: المعركة مفتوحة وتصعيد قوى عبدالسالم: المعركة مفتوحة وتصعيد قوى 
الغزو واالحتالل يدمر الحل السياسيالغزو واالحتالل يدمر الحل السياسي

لقي عدد من المرتزقة في الساحل الغربي مصرعهم لقي عدد من المرتزقة في الساحل الغربي مصرعهم 
وجرح آخرون بنيران قوات الجيش واللجان خالل وجرح آخرون بنيران قوات الجيش واللجان خالل 

معارك الساعات الماضية عرف منهم :معارك الساعات الماضية عرف منهم :

 أكد الناطق الرسمي ألنصار الله محمد 
ــدوان األمريكي  ــالم أن تحالف الع ــد الس عب
ــم املعركة يف  ــتطيع حس ــن يس ــعودي ل الس

الحديدة بعد أن أصبحت معركة مفتوحة.
ــالم يف مداخلة  ــال محمد عبد الس وق
ــف  التحال إن   " ــن  امليادي ــاة  قن ــىل  ع
ــي  االعالم ــل  للتهوي ــد  يعم ــعودي  الس
ــرة الثالثة  ــدم للم ــله يف التق ــة فش نتيج

ــه  قّوات أن   ــدا  مؤك ــدة  الحدي ــاه  باتج
محارصة يف الدريهمي.

ــن الحرب أن  ــدف م ــار إىل أن اله وأش
ــا لالحتالل األجنبي  يكون اليمن خاضع
ــد يقاتل يف  ــد إيراني واح ــالً " ال يوج قائ
ــد جيوش احتالل  ــن يف املقابل توج اليم

من السعودية واإلمارات والسودان".

على المبعوث الدويل تقديم الحلول ال االكتفاء بدور حامل الرسائل
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ــاء القبض عىل أخطر  ــة بمحافظة الحديدة من إلق ــت األجهزة األمني تمكن
ــد عملية تعقب ورصد  ــدوان يف منطقة تهامة بع ــد تعمل لصالح الع ــة رص خلي

دقيقة.
ــو عبدالله  ــها املدع ــبأ) أن خلية الرصد يرأس ــي لـ (س ــح مصدر أمن وأوض
ــة، كما يعد  ــها التكفريي ــعودية وأحد خريجي مدارس ــن مواليد الس ــطيح م س
ــتخبارات  ــات التكفريية التي تعمل ملصلحة أجهزة اس ــن كبار قادة التنظيم م
ــريي يف اليمن  ــادة الفكر التكف ــد من التجارب مع ق ــة وقد خاض العدي خارجي

والسعودية بما فيهم أسامة بن الدن.
ــطيح  ــدوان عىل اليمن جند املدعو س ــدر إىل أنه خالل فرتة الع ــار املص وأش
ــات وتجنيد  ــع اإلحداثي ــات من بينها رف ــدوان يف عدة مهم ــة الع ــه لخدم نفس

مرتزقة للقتال يف صفوف العدوان وإدارة خاليا اغتياالت.
ولفت املصدر إىل أن املجرم سطيح اعرتف بالئحة من الجرائم يف مجال رفع 
ــن الثقة لدى  ــطيح يحظى بدرجة عالية م ــط.. موضحا أن س ــات فق اإلحداثي
قيادات من دول العدوان بينهم ضباط يعملون يف غرفة العمليات الجوية لدى 
ــماء التي وردت يف اعرتافاته الرائد اإلماراتي محمد  دول العدوان ومن بني األس
ــالح الجو اإلماراتي والضابط املدعو أبو فيصل سعودي الجنسية  كتبي يف س

وكالهما يعمالن يف غرفة العمليات الجوية للعدوان ومقرها بالرياض.
وبني املصدر أن سطيح تمكن باملال السعودي الذي كان يتلقاه من الرياض 
من تجنيد العديد من أبناء تهامة مستغال األوضاع املعيشية الصعبة، ومؤخرا 
ــن) أربعني  ــا (الراصدي ــدد أفرادهم ــني بلغ ع ــني كبريت ــىل إدارة خليت أرشف ع

عنرصا.

ــارة عىل مواقع  ــعبية، أمس عملية إغ ــش واللجان الش ــذ أبطال الجي نف
مرتزقة الجيش السعودي باتجاه املالحيظ بجيزان.

ــكري لـ (سبأ) سقوط قتىل وجرحى يف صفوف مرتزقة  وأكد مصدر عس
العدوان خالل هجوم الجيش واللجان عىل مواقعهم باتجاه املالحيظ.

ــتهدفت تجمعا  ــعبية اس ــان الش ــش واللج ــة الجي ــار إىل أن مدفعي وأش
للجنود السعوديني يف موقع الخقاقة.

قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الجيش قتلى وجرحى بصفوف مرتزقة الجيش ضبط أخطر خلية تعمل لصالح العدو بالحديدةضبط أخطر خلية تعمل لصالح العدو بالحديدة
السعودي بهجوم على مواقعهم بجيزانالسعودي بهجوم على مواقعهم بجيزان وكيل هيئة الطيران المدني ومدير مطار الحديدة وكيل هيئة الطيران المدني ومدير مطار الحديدة 

ينفيان سيطرة قوات المرتزقة على المطارينفيان سيطرة قوات المرتزقة على المطار
صنعاء - سبأ

ــاعد  ــل الهيئة العامة للطريان املدني واألرصاد املس نفى وكي
ــة دخول مجاميع الغزاة  ــاع املطارات محمد الرشيف، صح لقط

واملرتزقة مطار الحديدة الدويل.
ــال " إن الصور التي تم تداولها يف بعض املواقع اإلخبارية  وق
ــم أخذها  ــار الحديدة ت ــي عن مط ــل االجتماع ــع التواص ومواق
ــم رفع تقرير للمنظمة الدولية  ــخ 24 أكتوبر 2016 عندما ت بتاري
ــح االنتهاكات  ــدة لتوضي ــم املتح ــي ICAO واألم ــريان املدن للط
ــيكاغو واملالحق  ــا العدوان التفاقية ش ــات التي ارتكبه واملخالف
ــدويل واإلعالن  ــة والقانون ال ــات الثنائي ــا واالتفاقي ــة له التابع
ــداء عىل  ــا االعت ــرم كله ــي تج ــان والت ــوق اإلنس ــي لحق العامل

املنشآت املدنية للمطارات".

كذبا ما تم تداوله يف مواقع التواصل االجتماعي

البقية صفحة 07

التأكيد على تعزيز التالحم وعوامل الصمود Pفشال مخططات العدوانالتأكيد على تعزيز التالحم وعوامل الصمود Pفشال مخططات العدوان
محافظات / سبأ

ــم  ــقطرى هاش ــام املالحي وس ــا الجوف س ــد محافظ تفق
ــاء  ــة صنع ــس جامع رئي ــب  نائ ــا  ــس ومعهم أم ــقطري  الس
ــات العليا الدكتور محسن الدربي وعميد كلية الرتبية  للدراس
ــاء ، أحوال  ــدد من أكاديميي صنع ــعد العلوي وع الدكتور س

املرابطني يف الخطوط األمامية بمديرية املتون بالجوف .
ــدراء املكاتب  ــن م ــا عددا م ــي حرضه ــارة الت ــالل الزي وخ
ــة.. ــخصيات اجتماعي ــائخ وش ــة ومش ــة باملحافظ التنفيذي

ــال بحلول  ــقطرى املقاتلني األبط ــوف وس ــا الج ــأ محافظ هن
ــي يحققونها  ــارات الت ــارك ..مباركني االنتص ــر املب ــد الفط عي
ــون من دنس الغزاة  ــات املحافظة وتطهري مديرية املت يف جبه

ومرتزقتهم.
ــال يف محافظة الجوف  ــدا أن انتصارات املقاتلني األبط وأك
ــيظل  ــعب س ــكل اليمنيني وان الش ــزة ل ــدر فخر وع ــي مص ه

مساندا ورافدا للجبهات حتى تطهري كافة مناطق اليمن.

تواصل الزيارات الميدانية للمرابطني يف الجبهات

التفاصيل صفحة 02

حزب الرفاه الموريتاني يدين المذابح السعودية في حق أبناء اليمن حزب الرفاه الموريتاني يدين المذابح السعودية في حق أبناء اليمن 
ــي ما  ــاه املوريتان ــزب الرف ــف ح وص
ــدوان يف اليمن باملذبحة  ترتكبه دول الع
بحق نساء واطفال اليمن يف ظل صمت 
ــزي وأدان الحزب  ــالمي مخ عربي وإس
ــان صدر عنه أمس ما تقوم به دول  يف بي
ــي  ــاء أمرييك ــعودي بغط ــدوان الس الع
ــم يف  ــن جرائ ــيل م ــي وإرسائي وبريطان

اليمن فيما ييل نص البيان ..
ــن  ــي يف اليم ــعب العرب ــش الش يعي
ــول املذبحة التي  ــال جديدا من فص فص
ــعودي وأزالمه من   ــام الس يرتكبها النظ

خالل الهجوم عىل الحديدة يف الساحل 
ــذه املدينة التي تعيش  الغربي لليمن ه
ــاء واألطفال  فيها مئات اآلالف من النس
ــل  ــة القت ــرك آل ــا  تتح ــزل .. وبينم الع
ــادي  ــوا تتم ــرا وج ــرا وبح ــعودية ب الس
ــالمية  والنخب  ــعوب العربية واإلس الش
ــها  ــية  يف دفن رؤوس ــة  والسياس الفكري
ــكل مخز معاناة  يف الرمال متجاهلة بش
ــن  ومظلوميته  ــي يف اليم ــعب العرب الش
التي فاقت كل التصورات حتى أضحت 
ــة  الجماعي ــادة  اإلب ــة  جريم ــة  مرتب يف 

ــة  الدولي ــات  املنظم ــض  بع أن  ــم  ورغ  ،
ــا وهناك منددة  ــت ترفع أصواتها هن بات
ــري أن  ــا ، غ ــتنكرة إياه ــة ومس بالجريم
ــيها  ــوال هذه الجريمة املركبة  و مآس أه
ــالمية  ــعوب العربية و اإلس ــزد الش لم ت
ــن  ع ــا  نكوص إال  ــديد  الش ــف   ولألس
ــاه  ــاني تج ــي و اإلنس ــب األخالق الواج
ــوارت خلف  ــل إنها ت ــعيد ب ــن الس اليم
ــيايس و  ــة و النفاق الس ــب الخيان حج

ارتهنت  للبرتو دوالر السعودي.
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