
ــي مرصعهم  ــدوان األمريك ــن مرتزقة الع ــي عدد م لق
وجرح آخرون يف عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية 

عىل مواقعهم يف قيفة بمحافظة البيضاء .
ــش  الجي أن  ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة عىل مواقع املرتزقة 

يف قيفة استخدم فيها األسلحة الخفيفة واملتوسطة .
ــقوط قتىل وجرحى من مرتزقة العدو  وأكد املصدر س

يف العملية .
ــس عملية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــذ الجي ــا نف كم
هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان األمريكي السعودي 

بمحافظة لحج.
ــة عدد من  ــرصع وإصاب ــكري م ــح مصدر عس وأوض
املرتزقة خالل العملية التي استهدفت مواقعهم يف تباب 

كرش باملحافظة.

مهاجمة مواقع المرتزقة مهاجمة مواقع المرتزقة 
في البيضاء ولحج وكسر زحف في البيضاء ولحج وكسر زحف 

لهم بتعز ومأرب والجوفلهم بتعز ومأرب والجوف

ــك بدرالدين  ــيد عبداملل ــورة الس ــد قائد الث أك
ــال  إلفش ــدوان  الع ــف  تحال ــاه  اتج أن  ــي  الحوث
مشاورات جنيف كان بشكل متعمد وبنية مسبقة 
ألنه ال يريد الوصول لحل سلمي منصف وعادل.
ــي يف كلمة له  ــيد عبد امللك الحوث ــار الس وأش
ــورات، إىل أن خيار  ــر التط ــول آخ ــاء أمس ح مس
ــار الصحيح بالفطرة  ــدي للعدوان هو الخي التص
ــانية وبمقتىض الهوية اإليمانية وبمقتىض  اإلنس
ــرك يف كل  ــة التح ــىل أهمي ــدداً ع ــة.. مش املصلح
ــاع  ــد يف الدف ــة التجني ــن عملي ــات ضم االتجاه

واألمن والتطوع يف الجبهات.
ــدوان  ــدي للع ــىل أن التص ــد ع ــدد التأكي وج
ــؤول  ــه ألنه يمثل املوقف املس ــار ال مناص من خي
ــا  إم ــن  خياري ــام  أم ــن  نح ــال"  وق ــح..  والصحي

االستسالم للعدوان أو التصدي له والثمن األفظع 
الذي ممكن أن ندفعه هو ثمن االستسالم".

ــدي علينا  ــعب يمني اعت ــاف " نحن كش وأض
ــنا وحريتنا  ــن أنفس ــاع ع ــن للدف ــا مضطري وكن
ــتقاللنا وهذا حق لنا".. مشريا إىل أن العدوان  واس
ــاً وال يملك الحق ال  ــربر وال رشعية له نهائي غري م

ابتداًء وال ختاماً.
ــبق  ــد امللك الحوثي أنه س ــيد عب وأوضح الس
ــن املفاوضات والحوار  ــدت عدة جوالت م أن انعق
ــيطرة  ــاعياً للس ــاً متعنتاً وس ــدوان دائم وكان الع
ــعب اليمني واليمن.. مؤكداً فشل  التامة عىل الش
ــن املفاوضات يف  ــة م ــل املاضي ــدوان يف املراح الع
الحصول عىل أهدافه ولهذا اتجه لخيار التصعيد 
ال  ــا  عندم ــدوان  الع دول  أن  ــاً  مبين ــكري،  العس

ــية تتجه  ــل ألهدافها عرب الطريقة الدبلوماس تص
للمخادعة وذر الرماد يف العيون.

ــفر الوفد  ــة س ــربر لعرقل ــد م ــاف" ال يوج وأض
ــط الوصول إىل  ــذي أراد فق ــاوض ال ــي املف الوطن
جنيف بأمان والعودة إىل صنعاء بأمان بعد انتهاء 
ــي املفاوض  ــد الوطن ــا طلبه الوف ــاورات ، وم املش

ليس رشطاً بل هو حق طبيعي ومرشوع".
ــدوان  الع دول  أن  إىل  ــورة  الث ــد  قائ ــت  ولف
عرقلت الوفد املفاوض سابقاً يف جيبوتي وُمنع 
ــرور يف دول معينة وكان يعيش حالة من  من امل
ــرياً إىل أن الوفد  ــان.. مش ــدام األم ــر وانع الخط
املفاوض تعرض يف الجولة األوىل من املفاوضات 
ــف ملخاطر متعددة وطُلب منه أن يتنازل  بجني
عن أي تعويضات يف حال تم استهدافه مقابل 

ــودة إىل  ــدة طائرة للع ــه األمم املتح ــن ل أن تؤم
اليمن.

ــد الوطني  ــادة الوف ــن إع ــم نتمكن م ــال" ل وق
ــة تبادل بعد  ــذاك إال من خالل عملي ــاوض آن املف
ــيس  ــي القبض عىل جواس ــن القوم ــى األم أن ألق
ــد  بالوف ــم  مبادلته ــت  وتم ــن  اليم يف  ــني  أمريكي

املفاوض".
ــوب أن يحظى الوفد  ــه كان املطل ــار إىل أن وأش
ــل آمن عرب  ــول عىل نق ــه يف الحص ــي بحق الوطن
ــة يف العدوان..  ــت رشيك طريان دولة محايدة ليس
ــيا بل  وأضاف" لم نعارض أن تكون الصني أو روس
ــن نقل الوفد  ــي الدولة التي تؤم ــى الكويت ه حت

املفاوض إىل جنيف".
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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.
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أكد في كلمة متلفزة مساء أمس أن تحالف العدوان تعمد إفشال مشاورات جنيفأكد في كلمة متلفزة مساء أمس أن تحالف العدوان تعمد إفشال مشاورات جنيف

قائد الثورة: ال مبرر لرفض طلب الوفد الوطني السفر والعودة بأمانقائد الثورة: ال مبرر لرفض طلب الوفد الوطني السفر والعودة بأمان

خـــتـــامـــًا وال  ــــــداًء  ــــــت اب ال  ــــق  ــــح ال يـــمـــلـــك  وال  ـــًا  ـــي ـــائ ـــه ن لـــــه  ـــة  ـــي ـــرع ش وال  ــــرر  ــــب م ـــر  ـــي غ ــــــدوان  ــــــع خـــتـــامـــًاال وال  ــــــداًء  ــــــت اب ال  ــــق  ــــح ال يـــمـــلـــك  وال  ـــًا  ـــي ـــائ ـــه ن لـــــه  ـــة  ـــي ـــرع ش وال  ــــرر  ــــب م ـــر  ـــي غ ــــــدوان  ــــــع ال
وفد المرتزقة الذي أرسلته دول العدوان للمشاورات في جنيف ال يمتلك القرار حتى في شؤونه الشخصية

ـــالء ـــم ـــع ـــا الــــخــــونــــة وال ـــه ـــب الـــيـــمـــنـــي يـــســـتـــأثـــر ب ـــع ـــش ـــدة ال ـــاع ـــس ـــم ــــــــــوال الــــتــــي تــــقــــدم ل ـــالءاألم ـــم ـــع ـــا الــــخــــونــــة وال ـــه ـــب الـــيـــمـــنـــي يـــســـتـــأثـــر ب ـــع ـــش ـــدة ال ـــاع ـــس ـــم ــــــــــوال الــــتــــي تــــقــــدم ل األم

ــه ــداف ــه ــت اس تـــم  حــــال  فـــي  تــعــويــضــات  أي  يـــتـــنـــازل عـــن  أن  مــنــه  مـــتـــعـــددة وُطـــلـــب  ــر  ــاط ــخ ــم ل جــنــيــف١  فـــي  ـــاوض  ـــف ـــم ال الـــوفـــد  ـــرض  ـــع ت   ■■
جــنــيــف إلـــــى  الــــمــــفــــاوض  ــــد  ــــوف ال ـــل  ـــق ن تــــؤمــــن  الــــتــــي  الـــــدولـــــة  ــــي  ه الـــكـــويـــت  ـــى  ـــت ح ــــل  ب ــــا  ــــي روس أو  ـــن  ـــي ـــص ال تــــكــــون  أن  لـــديـــنـــا   مــــانــــع  ال    ■■

رئيس الوزراء يناقش ا?وضاع االستثنائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة االحتاللرئيس الوزراء يناقش ا?وضاع االستثنائية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة االحتالل
التقى محافظي عدن وشبوة وحضرموت

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
ــس  ــور، أم ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــالم  ــدن طارق س ــي ع ــاء محافظ بصنع
وشبوة محمد عيل الطمباله وحرضموت 

لقمان باراس.
جرى خالل اللقاء الذي حرضه وزيرا 
ــل عبيد بن  ــة والعم ــؤون االجتماعي الش
ضبيع والدولة لشؤون مخرجات الحوار 
الوطني واملصالحة الوطنية أحمد القنع، 
ــر املحافظني الثالثة،  ــوف عىل تقاري الوق
ــتثنائية التي تعيشها  عن األوضاع االس
ــالل  االحت ــت  تح ــة  الواقع ــات  املحافظ

ــبوة  وهي عدن ولحج والضالع وأبني وش
وحرضموت واملهرة وسقطرى.

ــع الجديد  ــتعراض الوض ــث تم اس حي
ــه يف االنتفاضات  ــرى التعبري عن الذي ج
ــهدها  ــة التي تش ــري املسّيس ــعبية غ الش
ــاد  ــي حركها الفس ــات والت ــك املحافظ تل
ــى  املنف ــة  حكوم ــه  تمارس ــذي  ال ــري  الكب
وقيامها بطباعة أكرث من ترليون ريال عىل 
املكشوف، ما أثر سلبا بصورة مبارشة عىل 
ــة املواطنني يف املحافظات  مستوى معيش

املحتلة والوطن بشكل عام.
التفاصيل صفحة 02

صنعاء / سبأ 
ــس  رئي ــرار  ق ــدر  ص
املجلس السيايس األعىل 
رقم (135) لسنة 2018م 
ــماؤهم  بتعيني التالية أس
ــاء يف اللجنة العليا  أعض

لالنتخابات واالستفتاء:
ــود  محم ــد  محم ــايض  الق  -

عبدالله بازي .
ــب ثابت محمد  - القايض غال

صالح.
ــن  محس ــد  محم ــايض  الق  -

أحمد العزير.
ــعيد مهيوب  -القايض عيل س

الصامت.

ــة مواطنني جلهم  ــهد خمس استش
نساء وأطفال بغارتني لطريان العدوان 
ــة  ــىل مديري ــعودي ع ــي الس األمريك

رصواح يف محافظة مأرب.
ــدوان  ــة الع ــهداء جريم ــماء ش اس
ــق املواطنني  ــعودي بح األمريكي الس
ــاب  ــوادي حب ــس ب ــة التطل يف منطق

بمديرية رصواح 
اسماء الشهداء: 

ــد جزيالن  ــد احم ــعيد محم 1 - س
18 سنة 

2 - نارص احمد التام العسويل 20 سنة 
3 - نارصة احمد عيل ربيع 50 سنة 
ــد الزايدي  ــن محم 4 -فاطمة حس

30 سنة 

ــد جزيالن  ــد احم ــة محم 5 - رسي
8سنوات

ــدر أمني باملحافظة  وأوضح مص
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــبأ)  (س ـــ  ل
ــة يف  ــة ناري ــارة دراج ــتهدف بغ اس
ــة حباب باملديرية ما أدى إىل  منطق
ــل كانوا عىل  ــل وطف ــهاد رج استش

متنها .
ــدوان  ــريان الع ــدر أن ط ــد املص وأك
ــتهداف املسعفني بغارة ثانية  عاود اس
ــاء ،  ــهاد ثالث نس ــفرت عن استش أس
ــرياً إىل أن الطريان واصل التحليق  مش
ــماء املنطقة ملنع إسعاف  بكثافة يف س

الضحايا .
ــن طريان العدوان األمريكي  كما ش

ــىل  ع ــارة  غ  15 ــس  أم ــعودي  الس
ــرية بمحافظة  ــايل واملن ــي الح مديريت

الحديدة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن 
طريان العدوان استهدف بثالث غارات 
ــن  ــايل، كما ش ــة الح ــة بمديري الجبان
ــام مدخل مدينة  ــىل الخط الع غارة ع

الحديدة.
ــريان املعادي  ــر املصدر أن الط وذك
ــد  أح ــزل  من ــاء  فن ــىل  ع ــارة  غ ــن  ش
ــن جولة االقرعي  ــني بالقرب م املواطن

بمديرية الحايل.
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــارة جبل  ــتهدف بـ 11 غ ــدوان اس الع

امللح يف مديرية املنرية. 

طريان العدوان يشن ١٥غارة على محافظة الحديدة

استشهاد استشهاد ٥٥مواطنين جلهم نساء وأطفال بغارتين على صرواح في ماربمواطنين جلهم نساء وأطفال بغارتين على صرواح في مارب

قرار بتعيين أعضاء باللجنة العليا لالنتخاباتقرار بتعيين أعضاء باللجنة العليا لالنتخابات

 /يحيى الشامي
ــالم الحربي وحدود  ــاهد االع ــالم الحربي وحدود  تؤكد مش ــاهد االع  تؤكد مش
ــائلها املستخدمة  ــائلها املستخدمة املعركة الجغرافية و وس املعركة الجغرافية و وس
ــي  التخف ــاليب  وأس ــوم  الهج ــكات  ــي وتكتي التخف ــاليب  وأس ــوم  الهج ــكات  وتكتي
والتمويه واملناورة وحجم مشاركة الطريان والتمويه واملناورة وحجم مشاركة الطريان 
ــوع اآلليات الداخلة عىل  ــوع اآلليات الداخلة عىل الحربي وعدد ون الحربي وعدد ون
ــهدتها  ــهدتها خط املواجهات أن عملية نوعية ش خط املواجهات أن عملية نوعية ش
ــريية، بطلُها والقابض  ــريية، بطلُها والقابض منطقة مجازة العس منطقة مجازة العس
ــة من أبطال  ــادرة فيها هم ثل ــة من أبطال عىل زمام املب ــادرة فيها هم ثل عىل زمام املب
الجيش واللجان الشعبية، واليكم يف املادة الجيش واللجان الشعبية، واليكم يف املادة 
ــة ترويها  ــن تفاصيل العملي ــذه جانب م ــة ترويها ه ــن تفاصيل العملي ــذه جانب م ه
ــيم ومالمح  ــرُّب تقاس ــال وتق ــنة األبط ــيم ومالمح ألس ــرُّب تقاس ــال وتق ــنة األبط ألس
ــا اىل أذهاننا صور االعالم الحربي  ــا اىل أذهاننا صور االعالم الحربي حدوده حدوده
من أكرث من زاوية ُمطلّة عىل ميدان املعركة من أكرث من زاوية ُمطلّة عىل ميدان املعركة 

االستثنائية.االستثنائية.

- موقع املعركة وجغرافيتها:- موقع املعركة وجغرافيتها:
ــن  ــة م ــة الرشقي ــازة يف الجه ــع مج ــن - تق ــة م ــة الرشقي ــازة يف الجه ــع مج - تق
ــلة جبلية يبدأ  ــة الربوعة وهي سلس ــلة جبلية يبدأ مدين ــة الربوعة وهي سلس مدين
ــكلة  ــن مجموعة التباب املتش ــا م ــكلة ارتفاعه ــن مجموعة التباب املتش ــا م ارتفاعه
ــة الربوعة التابعة  ــني مديرية باقم ومدين ــة الربوعة التابعة ب ــني مديرية باقم ومدين ب
ــري وتنتهي بمرتفعات جبلية متفاوتة  ــري وتنتهي بمرتفعات جبلية متفاوتة لعس لعس
ــس باالتجاه  ــابهة التضاري ــس باالتجاه االرتفاع ومتش ــابهة التضاري االرتفاع ومتش
ــد بداية  ــازة عن ــي مج ــل تنته ــي قب ــد بداية الرشق ــازة عن ــي مج ــل تنته ــي قب الرشق
سلسلة جبال عليب وهي الجبال الواقعة سلسلة جبال عليب وهي الجبال الواقعة 
ــب  ــري ونجران، وتكتس ــي عس ــني منطقت ــب ب ــري ونجران، وتكتس ــي عس ــني منطقت ب
ــىل  ع ــعة  الواس ــا  إطاللته ــن  م ــا  ــىل أهميته ع ــعة  الواس ــا  إطاللته ــن  م ــا  أهميته
ــة  ــة الواقع ــة املتنوع ــكيلة الجغرافي ــة التش ــة الواقع ــة املتنوع ــكيلة الجغرافي التش
ــن الوديان  ــكل م ــري وتتش ــن الوديان بني صعدة وعس ــكل م ــري وتتش بني صعدة وعس

والسهول والتباب.والسهول والتباب.

هجوم مجازة : تحرير عشرات المواقع في عسير قبل قطع طرق امداد المرتزقة

جريفيث يعترف: فشلنا في ايجاد جريفيث يعترف: فشلنا في ايجاد 
ممر آمن لوفد صنعاءممر آمن لوفد صنعاء

 /عباس السيد
ــوث األممي إىل  ــري مبارشة حمل املبع بطريقة غ
ــف العدوان عىل اليمن  اليمن مارتن جريفيث تحال
بقيادة السعودية واالمارات مسؤولية عرقلة وصول 
ــاورات  ــاركة يف املش ــد الوطني إىل جنيف للمش الوف

التي كان مقررا لها أن تبدأ الخميس املايض.
ــي  صحف ــر  مؤتم يف  ــي  األمم ــوث  املبع ــال  وق
ــاركة يف  ــار الله يرغبون يف املش ــس بجنيف: أنص أم
ــاورات جنيف وال زالوا يبذلون جهودا من أجل  مش

ذلك لكننا فشلنا يف ايجاد ممر آمن لوصولهم .
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