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رئيس الوزراء يلتقي قيادة اللجنة الوطنية للمرأةرئيس الوزراء يلتقي قيادة اللجنة الوطنية للمرأة

ـ ٠٢٠٢ ـ ص ..ويعزي في وفاة القاضي الشبامي وبجاش المخالفي في وفاة والده    ..ويعزي في وفاة القاضي الشبامي وبجاش المخالفي في وفاة والده    ص

عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات مارب كبدت المرتزقة خسائر ثقيلة عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات مارب كبدت المرتزقة خسائر ثقيلة 
خسائر يف صفوف المرتزقة بعد إحباط زحف فاشل لهم يف البيضاء

لهذا السبب شن طريان العدو غارات كثيفة على الطلعة بنجران

صنعاء / سبأ
ــوزراء الدكتور  ــس ال ــس مجل ــى رئي التق
ــز صالح بن حبتور، أمس بصنعاء  عبدالعزي

رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمرأة.
ــس  ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ال ــاء  اللق ويف 
ــن اللواء جالل  ــؤون الدفاع واألم الوزراء لش
الرويشان وأمني عام مجلس الوزراء الدكتور 
عبدالقادر العلبي، استعرضت رئيس اللجنة 
ــر الخاص  ــعيد، التقري ــفيقه س ــورة ش الدكت
ــطة التي  بوضع اللجنة الوطنية وأبرز األنش
ــني يف خدمة  ــني املاضي ــالل العام ــا خ نفذته
ــل  ــا يف ظ ــارصة قضاياه ــة ومن ــرأة اليمني امل
ــرب املفروضة عىل  ــعودي والح العدوان الس

الشعب اليمني.

/ 
ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق ــت  حقق
ــا يف جبهات  ــا نوعي ــعبية أمس تقدم الش
مديرية نهم بالضواحي الشمالية الرشقية 
ــادت مصادر  ــاء، حيث أف ــة صنع للعاصم
ــش واللجان  ــكرية بتمكن قوات الجي عس
ــىل مخابئ  ــة ع ــات مباغت ــن هجم من ش
ــارق  ــي ب ــب وبن القت ــراف  ــة يف أط املرتزق
أوقعت قتىل وجرحى من املرتزقة فيما لجأ 
ــن غارات  ــعودي إىل ش طريان العدوان الس
ــط تحليق  ــة نهم وس ــاء بمديري ــىل أنح ع
ــة  ــوق املديري ــي ف ــه  الحرب ــف لطريان كثي

والعاصمة خالل ساعات الليل.
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــيا  مليش ــدت  وتكب

ــأرب  ــات م ــي يف جبه ــعودي اإلمارات الس
ــرية يف األرواح والعتاد يف  ــائر كب أمس خس
ــال الجيش واللجان  ــات نوعية ألبط عملي

الشعبية وال سيما يف جبهة رصواح.
ــة  ميداني ــكرية  عس ــادر  مص ــدت  وأك
ــة وتدمري 3  ــلحي املرتزق ــن مس ــرصع 3 م م

ــة يف رصواح ، فضال  ــكرية مدرع آليات عس
ــش واللجان أمس  عن إعطاب أبطال الجي
آليتني عسكرتني ملرتزقة العدوان السعودي 

يف منطقة املخدرة ومرصع طاقميهما.
ــة  ــرصع املرتزق ــادر م ــدت املص ــا أك كم
ــياف محمد حسني العرادة، عيل محمد  س
ــن  حس ــرشم  ل ــق  املناف ــرادة،  الع ــني  حس
ــني العرادة، أمني ناجي لربش، يف هذه  حس
العملية مشرية إىل أن إحدى اآلليات كانت 
ــلطان العرادة  ــزق س ــة للقيادي املرت تابع
ــار هادي وان  ــارب املعني من الف محافظ م
ــدرة كانوا من  ــة املخ ــن قتىل عملي ثالثة م

أقرباء املدعو العرادة.

/ 
ــة  التابع ــة  القناص ــدات  وح ــت  تمكن
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــال الجي ألبط
جبهات ما وراء الحدود أمس من إسقاط 
ــعوديني يف عمليات نوعية  ثالثة جنود س

يف جبهات جيزان ونجران.

مصرع مصرع ٣٣ جنود سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان وراء الحدود جنود سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان وراء الحدود
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البقية صفحة 02

المرتزقة نشروا دوريات في الشوارع العتقاالت بالهوية ومليشيا ابو العباس نشرت مدرعاتالمرتزقة نشروا دوريات في الشوارع العتقاالت بالهوية ومليشيا ابو العباس نشرت مدرعات
قتلى ومصابون يف دوامة حرب الشوارع المستمرة يف أحياء تعز 

صنعاء/ سبأ
ــود عبدالقادر الجنيد خالل  ــة الجمهورية محم اطلع مدير مكتب رئاس
ــبة عىل آلية  ــاز املركزي للرقابة واملحاس ــه أمس بصنعاء قيادات الجه لقائ

عمل الجهاز وخطته املستقبلية.
ــدات اإلدارية  ــاز لقطاع الوح ــم وكالء الجه ــاء الذي ض ــتعرض اللق واس
ــور والقائم بأعمال  ــاع اإلداري الدكتور فهمي منص ــني العنيس والقط حس
ــازات التي حققها الجهاز  ــي الدكتور محمد دائل، اإلنج وكيل القطاع الفن

خالل الفرتة املاضية.
ــاز يف تحفيز  ــة الجمهورية دور الجه ــر مكتب رئاس ــاء ثمن مدي ويف اللق
ــال " كان لقيادة وكوادر  ــني املاضيني .. وق ــة للدولة خالل العام ــوارد املالي امل
ــالل العامني  ــاءة دور كبري خ ــة واملهنية والكف ــهود لها بالنزاه ــاز املش الجه

املاضيني يف تحسني األداء ..

/ 
ــعودي األمريكي أمس غاراته الهستريية عىل  عاود طريان تحالف العدوان الس
العاصمة و املحافظات مستهدفا املناطق السكنية املنشآت الحيوية ما أسفر عن 
إصابة امرأة بمحافظة تعز وترضر العديد من املرافق واملنشآت واملزارع والطرق يف 

محافظات أخرى.
ــعودي عاود أمس غاراته عىل  ــكرية أن طريان العدوان الس وأفادت مصادر عس
ــتهدفا بغارتني قاعدة الديلمي الجوية املجاورة ملطار صنعاء الدويل  العاصمة مس

فضال عن شنه غارة عىل مديرية نهم بالضواحي الشمالية الرشقية للعاصمة.
ــنها  ــز إصابة امرأة بجروح جراء غارة ش ــادر محلية بمحافظة تع ــدت مص وأك
ــة مواطن يف  ــتهدفت أمس مزرع ــعودي اإلماراتي اس ــريان تحالف العدوان الس ط

منطقة الربح بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

التقى قيادات جهاز الرقابة والمحاسبة:

مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكد أهمية مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكد أهمية 
سالمة إجراءات اFنفاق المالي واFداريسالمة إجراءات اFنفاق المالي واFداري

/ 
ــوث األممي غري املرحب به  ــض الكثري من الوقت عىل تكرار املبع لم يم
ــماعيل ولد الشيخ تقديم صفقته املشبوهة الخاصة لتسليم  يف اليمن اس
ــعودي  ــق املحيطة به لقوى تحالف العدوان الس ــاء الحديدة واملناط مين
ــن الفار هادي  ــني املحتجزة يف خزائ ــب املوظف ــل معادلة رصف روات مقاب
ــات  الصفقة  ــتئناف مفاوض ــركات الس ــن تح ــس ليعلن ع ــى عاد ام حت
ــوية  ــكل مكونات ومحاور خطة التس ــا عرض الحائط ب ــعودية ضارب الس

السياسية.
ــة تابعة ملطابخ تحالف العدوان  ــائل إعالمي وطبقا لتقارير نرشتها وس
ــاورات  ــمته" جولة مش ــيخ  ما س ــعودي اإلماراتي فقد اطلق ولد الش الس
تسعى لالتفاق عىل خطة االنسحاب من ميناء الحديدة لتحقيق السالم 
ــم الصفقة  ــالء الرياض بدع ــة عم ــع رشوع حكوم ــن م ــامل" بالتزام الش
ــويق ذرائع بداخل اروقة املنظمة  ــيخ بتس الجديدة التي يقودها ولد الش
ــتمرار "تهريب االسلحة والصواريخ االيرانية إىل اليمن  الدولية تدعى اس
إلطالة أمد الحرب وتهديد خطوط املالحة الدولية يف مضيق باب املندب".

ولد الشيخ يطيح باتفاق التسوية السياسية: ولد الشيخ يطيح باتفاق التسوية السياسية: 
لصفقة سعودية تقايض ميناء الحديدة بالرواتبلصفقة سعودية تقايض ميناء الحديدة بالرواتب

سلسلة غارات هستيرية لطيران العدوان سلسلة غارات هستيرية لطيران العدوان 
على صنعاء  والمحافظاتعلى صنعاء  والمحافظات

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

/ 
ــس مع  ــز أم ــة تع ــط مدين ــاء وس ــر يف أحي ــال التوت ــتمر ح اس
ــلحة املوالية لتحالف العدان  ــدد املواجهات بني الفصائل املس تج
ــط  ــارع جمال عبد النارص وأحياء وس ــعودي االماراتي يف ش الس
ــة القتىل  ــي رفعت حصيل ــىل التوايل والت ــوم الثاني ع ــة للي املدين
ــوائي  ــس برصاص عش ــي أم ــل مدن ــد مقت ــة بع ــني إىل أربع املدني

ملسلحي املرتزقة ..
ــذي يقوده أبو  ــيا التنظيم اإلرهابي ال ــن مليش بالتزامن مع ش
ــة الرشاجة  ــة الجنان عزل ــم واعتقاالت يف قري ــة ده ــاس حمل العب
بجبل حبيش حيث داهموا منازل قادة يف حزب االصالح واعتقلوا 
ــني يف أحياء مدينة  ــرصاع املحتدم بني الفصيل ــم يف إطار ال أبناءه

تعز.

تحليق كثيف فوق العاصمة ومحيطها 

البقية صفحة 02

المحكمة الجزائية تستمع لردود خلية الـ المحكمة الجزائية تستمع لردود خلية الـ ٣٦٣٦  متهما متهما 
بتزويد العدوان باFحداثيات بأمانة العاصمة

أقرت التأجيل إىل ١٦ سبتمرب القادم الستكمال استعراض أدلة اإلثبات

 صنعاء - سبأ
ــة  الجزائي ــة  االبتدائي ــة  املحكم ــدت  عق
ــة  ــة، أمس جلس ــة العاصم ــة بأمان املتخصص
ــة  أدل ــة  وبقي ــني  املتهم ردود  إىل  ــتماع  االس
ــكيل  ـــ36 متهما بتش ــة  ال ــات يف قضي اإلثب
ــل والتخريب  ــلحة للقت ــة مس عصاب
والتفجري، وإمداد تحالف العدوان 
ــكرية  عس ــع  ملواق ــات  باإلحداثي

ومدنية يف أمانة العاصمة.
ــة التي عقدت  ويف الجلس
ــة  املحكم ــس  رئي ــة  برئاس
القايض عبده راجح وحضور 
وكيل النيابة عبدالله الكميم، 

ــم يف تقديم  ــت املحكمة املتهمني، حقه منح
ــات تلخصت يف  ــن ردود وطلب ــم م ــا لديه م
ــم  محاميه ــع  م ــل  بالتواص ــم  له ــماح  الس

ــىل بعض  ــم ع ــم واعرتاضه ــة أهاليه ومقابل
إجراءات الضبط "حسب وصفهم" .

ترامب كشف شروطه المليارية على السعودية ترامب كشف شروطه المليارية على السعودية 
للمشاركة في القمة االميركية الخليجية

ــي دونالد ترامب  ــف الرئيس األمريك كش
ــام النظام  ــي وضعها أم ــوى الرشوط الت فح
ــاركة يف  القمم الثالث التي  ــعودي للمش الس
ــابيع،  ــعودي قبل أس ــا له النظام الس نظمه
ــعوديني  ــؤولني الس ــه أبلغ املس ــريا إىل أن مش
ــاض األخرية ما  ــارك يف قمة الري بأنه لن يش
ــن الدوالرات يف  ــات املليارات م لم يدفعوا مئ

صفقات رشاء األسلحة األمريكية.
ــبكة  ش ــع  م ــة  مقابل يف  ــب  ترام ــح  وأوض
ــاركة يف قمة  ”يس.بي.أن“ أنه وافق عىل املش
ــف تمويل اإلرهاب،  الرياض أيضا مقابل وق
ــن دول املنطقة يف  ــددا عىل تورط عدد م مش
هذا التمويل. وفقا ملا نرشه موقع ”الجزيرة“ 

عىل شبكة االنرتنت.
ــع دولة  ــالده جيدة م ــات ب ــد أن عالق وأك

ــاك أية  ــون هن ــن تك ــه ل ــريا إىل أن ــر، مش قط
مشاكل بشأن القاعدة العسكرية األمريكية 

التي تستضيفها الدوحة.
ــي ”لو كان  ــس األمريك ــال الرئي وق

ــا  ــا وجدن ــل لكن ــا أن نرح علين
ألن  ــتعدة  مس دول  ــرش  ع

تبني لنا قاعدة أخرى.. 
ــتدفع  وس ــي،  صدقن

إلقامة  الدول  هذه 
ــد  فق ــدة،  القاع

ــري  ــت إىل غ ول
ــة األيام  رجع
ــع  ندف ــي  الت

فيها نحن“.

صنعاء -
امل ــدت  عق
ــة ب املتخصص
إىل ــتماع  االس
ــات يف اإلثب
عصا
وا
ب

ــاك أية  ــون هن ــن تك ــه ل ــريا إىل أن مش
ل بشأن القاعدة العسكرية األمريكية 

ستضيفها الدوحة.
ــي ”لو كان  ــس األمريك ل الرئي

ــا  ــا وجدن ــل لكن ن نرح
ي

ألن  ــتعدة  مس ول 
 قاعدة أخرى.. 

ــتدفع  وس ي، 
إلقامة  ول 

ــد  فق ة، 
ــري  ىل غ

أليام 
ــع  دف

حن“.
التفاصيل صفحة 08

البرلمان رحب بقراري النواب األميركي بوقف دعم واشنطن اللوجستي للعدوان على اليمن
/ 

ــالة وجهها إىل نظريه األمريكي عن  عرب مجلس النواب يف رس
ــي القاضيان بوقف  ــواب االمريك ــه لقراري الن ــره وترحيب تقدي
ــدة لدول  ــات املتح ــه الوالي ــذي تقدم ــتي ال ــم اللوجس الدع
ــات تموين طائرات  ــىل اليمن ووقف عملي ــف العدوان ع تحال
السعودية واإلمارات املشاركتان يف العدوان الظالم عىل اليمن.

ــراء بانه صائب  ــالته هذا االج ــف مجلس النواب يف رس ووص
ــرب  ــي أن الح ــواب األمريك ــس الن ــد أن رأى مجل ــي بع ويأت
ــس لها أي  ــري عادلة ولي ــالده ظاملة وغ ــارك فيها ب ــي تش الت
ــارك الواليات  ــاني وكان يفرتض أن ال تش مربر قانوني أو إنس
ــدوان من البداية، وقد طال أمد  ــدة األمريكية يف هذا الع املتح
ــانية والبيئية  ــت تأثرياتها اإلنس ــعت رقع ــذه الحرب واتس ه
ــرية ويف  ــة والخط ــراض الفتاك ــة واألم ــار األوبئ ــا انتش ومنه
ــدوان إىل قتل عرشات  ــا أدى الع ــاء الكولريا، كم ــا وب مقدمته
ــيوخ والنساء وهدم  اآلالف من املواطنني منهم األطفال والش
ــاكينها وتدمري العديد من املنشآت الخاصة  ــاكن عىل س املس

والعامة والزال العدوان يحصد الكثري من ذلك.
التفاصيل صـــ 3

دوامة حرب الشوارع في احياء تعز 
تكشف الجانب المظلم لمشاريع 

مليشيا العدوان

قتلى جدد والتوتر يتصاعد

ــة وصرواح ــي وادي الربيع ــات ف ــة ودمرت آلي ــت مرتزق ــان صرع ــش واللج ــة للجي ــات نوعي عملي

وزير التخطيط : على األمم المتحدة العمل لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني وفتح مطار صنعاء

خسائر في صفوف المرتزقة بعد احباط زحف فاشل لهم في البيضاءخسائر في صفوف المرتزقة بعد احباط زحف فاشل لهم في البيضاء

بعثر تجمعات لمرتزقة العدوان زلزال  زلزال  ١١  
السعودي في عسيالن - شبوة

البقية صفحة 02


