الرئي�س نا�صر� :أبحث عن حل للأزمة ال عن ال�سلطة فقد جربتها واكتويت بناره ـ ـا
�أكد رف�ضـــــه لإن�شاء قواعد ع�سكرية باليمن وحذّ ر من كارثية ا�ستمرار الحرب..

المئات يحت�شدون لإحياء الذكرى الأولى لمقتل الإدري�سي وقتلته خارج العدالة
�صــ 3

اندالع حريق ب�إحدى �شقق �إمناء ال�سكنية وا�ستياء من عدم جتاوب الدفاع املدين
�شبوة  .تعزيزات حوثية ت�صل بيحان بعد �سيطرة المقاومة على ال�سويداء ومهاجمة المناقي�ش
�صــ 3

�صــ 3

و�سط �أنباء عن �سيطرة القوات الحكومية على منطقة ال�صفراء بالكامل وا�ستعدادها لـ «حيد بن عقيل»..

�سعر الن�سخة ( )80ريا ًال
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�سقوط جبل «الن�صب الأحمر» اال�ستراتيجي بيد قوات ال�شرعية..

م�أرب ..المقاومة تهاجم مواقع الحوثيين
في هيالن ومعارك عنيفة قرب �سوق �صرواح

�أخبار اليوم /خا�ص
�شهدت مديرية �صرواح -غربي
م�ح��اف�ظ��ة م� � ��أرب� � -ش �م��ال �شرقي

ال� �ب�ل�اد� ،أم ����س ال �ج �م�ع��ة -م �ع��ارك
متوا�صلة بين القوات الحكومية
وال �م �ق��اوم��ة م��ن ج �ه��ة وملي�شيا

الحوثي والقوات الموالية للرئي�س
ال�سابق علي �صالح من جهة �أخرى.
البقية
�ص 12
..................

متحدث با�سم الحكومة :تم
�صرف مرتبات �أكثر من � 200ألف
من منت�سبي قوات ال�شرعية

�أخبار اليوم /عدن
�أنجزت اللجان الرئي�سة والفرعية
الخا�صة ب�صرف مرتبات �ضباط و�صف
وج�ن��ود ال�ق��وات الم�سلحة والأم ��ن في
كافة المناطق الع�سكرية على امتداد
الوطن ،ت�سليم مرتبات لأكثر من 200
�ألف من منت�سبي الجي�ش والأمن.

وق� ��ال ال �م �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي ب��ا��س��م
الحكومة راج��ح بادي"�إن ه��ذا الرقم
المحقق حتى الآن في �صرف مرتبات
الم�ؤ�س�سة الع�سكرية والأمنية في كل
المناطق ،يعد ان�ج��از ًا قيا�سيا من قبل
اللجان الوزارية والفرعية المكلفة
البقية

..................

�ص 12

�أخبار اليوم /خا�ص
توا�صلت المعارك الم�سلحة ب�شكل
عنيف بين القوات الحكومية والمقاومة
م��ن ج�ه��ة وملي�شيا ال�ح��وث��ي وال �ق��وات

الموالية للرئي�س ال�سابق علي �صالح-
�أم�س الجمعة -في محافظة �شبوة جنوب
�شرقي البالد.
�ص
البقية
12
..................

ا�شتباكات عنيفة بال�صلو والأحكوم والملي�شيا ترتكب مجزرة جديدة بحق المدنيين..

مقاومة تعز تك�سر هجمات الحوثيين محيط تلتي ال�سوداء والخلوة والتحالف يحذر نزالء �سوفتيل

اللواء اليافعي :نرحب
بالذين ين�ضمون لل�شرعية
لكن ال نعتمد عليهم

القب�ض على ع�صابة مروجة للح�شي�ش بزنجبار..

�أبين ..مقتل قيادي في تنظيم القاعدة
و«� »3آخرين في غارة لطائرة بدون طيار

�أخبار اليوم /خا�ص
�أكدت م�صادر محلية بمحافظة
�أبين مقتل قيادي بارز في تنظيم

�أخبار اليوم /متابعات
ك�شف ال�ل��واء� /أحمد �سيف -نائب رئي�س هيئة الأرك��ان في
القوات الم�سلحة -عن تمّكن الجي�ش من �إخراج قيادات ع�سكرية
موالية لالنقالبيين من �صنعاء
البقية
�ص 12

وثائق بريطانيــة �سرية تك�شـف �سر محاولـــة
«�صالح» ر�شوة «مبارك» بـ« 25مليون دوالر»
..................

�أخبار اليوم /متابعات
ك�شف تقرير بريطاني ما ت�ضمنته
وثائق حكومية بريطانية رفعت عنها

ال�سرية ،من اتهامات كالها زعماء عرب
بع�ضهم �إلى بع�ض ،ب�سبب وقوفهم �إلى
جانب الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام

ح�سين �أو �إلى جانب معار�ضيه.
ولعل �أ�شد االتهامات الواردة في
البقية
�ص 12
..................

�أخبار اليوم /خا�ص
قالت م�صادر محلية بمحافظة تعز جنوب
غ��رب��ي ال �ب�لاد �إن عنا�صر ال�ح��وث��ي وق��وات
الرئي�س ال�سابق علي �صالح المتمركزة في
تبة ال��دب�ع��ي ،والخ�ضر ،بمنطقة الأح�ك��وم
بمديرية حيفان ق�صفت طريق هيجة العبد،
بالمقاطرة.
وت�شهد مديرية حيفان مواجهات متقطعة
بين القوات الحكومية والمقاومة
البقية
�ص 12
..................

القاعدة بالمحافظة يوم الخمي�س
ب �غ��ارة ج��وي��ة ل �ط��ائ��رة �أم�ي��رك�ي��ة
بدون طيار.

و�أ� � �ش� ��ارت ت �ل��ك ال �م �� �ص��ادر لـ
"�أخبار اليوم" �إلى �أن �أمير
البقية
�ص 12

�أ�سرة الزميل العب�سي تك�شف عن تلقيها تهديدات لإغالق
التحقيقات حول مالب�سات وفاته
�أخبار اليوم /متابعات
�أف�����ص��ح��ت �أ� � �س� ��رة ال��زم �ي��ل
ال�صحفي " محمد عبده العب�سي"
ع��ن تلقيها ت �ه��دي��دات تطالبها
بدفن جثة الزميل و�إغ�لاق ملف
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�م�ط��ال�ب��ة بك�شف

م�لاب �� �س��ات وف ��ات ��ه ع �ب��ر ال �ط��ب
ال���ش��رع��ي وال�ت���ش��ري��ح الجنائي
للجثة .
وقال م�صدر مقرب من �أ�سرة
"العب�سي" " :تلقينا عدد ًا من
البقية
�ص 12
..................

..................

