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/ 
ــت  اندلع ــوارع  ش ــرب  ح ــفرت  أس
ــدوان  ــة الع ــل مرتزق ــني فصائ ــس ب أم
ــعودي اإلماراتي وسط مدينة تعز  الس
ــني بطلقات  ــة 4 مدني ــس عن إصاب أم
ــوائية وسط حال من الذعر  نارية عش
ــط املدينة  ــاء وس ــكان أحي ــادت س س
ــة املتجددة  ــتباكات العنيف جراء االش

بني فصائل املرتزقة.
ــوق  واندلعت املواجهات أمس يف س
ــارع جمال عبد النارص  دي لوكس بش
وسط املدينة بني مسلحني ينخرطون 
ــا حزب  ــي يقوده ــيا الت ــن املليش ضم
ــات  التنظيم ــيا  ومليش ــالح  اإلص
ــادل  ع ــي  اإلرهاب ــادة  بقي ــة  اإلرهابي
ــده فارع املكنى بـ "أبي العباس" يف  عب
ــار أمس،  ــوق دي لوكس نه محيط س
ــتباكات كانت اندلعت بني  امتدادا الش

ــابق عىل خلفية  ــني يف وقت س الفصيل
ــواق القات   ــول  إيرادات أس الرصاع ح

البالغة نحو 3 ماليني ريال يوميا.
وأرغمت االشتباكات أكرث املواطنني 
ــال محالهم  ــالء منازلهم وإقف عىل إخ
ــال  إقف ــد  بع ــا  وخصوص ــة  التجاري
مسلحي الفصائل املتصارعة للشارع 
ــوارع الفرعية املحيطة  ــيس والش الرئي

ــن نرشهم  ــال ع ــس فض ــي دي لوك بح
قناصة يف سطوح املباني.

ــا  الضحاي ــني  ب إن  ــكان  س ــال  وق
ــره كان  ـــ 13 من عم ــني ولد يف ال املدني
ــة ألداء االمتحان  يف طريقه إىل املدرس
ــن املارة  ــني آخرين م ــن مدني فضال ع
ــوق دي لوكس من الباعة  فيما خال س

والرواد طوال ساعات النهار .

ولد الشيخ أعاد لمجلس ا?من صفقة "ميناء الحديدةـ  الرواتب" مدعومة بمخاوف المالحةولد الشيخ أعاد لمجلس ا?من صفقة "ميناء الحديدةـ  الرواتب" مدعومة بمخاوف المالحة
مندوب اوروغواي طالب بتحقيق دويل يف جرائم التحالف السعودي

/ 
ــلمان يف  ــعودي محمد بن س ــداة لقاء جمعه بويل العهد الس غ
ــماعيل  الرياض، قدم املبعوث األممي غري املرحب به يف اليمن اس
ــن الدويل يف  ــس إىل مجلس األم ــيخ إحاطته الجديدة أم ــد الش ول
ــابقة،  ــا بمحتوى إحطاته الس ــن أي جديد قياس ــة خلت م صيغ
سوى يف االنحياز للنظام السعودي والتعبري عن مواقفه متجاهال 
ــار وقائمة املجازر  ــدوان الهمجي عىل اليمن والحص ــتمرار الع اس
ــدوان بحق املدنيني منذ اإلحاطه  ــة التي ارتكبها طريان الع الطويل
ــدم  النزاهة إىل  ــم بع ــيخ  املته ــي قدمها ولد الش ــرية الت ــل األخ قب

مجلس األمن.
ــبوهة  ــه أمس عرض صفقته املش ــيخ يف إحاطت ــاد ولد الش واع
ــني داعما الصفقة  ــدة برصف رواتب املوظف ــة ميناء الحدي ملقايض
ــتهداف سفن املساعدات وتهديد حركة املالحة " يف  بمخاوف " اس

مضيق باب  املندب..

 /وكاالت
ــني  الص ــاء  أنب ــة  وكال ــت  أعلن
ــفنا  س إن  ــينخوا)  (ش ــدة  الجدي
ــرادا من الجيش الصيني  تحمل أف
إىل  ــا  طريقه يف  ــني  الص ــادرت  غ
جيبوتي بالقرن األفريقي من أجل 
ــكرية لبكني  ــة أول قاعدة عس إقام
ــفن  ــرية إىل أن الس يف الخارج، مش
يف  ــانجيانغ  تش ــاء  مين ــادرت  غ
ــوب الصني "إلقامة قاعدة دعم  جن

يف جيبوتي".

 / وكاالت
ــم  لألم ــام  الع ــني  األم ــل  وكي ــب  طال
ــق  ــانية ومنس ــؤون اإلنس ــدة للش املتح
ــتيفن أوبراين  ــؤون اإلغاثة الطارئة س ش
مجلس األمن الدويل بممارسة الضغوط 
ــاء  ــن إلنه ــرصاع يف اليم ــراف ال ــىل أط ع
ــرك  التح رضورة  ــىل  ع ــددا  مش ــة  األزم
ــان حماية  ــس األمن لضم ــل ملجل العاج
املدنيني والتأكيد عيل بقاء موانئ اليمن 
مفتوحة لألغراض اإلنسانية والتجارية.

ــة  ــي، يف جلس ــؤول األمم ــال املس وق
ــأن  ــن الدويل بش ــس األم ــة ملجل مفتوح
ــم املبعوث  ــت امس لتقدي اليمن خصص

ــن  باليم ــه  في ــب  املرح ــري  غ ــي  االمم
ــىل  ــني ع ــيخ  " يتع ــد الش ــماعيل ول اس
ــد  يع ــم  ل ــكالم  فال ــرك،  التح ــس  املجل

ــراف بالوفاء  ــزام األط ــان إل ــاً، لضم كافي
ــاني  ــم بموجب القانون اإلنس بتعهداته

الدويل“.
ــعر بالخزي،  ــاف: ”علينا أن نش وأض
وعىل أطراف الرصاع يف اليمن أن يشعروا 
ــا األوىل  ــاً، أولوياتن ــزي أيض ــس الخ بنف
ــني  ــة املدني ــتهدف حماي ــي أن تس ينبغ

وإنقاذهم“.
ــني ينتظرون  ــال أوبراين إن اليمني وق
ــاء الرصاع، ولكي  ــم أن تتحركوا ألنه منك
ــك ينبغي عليكم الضغط بقوة  تفعلوا ذل

عىل األطراف املعنية“.
البقية صفحة 02البقية صفحة 02

/ 
ــيايس القائد  ــس الس ــس املجل ــد رئي اك
ــح الصماد  ــلحة صال ــوات املس ــىل للق األع
ــىل مواصلة  ــي مصمم ع ــعب اليمن أن الش
ــتقالل  ــة واالس الكرام ــة  ــود يف معرك الصم
ــرا وال رشا وال  ــس بط ــك لي ــريا إىل أن ذل مش
ــروب  ــتمرار الح ــد اس ــن يري ــا مل ــح باب نفت
ــداس  ت أن  ــل  نقب أن  ــن  يمك ال  ــا  ولكنن
أن  إىل  ــريا  مش ــعبنا"  ش ــل  ويقت ــا  كرامتن
ــوم صامدا موحد  ــعب اليمني يقف الي الش
ــة كل  ــري يف مجابه ــة واملص اإلرادة والعزيم
ــة العاملية يف املنطقة  مخططات الصهيوني
ــني ونصف  ــىل مدى عام ــي تحصد وع والت
ــا اإلجرامي ضد اليمن املزيد من  يف عدوانه
اإلخفاقات العسكرية رغم إمكاناتها املادية 

والبرشية .
وكان الرئيس الصماد يتحدث أمس لدى 
ــب رئيس مجلس الوزراء  حضوره ومعه نائ
ــني  حس ــور  الدكت ــة  االقتصادي ــؤون  للش
ــواء الركن محمد  ــر الدفاع الل مقبويل ووزي
ــوزراء ورئيس  ــي وعدد من ال نارص العاطف
ــن محمد  ــواء الرك ــة الل ــة األركان العام هيئ
ــدة  ــظ الحدي ــاري ومحاف ــم الغم عبدالكري
ــن الهيج فعالية تخرج  الخريجني من  حس

عدد من الكليات العسكرية.
ــنا  ــروب ولس ــاق ح ــنا عش ــال " لس وق
ــة وكرامة  ــاق حري ــالم ولكننا عش ضد الس
ــالم ومع  ــتقالل ونحن مع الحوار والس واس
أي جهود دولية أو إقليمية تبذل بعد وقف 
العدوان ورفع الحصار ... اليمن مع السالم 
ــالم الذي  ــل الس ــن اج ــم م ــعي الدائ والس
يفيض إىل إيقاف العدوان واليد ممدودة من 
ــالم مع دول الجوار املعتدية ومع  أجل الس

املغرر  بهم".

فصائل المرتزقة تشعل حرب شوارع في تعز أوقعت ضحايا مدنيين  .. في قبضة العصابات المسلحة

ولد الشيخ أعاد في إحاطته المقدمة لمجلس ا?من صفقته المشبوهة مقايضة ميناء الحديدة بصرف الرواتبولد الشيخ أعاد في إحاطته المقدمة لمجلس ا?من صفقته المشبوهة مقايضة ميناء الحديدة بصرف الرواتب
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صاروخية الجيش واللجان دكت معسكر ماس التابع صاروخية الجيش واللجان دكت معسكر ماس التابع 
للمرتزقة في مارب مسجلة في صفوفهم خسائر ثقيلة للمرتزقة في مارب مسجلة في صفوفهم خسائر ثقيلة 

تدمري دبابة لمليشيا العدوان بصاروخ موجه يف الجوف 

/ 
ــة أن القوة  ــكرية ميداني ــادر عس قالت مص
ــعبية دكت  ــش واللجان الش ــة للجي الصاروخي
ــة العدوان  ــع ملرتزق ــاس التاب ــكر م ــس معس ام
ــة مارب بصلية  ــعودي االماراتي يف محافظ الس
ــات  اصاب ــة  محقق ــا  الكاتيوش ــخ  صواري ــن  م
مبارشة، مشرية إىل أن سيارات اإلسعاف هرعت 

إىل املكان إلسعاف قتىل وجرحى املرتزقة.
ــوة املدفعية  ــت الق ــا دك ــك فيم ــاء ذل وج
ــات املرتزقة  ــس تجمع ــان أم ــش واللج للجي

ــة رصواح  ــدرة بمديري ــم يف املخ وتحصيناته
بإصابات مبارشة.

ــوف أكدت املصادر تمكن  ويف جبهات الج
ــعبية من تدمري  ــش واللجان الش ــوات الجي ق
ــوا بجوارها  ــن كان ــرصع وإصابة م ــة وم دباب
ــخ موجهة يف  ــرى بصواري ــاب آلية أخ وإعط
ــون فيما  ــة املت ــدبا بمديري ــة  وادي س منطق
ــعودي  ــة العدوان الس ــن مرتزق ــى أربعة م لق
ــريان الجيش  ــرون بن ــب آخ ــم واصي مرصعه

واللجان يف وادي شواق بمديرية الغيل.

ضحايا مدنيون في سلسلة غارات هستيرية لطيران العدوان استهدفت عدة محافظاتضحايا مدنيون في سلسلة غارات هستيرية لطيران العدوان استهدفت عدة محافظات
/ 

ــنها أمس  ــارب إن غارات ش ــة يف محافظة م ــادر محلي ــت مص قال
ــىل محافظة مأرب  ــعودي االماراتي ع ــدوان الس ــف الع ــريان تحال ط
ــة بني  ــة يف منطق ــتهدافه تجمعات مدني ــد اس ــني بع ــا مدني ضحاي
ــريان تحالف العدوان  ــاذاة مديرية رصواح فيما عاود ط ضبيان بمح
ــتهدفا منازل  ــىل املحافظات اليمنية مس ــتريية ع امس غاراته الهس

وتجمعات سكنية.
وشن طريان العدو أمس ثالث غارات استهدفت منزل اللواء الركن 
ــلة  ــن سلس ــي بن عيل الزايدي يف مديرية رصواح بمأرب، كما ش ناج
ــق اخرى يف  مديرية  ــتهدفت منطقة الضيق ومناط غارات اخرى اس

رصواح احداها استهدفت منزال يف املديرية.
ــىل منطقة  ــعودي غارتني ع ــدوان الس ــف الع ــريان تحال ــن ط وش
ــيارة مواطن يف  ــتهدف بغارة س ــة الظاهر كما اس ــظ يف مديري املالحي

منطقة وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة.

ــت اللقاحات  ــريا يف اليمن، وحول ــة الكول ــدة ُخطَّة موجه ــم املتح ــت األم علق
ــفت عنها  ــاء القاتل يف مفاجأة كارثية كش ــرى مهددة بالوب ــق ودول أخ اىل مناط

ولية خالل مؤتمر صحايف يف جنيف. املنظمة الدَّ
وقال  كريستيان ليندمري املتحدث باسم منظمة الصحة العاملية بأن جرعات 
ــل إىل بلدان  ــحن إىل اليمن ربما ترس اللقاحات التي تم تحديدها يف األصل للش
أخرى مهددة بالكولريا حيث يمكن استخدامها بشكل أكرث فعالية؛ عىل حد قوله 
ــة يف اليمن، إن  ــق األمم املتحدة للمعون ــي ماكغولدريك، منس ــا قال جيم فيم
ــط التطعيم الوقائي "تنحى جانبا". مرجعا ذلك  إىل العقبات التي تعرتض  خط
ــاب القطاع الصحي  ــالد والذي اص ــة العدوان عىل الب ــل اللقاحات نتيج توصي

بالشلل.
ــر األمم املتحدة  ــي دوري يف مق ــن املفاجأة يف مؤتمر صحف ــف ع وجاء الكش
ــخص،  ــدد اليمنيني املصابني بالكولريا إىل 313 ألف ش ــف، حيث وصل ع يف جني

وتجاوز عدد القتىل 1.700 شخص.

ا?مم المتحدة تعلق خطط مواجهة ا?مم المتحدة تعلق خطط مواجهة 
الكوليرا في اليمنالكوليرا في اليمن


