
األرايض املحتلة/
ــس  الثالثاء  ــر أم ــطيني فج ــاب فلس ــهد ش  استش
ــيل يف مدينة طولكرم  ــاص قوات االحتالل اإلرسائي برص

بالضفة الغربية.
ــادر طبية  ــطينية عن مص ــة وفا الفلس ــت وكال ونقل
قولها إن الشاب محمد حسام عبد اللطيف حبايل (22 
ــهد بعد إصابته بنريان  عاماً) من مخيم طولكرم استش

االحتالل يف الرأس واألطراف السفلية.
ــدة أحياء يف  ــالل ع ــرية لالحت ــوات كب ــت ق واقتحم
ــط إطالق نار  ــي الغربي وس ــزت يف الح ــرم وتمرك طولك
ــيل للدموع وداهمت عدداً من  كثيف وقنابل الغاز املس

منازل الفلسطينيني وعاثت فيها دماراً وتخريباً.
ــطينياً  ــت قوات االحتالل فجر أمس 21 فلس واعتقل
ــس ومدن بيت  ــة األثرية يف نابل ــا املنطق ــد اقتحامه بع
لحم والخليل وقرية املزرعة شمال رشق رام الله وبلدة 

حزما شمال رشق القدس املحتلة يف الضفة الغربية.

استشهاد شاب فلسطيني في الضفة استشهاد شاب فلسطيني في الضفة 
الغربية واعتقال الغربية واعتقال ٢١٢١ آخرين في نابلس آخرين في نابلس

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

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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 / محمد الفائق
فيما وصل الوفد الوطني اىل العاصمة السويدية 
ــاء أمس  تنطلق  ــتوكهولم يف وقت متأخر من مس س
ــاورات  ــن املش ــدة م ــة الجدي ــس الجول ــدا الخمي غ
ــتمر نحو  ــا األمم املتحدة وتس ــة التي ترعاه اليمني

ــت لــ"الثورة"،  ــادر خاصة رصح ــام وفقا ملص 10 أي
وأكدت أن املشاورات خطوة لبناء الثقة بني األطراف 

اليمنية.
ــاورات  ــارك يف مش ــي املش ــد الوطن ــرأس الوف وي
ــالم صالح أحمد فليتـه  ــتاذ عبدالس ــويد االس الس
ــوا  عض  12 ــد  الوف ــم  ويض ــالم)  عبدالس ــد  (محم

ــام وأنصار الله وبعض  ــعبي الع يمثلون املؤتمر الش
املكونات..

ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــا لق وفق
ــد الوطني  ــكيل الوف ــنة 2018م بتش رقم (139) لس
لتمثيل الجمهورية اليمنية يف املشاورات الصادر يف 

الثالث من سبتمرب املايض.

ــويد  ــي عرص أمس إىل الس ــد الوطن ــه الوف وتوج
ــفري  ــن غريفيث والس ــي مارت ــوث األمم ــة املبع برفق
ــويدي  الكويتي لدى اليمن فهد امليع واملبعوث الس
ــس الثالثاء من  ــة أقلعت أم ــرة كويتي ــىل منت طائ ع

مطار صنعاء الدويل..

رئيس الوفد الوطني : لن ندخر جهدا (نجاح المشاورات رئيس الوفد الوطني : لن ندخر جهدا (نجاح المشاورات 
وإحالل السالم وإنهاء الحرب العدوانية وفك الحصاروإحالل السالم وإنهاء الحرب العدوانية وفك الحصار

متحدث القوات المسلحةمتحدث القوات المسلحة: تصعيد العدوان يثبت عدم جديته في تحقيق أي نجاح لجهود السالم في اليمن
 / خاص

أتهم املتحدث الرسمي للقوات املسلحة العميد 
ــال  ــدوان بمحاولة إفش ــع تحالف الع ــى رسي يحي
ــس يف  ــق الخمي ــي تنطل ــدة الت ــاورات الجدي املش

السويد بمشاركة وفدنا الوطني.
ــا هو ديدنه  ــع "إن العدو وكم ــال العميد رسي وق
ــاول  ــاورات يح ــن املش ــة م ــالق أي جول ــل انط قب
ــه والتصعيد عىل األرض وهو  تكثيف غارات طريان
ــه يف تحقيق أي  ــه وجديت ــد عدم رغبت ــف يؤك موق

نجاح لجهود السالم يف اليمن". 
ــار املتحدث الرسمي إىل أن العدو شن أكرث  وأش
ــة منها 25  ــىل مناطق متفرق ــن 60 غارة جوية ع م
ــاعات كما  غارة عىل جبهة نهم يف أقل من عرش س
صعد من هجماته وزحوفاته منذ الصباح الباكر يف 
جبهات الحدود قبالة باقم والبقع ورازح يف الوقت 
ــتعد لنقل  ــم املتحدة تس ــرة األم ــت طائ ــذي كان ال

الوفد الوطني إىل مشاورات السويد. 
ــدوان ومرتزقته  ــه الع ــروج ل ــا ي ــاف " إن م وأض
ــالم  ــائل إعالمه حول نيته يف تحقيق الس عرب وس
ــون  ــي ك ــل إعالم ــرد تضلي ــدوان مج ــاف الع وإيق
العدوان اعتاد الغدر والتصعيد وإحداث أي تقدم 

مع قرب كل جولة مشاورات. 
أن  ــىل  ع ــد  التأكي ــمي  الرس ــدث  املتح ــدد  وج
ــعب  ــعبية ومن خلفهم الش ــش واللجان الش الجي
ــد  ــة أي تصعي ــة ملواجه ــم الجاهزي ــي يف أت اليمن
للعدوان وكافة االحتماالت أكرث من أي وقت مىض.

وأكد أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كرسوا 
خالل الـ 24 ساعة املاضية عدة زحوفات وهجمات 
ــنودة  ــلل لقوات العدو ومرتزقته مس ومحاوالت تس

من املدفعية والصواريخ وبغطاء جوي كبري.
وأوضح العميد يحيى رسيع يف ترصيح لـ"سبأ" 
ــع الجيش  ــف باتجاه مواق ــاول الزح ــدو ح أن الع

واللجان الشعبية يف جبهة نهم حيث هاجم مواقع 
ــاورة ، الفتاً  ــض املواقع املج ــرن وعياش وبع يف الق
ــعبية تمكنوا من صد  ــش واللجان الش إىل أن الجي

هجوم العدو وكبدوه خسائر كبرية. 
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــر بأن أبط وذك
ــق تقدم  ــدو ومرتزقته تحقي ــاوالت الع ــرسوا مح ك

ــائر فادحة حيث سقط  عىل األرض و كبدوهم خس
ــني ، مبيناً أن عرشات  ــرشات منهم قتىل ومصاب الع
ــتباك لم  ــق االش ــة يف مناط ــزال مرمي ــث ال ت الجث

يستطع العدو انتشالها. 
ــويل ألبطال  ــدور البط ــع ال ــد رسي ــا العمي وحي
ــم ويقظتهم  ــعبية وصموده الجيش واللجان الش
ــرسح العملياتي  ــداد امل ــة عىل امت ــة العالي القتالي
ــواعدهم القوية تاريخاً مرشقاً  والذين يخطون بس
ــجلها  وانتصارات يترشف بها كل اليمنيني وسيس

التاريخ يف أنصع صفحاته. 
ــبعة مواطنني  ــهد س ــىل صعيد متصل استش ع
ــدوان عىل  ــريان الع ــارات ط ــرون بغ ــرح 13 آخ وج
ــاعة  ــي الحديدة وصعدة خالل الـ 24 س محافظت
ــي ومدفعي  ــف صاروخ ــتهدف قص ــة، واس املاضي

األحياء واملناطق اآلهلة بالسكان.
ــني اثنني  ــهاد مواطن ــد استش ــي أك ــدر أمن مص
ــريان العدوان عىل  ــة ثالثة آخرين بغارة لط وإصاب
ميناء الحديدة ، وشن الطريان غارتني عىل منطقة 

الجبلية بمديرية التحيتا. 
ــة العدوان قصفوا مدينة  وذكر املصدر أن مرتزق
ــببت  ــي بأكرث من 100 قذيفة مدفعية تس الدريهم
ــري  ــازل وأرضار كبرية يف جامع التيس ــار للمن يف دم
والجامع الكبري يف املدينة ، كما استهدفوا بصواريخ 

الكاتيوشا قرية الزعفران يف كيلو16 بالدريهمي.

أكد جاهزية الجيش واللجان ومن خلفهم الشعب للمواجهة 

ــهاد وجرح ٢٠٢٠ مدنيا مدنيا ــهاد وجرح  غارة على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات واستش ــن أكثر من ٦٠٦٠ غارة على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات واستش ــن أكثر من العدو يش العدو يش

وزير العدل يؤكد أهمية وزير العدل يؤكد أهمية 
المعايير المهنية في المعايير المهنية في 

تطوير العمل القضائي تطوير العمل القضائي 
والمؤسسي والمؤسسي 

أبناء محافظة عمران: إلى أبناء محافظة عمران: إلى 
الجهاد بالمال والرجال الجهاد بالمال والرجال 
تلبية لنداء الله والوطن تلبية لنداء الله والوطن 

الوفد الوطني يصل العاصمة السويدية ستوكهولم  والمشاورات تنطلق غــــدا

مقتل وإصابة أكثر من مقتل وإصابة أكثر من ٧٠٧٠ جنديًا سعوديًا بنيران  جنديًا سعوديًا بنيران 
الجيش واللجان خالل نوفمبر المنصرمالجيش واللجان خالل نوفمبر المنصرم

ــعودياً بعمليات  ــاً س ــن 70 جندي ــرث م ــل وأصيب أك قت
ــهر نوفمرب  ــعبية خالل ش ــان الش ــش واللج ــة للجي نوعي

املايض.
ــائل إعالم العدو بمرصع وإصابة 77 جندياً  واعرتفت وس

سعودياً خالل نوفمرب املنرصم يف جبهات ما وراء الحدود.
ــىل وجرحى جيش النظام  ــماء قت وفيما ييل قائمة بأس

السعودي الذين تم اإلعالن عنهم.

الحديدة / سبأ
ــري ووحدة  ــالح الجو املس ــذ س نف
املدفعية بالجيش واللجان الشعبية 
ــىل تجمعات  ــرتكة ع أمس عملية مش

للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ــو  ــالح الج ــدر يف س ــح مص وأوض
املسري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
ــتهدفت  اس ــرتكة  املش ــة  العملي أن 

ــزاة واملرتزقة يف كيلو 16  تجمعات الغ
بمديرية الدريهمي.

ــة  وإصاب ــرصع  م ــدر  املص ــد  وأك
يف  ــة  واملرتزق ــزاة  الغ ــن  م ــد  العدي
ــة التي جاءت بعد رصد دقيق  العملي

ملواقعهم.
ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــا  كم
بالجيش واللجان الشعبية أمس آلية 

ــم  ــة رشق طيبة االس ــة باملرتزق محمل
بمديرية خب والشعف بالجوف.

ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــرصع  م ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــة ع وإصاب
ــفة  ــوة ناس ــم بعب ــتهداف آليته باس

بمنطقة طيبة االسم.

ا(مارات مدبر عمليات االغتياالت في عدن ا(مارات مدبر عمليات االغتياالت في عدن 

ا(عالن عن تشكيل اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية Oبناء المحافظات الجنوبية والشرقية ا(عالن عن تشكيل اللجنة التحضيرية للهيئة التنسيقية Oبناء المحافظات الجنوبية والشرقية 
ــكيل اللجنة  ــن تش ــاء ع ــس بصنع ــن أم أعل
التحضريية للهيئة التنسيقية ألبناء املحافظات 
ــرد  وط ــدوان  الع ــة  ملقاوم ــة  والرشقي ــة  الجنوبي

االحتالل من أرايض الجمهورية اليمنية.
ــد  ــذي عق ــع ال ــاع املوس ــك يف االجتم ــاء ذل ج
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــم رئي ــاء وض بصنع
عبدالعزيز صالح بن حبتور والقائم بأعمال رئيس 

مجلس الشورى محمد حسني العيدروس ..
التفاصيل صفحة 02

رئيس الوزراء : النشاط 
المؤسسي كفيل باستقرار 
الخدمات العامة والحفاظ 

على هيكلية الدولة 
 صـ  صـ 0505

البقية صفحة 02

تحقيق استقصائي أميركي يفجر ويفضح : تحقيق استقصائي أميركي يفجر ويفضح : 

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

موسكو/
ــس  ــن، أن الرئي ــالف فولودي ــرويس، فياتشيس ــواب ال ــس الن ــس مجل ــن رئي أعل
ــتفزاز  ــرب بتنظيمه االس ــم عىل حافة ح ــينكو وضع العال ــرتو بوروش ــي بي األوكران

بمضيق كريتش، داعيا االتحاد األوروبي إىل تقييم ذلك.
ــكو:  ــار، يف موس ــال فولودين أثناء لقائه عضو الربملان األوروبي، روالند بأكس وق
ــه. وال نفهم عدم تقييم أعمال  ــذي تجري إثارته يف العالم يجب تقييم ــر ال "إن التوت
ــا والجمعية  ــة الربملانية ملجلس أوروب ــن جانب الجمعي ــس األوكراني اليوم م الرئي
ــينكو يف  ــان األوروبي. إن بوروش ــاون يف أوروبا والربمل ــة األمن والتع ــة ملنظم الربملاني
ــكام العرفية  ــق إعالن األح ــة الحرب عن طري ــم عىل حاف ــر وضع العال ــة األم حقيق
ووضع الجيش األوكراني يف حالة التأهب. وقام بذلك بهدف الحفاظ عىل سلطته".

مسؤول روسي: الرئيس االوكراني يدفع العالم نحو حافة الحربمسؤول روسي: الرئيس االوكراني يدفع العالم نحو حافة الحرب
عملية مشتركة لسالح الجو المسير والمدفعية على تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربيعملية مشتركة لسالح الجو المسير والمدفعية على تجمعات الغزاة والمرتزقة بالساحل الغربي
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