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ناقش مع رئيس بعثة االتحاد األورويب دور االتحاد يف وقف العدوان

صنعاء /سبأ
ــة األخ يحيى عيل  ــته املنعقدة أمس برئاس بدأ مجلس النواب يف جلس
ــدوق مكافحة  ــاء صن ــة مرشوع قانون إنش الراعي رئيس املجلس مناقش
ــة فصول،  ــادة موزعة عىل خمس ــذي يحتوي عىل ثالثني م ــان وال الرسط
ــاء واألهداف واالختصاصات واملهام  ــمية والتعاريف واإلنش تناولت التس

العامة وإدارة الصندوق وموارده ونظامه وأحكام ختامية.
وأشار تقرير اللجنة ومالحظات األعضاء املطروحة عليه إىل أن ينشأ 
بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق مكافحة الرسطان " يتمتع 
ــايل وإداري ويخضع إلرشاف وزير  ــتقالل م ــخصية اعتبارية ذات اس بش

الصحة العامة والسكان.
ــود الحكومة يف  ــدوق إضافة ودعما لجه ــاء الصن ــرب التقرير إنش واعت
ــؤوليتها تجاه  ــا وال يعفيها من مس ــال عنه ــان وليس بدي ــة الرسط مكافح
مرىض الرسطان وال يعفي الحكومة ممثلة بوزارة املالية من رصد املوازنات 
ــيس للصندوق أمانة  ــان ويكون املركز الرئي ــم ملراكز مكافحة الرسط والدع
ــات بقرار من الوزير  ــاء فروع يف املحافظ العاصمة صنعاء ويجوز له إنش

بعد موافقة مجلس النواب.

/ 
ــا كالفو أن  ــرة لليمن حاليا انتوني ــاد األوروبي الزائ ــة بعثة االتح اكدت رئيس

الحل يف اليمن سيايس ال عسكري.
ــه صحيفة  ــر الذي نرشت ــس صحة التقري ــات لها أم ــو يف ترصيح ــت كالف ونف
ــت" والذي زعم بأن زيارتها إىل اليمن تستهدف للضغط باتجاه  ــنطن بوس "واش
ــا يف اليمن  ــرية إىل أن مهمته ــعودي مش ــدة لتحالف العدوان الس ــليم الحدي تس

إنسانية بحتة.

انتونيا كالفو: زيارتي لليمن تسعى لفتح مطار 
صنعاء ومنع استهداف ميناء الحديدة

/ 
ــوة الصاروخية واملدفعية  ــات برية تزامنت مع عمليات للق أوقعت عملي
ــعبية أمس خسائر كبرية يف صفوف العدو السعودي  للجيش واللجان الش

يف العديد من جبهات ما وراء الحدود.
ــة أطلقت أمس  ــة أن القوة الصاروخي ــكرية ميداني ــادت مصادر عس وأف
صاروخا يمنيا من طراز " زلزال ـ 1" استهدف نقطة املعزاب بقطاع جيزان، 
مشرية إىل أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا خسائر برشة ومادية 

يف صفوف العدو.
كما استهدفت القوة الصاروخية اليمنية بصلية من صواريخ الكاتيوشا 

تجمعات للمرتزقة يف ذو رعني بنجران محققة إصابات مبارشة.
ــعبية أمس هجوما مباغتا عىل مواقع  وشن أبطال الجيش واللجان الش
ــعودي يف التبة البيضاء يف سالطح وتبة الخشبا يف إقليم نجران  العدو الس

أسفرت عن مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدو السعودي.

فرق القناصة أسقطت جنديا سعوديا يف عسري

/ 
ــكرية مرصع وإصابة عدد من املرتزقة لدى دك مدفعية   أكدت مصادر عس
ــرب بمديرية خب  ــم يف وادي ه ــس تجمعاته ــعبية أم ــش واللجان الش الجي
ــعف بالجوف ، مشرية إىل تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية كذلك  والش

من تدمري آلية عسكرية تابعة للمرتزقة يف تبة الضبع بصربين.
ــعبية آلية عسكرية ملسلحي املرتزقة  وأحرقت نريان الجيش واللجان الش
ــبا  ــتهدف تجمعا للمرتزقة يف وادي س ــت أخرى يف قصف مدفعي اس وأعطب

بمديرية ولد ربيع بالبيضاء.

/ 
ــم  الحاك أن  ــبوة  ش يف  ــة  محلي ــادر  مص ــت  قال
ــد خالل  ــن زايد جن ــد ب ــي محم ــي االنقالب االمارات
ــبوة  ــة اآلالف من ابناء محافظة ش ــهور املاضي الش
ــان مرشوعهم  ــكرات خاصة للمرتزقة لضم يف معس
ــود  ــا يق ــة فيم ــا النفطي ــىل موارده ــيطرة ع يف الس
ــد اآلالف من ابناء  ــكرية لتجني حاليا ترتيبات عس
ــيما من رجال القبائل وبينهم  محافظة املهرة وال س
املئات من مسلحي تنظيم القاعدة يف اطار مخطط 

آخر يسعى لتهديد استقرار سلطنة ُعمان.
ــفت  كش ــة  ويمني ــعودية  س ــادر  مص أن  ــري  غ
ــف  ــي تحال ــني قطب ــرصاع ب ــدام ال ــوازي احت بالت
ــعودية  الس  ) ــن  اليم ــىل   ع ــي  الهمج ــدوان  الع
ــارات) عىل الرثوة النفطية والغازية بمحافظة  واالم
ــدت  ــات تصاع ــرية الخالف ــرية إىل أن وت ــبوة, مش ش
ــة بتأجري مرتزقة  ــرا مع رشوع القوات اإلماراتي مؤخ

جنوبيني تحت مسمى " النخبة الشبوانية "..

ــر إعالمية وحقوقية  ــية نقال عن تقاري ــفت صحيفة "لوموند" الفرنس كش
وجود سجون رسية تديرها اإلمارات جنوب اليمن بلغ عددها 18 سجنًا.

ــجون  ــون داخل هذه الس ــارك محققون أمريكي ــد ش ــق الصحيفة، فق ووف
ــعودية أو  ــجناء يمنيني، نُقل بعضهم إىل الس ــتجوابات لس يف تحقيقات واس

اإلمارات.
ــارات هدفا  ــة اليمن أن لإلم ــد" يف تحقيق لها حول أزم ــدت "لومون ــا أك كم
ــا خفيا وهو محاربة  ــة حركة "أنصار الله"، وهدف ــا يف اليمن وهو محارب معلن

حزب " اإلصالح " ومن خالله جماعة " اإلخوان املسلمني ".

/ 
ــلحي  ــرصع وإصابة عدد من مس ــكرية امليدانية م ــادر العس ــدت املص أك
ــتهداف القوة  ــة الجنجويد، جراء اس ــن مرتزق ــودانيون م ــة وبينهم س املرتزق
ــزال ـ 1 "  ــراز " زل ــاروخ من ط ــعبية بص ــان الش ــش واللج ــة للجي الصاروخي
ــرية إىل أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة  ــمايل صحراء ميدي، مش تجمعاتها ش

عالية.

مدفعية الجيش واللجان دكت كتائب العدوان يف وادي 
هراب بالجوف ودمرت آلياتهم يف البيضاء وشبوة

احتدام الصراع السعودي اإلماراتي على منابع احتدام الصراع السعودي اإلماراتي على منابع 
النفط والغاز يف شبوةالنفط والغاز يف شبوة

١٨ سجًنا سرًيّا يف اليمن تديرها اإلمارات تشهد 
حاالت تعذيب تصل إىل حّد ‘شواء‘ السجني

عمليات برية وصاروخية دكت مواقع 
صاروخ "زلزال- صاروخ "زلزال- ٢٢" كبد المرتزقة خسائر فادحة في موزع بتعز " كبد المرتزقة خسائر فادحة في موزع بتعز وتحصينات العدو السعودي وراء الحدود

إصابة القيادي في صفوف المرتزقة حمدي شكري الصبيحي وآخرينإصابة القيادي في صفوف المرتزقة حمدي شكري الصبيحي وآخرين
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/ 
ــة  ــرصع وإصاب ــة م ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص أك
ــعودي اإلماراتي أمس يف  ــن مرتزقة العدوان الس العديد م
ــة قصف نفذتها القوة الصاروخية للجيش واللجان  عملي
ــراز " زلزال ـ  ــن ط ــتهدافها بصاروخ م ــد اس ــعبية بع الش
ــة الهاميل  ــلطان بمنطق ــة يف تبة الس ــا للمرتزق 2 " تجمع
ــرية إىل أن الصاروخ  ــز، مش ــوزع بمحافظة تع ــة م بمديري
ــائر كبرية يف صفوف  أصاب هدفه بدقة عالية ملحقا خس

املرتزقة وعتادهم.
ــعبية  وجاء ذلك فيما صد أبطال الجيش واللجان الش
ــعودي  ــلة ملرتزقة العدوان الس ــف فاش ــس محاولة زح أم
اإلماراتي عىل جبل الهان يف منطقة الضباب بتعز أسفرت 

ــري دبابة كانت  ــة عدد من املرتزقة وتدم عن مرصع وإصاب
بحوزة املرتزقة، فيما دكت مدفعية الجيش واللجان أمس 
ــلحي املرتزقة يف مديريتي مقبنة واملخا ويف  تجمعات ملس

منطقة حمري والكدحه محققة إصابات مبارشة.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أمس إصابة القيادي 
ــكري الصبيحي قائد اللواء  يف صفوف املرتزقة حمدي ش

الثاني عمالقة التابع لتحالف العدوان واملرتزقة..
ــان  ــش واللج ــال الجي ــل أبط ــن قب ــتهدافه م ــر اس  إث
ــرية  ــاروخ حراري يف جبهة موزع ، مش ــعبية أمس بص الش
ــن يف هذه  ــة أربعة آخري ــه وإصاب ــد مرافقي ــرصع اح إىل م

العملية.

صنعاء /سبأ
ــس النواب األخ  التقى رئيس مجل
ــس بصنعاء  ــي أم ــيل الراع ــى ع يحي
ــي يف  ــاد األوروب ــة اإلتح ــة بعث رئيس

بالدنا ماريا أنتونيا كالفو.
ــس  ــس مجل ــب رئي ــاء رح ويف اللق

النواب باملسئولة األوروبية ..

الراعي يدعو اIوروبيين للضغط على تحالف العدوان *يقاف جرائمه الراعي يدعو اIوروبيين للضغط على تحالف العدوان *يقاف جرائمه 
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ــس  مجل ــس  رئي ــتقبل  اس
ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــوزراء  ال
صالح بن حبتور، أمس بصنعاء 
ــاد األوربي  ــة االتح ــة بعث رئيس

لدى اليمن أنتونيا كاالفو برتا .
ــة  جرى خالل اللقاء مناقش
ــن  ــني اليم ــاون ب ــات التع عالق
الجوانب  واالتحاد األوروبي يف 
ــود  ــيق الجه ــانية، وتنس اإلنس
ــاريع املزمع تنفيذها  تجاه املش
ــي  األورب ــاد  االتح ــل  قب ــن  م
ــرار االتحاد  ــىل ضوء ق وذلك ع
ــة  ــه التنموي ــتئناف برامج باس
ــانية  ــب اإلنس ــاة الجوان ومراع

بدرجة أساسية .

وركز اللقاء الذي حرضه نائب 
ــاع  ــؤون الدف ــوزراء لش ــس ال رئي
ــان  ــواء جالل الرويش ــن الل واألم
ــاون  والتع ــط  التخطي ووزراء   ،

 ، ــم  الكمي ــز  عبدالعزي ــدويل  ال
ــن زيد،  ــة حس ــباب والرياض الش

اإلعالم احمد حامد ..

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

أوقع قتلى وجرحى بينهم سودانيون

"زلزال ـ ١ " بعرث تجمعات املرتزقة يف صحراء ميدي

العدو ا*ماراتي نشر العدو ا*ماراتي نشر ٣٣ آالف مسلح في منطقة دهرة بشبوة بعد سيطرته على عزان وحبان   آالف مسلح في منطقة دهرة بشبوة بعد سيطرته على عزان وحبان  
/ 

قال املغرد السعودي "مجتهد" إن الحاكم االماراتي محمد 
ــة إىل مديرية  ــيا املرتزق ــلح من مليش ــن زايد نرش  3 آالف مس ب
ــيطرة عىل غاز  ــبوة إلكمال مرشوعه يف الس ــر بمحافظة ش ده
ــبوة, مشريا إىل أن  اإلمارات بسطت سيطرتها بصورة  ونفط ش

كاملة عىل بلدتي عزان وحبان يف  اطار هذا املخطط.
ــدات نرشها يف صفحته  ــلة تغري واكد «مجتهد» يف سلس
ــاع "تويرت" ان مرتزقة  ــمية عىل موقع التواصل االجتم الرس
اإلمارات يتحاشون املناطق التي تتواجد فيها قوات الجيش 
ــتهدفون  ــيالن وبيحان ويس ــل عس ــعبية  مث ــان الش واللج

املناطق الخاضعة لنفوذ القبائل .
ــدوان االماراتي يف ترغيب  ــة مرتزقة الع وأوضح أن طريق
ــال البلطجية ليبثوا الفوىض  ــيطرتهم هي إرس ــكان بس الس
ــي مرتزقتهم  ــن ويأت ــكان لألم ــوق الس ــق فيت ــع الطري وقط

بذرائع توفري األمن وضبط النظام ".

ــة االتحاد  ــة بعث ــة برئيس ــر الخارجي ــب وزي رح
األوروبي لدى اليمن، ماريا أنتونيا كالفو مؤكداً أنها 
ــن وزارة  ــهيالت م ــه الدعم والتس ــتلقى كافة أوج س

الخارجية.
ــة االتحاد  ــطة بعث ــرب عن أمله يف عودة أنش وأع
األوروبي وبرامجها ومشاريعها يف مختلف املجاالت 
ــارس  ــدوان يف 26 م ــة الع ــذ بداي ــدت من ــي ُجم والت

2015م.

وزير الخارجية: ما يجري يف اليمن وزير الخارجية: ما يجري يف اليمن 
حرب عدوانية وليس اقتتاال داخليا حرب عدوانية وليس اقتتاال داخليا 

التفاصيل صفحة 03

عمليات نوعية للجيش واللجان 
وراء الحدود دمرت تحصينات للعدو 

السعودي بخسائر كبرية 

املنظمة العربية ملراقبة حقوق االنسان:

التدخل السعودي فاقم الحالة 
االنسانية وعرقل حق اليمنيني 

يف تقرير املصري

/
الحقوق  ملراقبة  العربية  املنظمة  كشفت 
مراسالت  مجموعة  عن  أروى)  (منظمة 
عدم  يف  العدوان  تحالف  إدانة  تثبت  أممية 
مرشوعية حربه التي يشنها عىل اليمن منذ 
اكرث من عامني، مؤكدة أن الحرب عىل اليمن 

ُشنت دون قرار أممي.
واحدة  تعد  التي  العربية  املنظمة  واشارت 
بمراقبة  املهتمة  الحقوقية  املنظمات  من 
بحق  العدوان  تحالف  وجرائم  انتهاكات 
الشعب اليمني إىل أن التحالف استند عىل 
بعد  صدرا   الذي   2140 األمن  مجلس  قرار 
السعودي  التحالف  بدء  من  اسابيع  ثالثة 
الغارات  شن  لتربير  العسكرية  عملياته 
عىل  الشامل  الحصار  وفرضه  الجوية 
الشعب اليمني  بشكل غري مرشوع بموجب 
ينص  لم  القرار  أن  حني  يف  الدويل،  القانون 

عىل ذلك.
مجال  يف  الحقوقي  العمل  تقرير  يف  واكدت 
التدابري القرسية االنفرادية نرشت تفاصيله 
أمس وكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن قرارات 
مجلس األمن لم تفرض الحرب عىل اليمن، 
كما أنها ال تسمح بفرض حصار شامل برى 
العادية،  التجارة  يعرقل  وبحري  وجوي 
السلع  يف  التصدير،  أو  االسترياد  يف  سواء 
واألدوية  الغذاء  ذلك  يف  بما  التجارية، 

والوقود، ناهيك عن املساعدات اإلنسانية.
تفصايل صـ 3

العدو االماراتي
نشر ٣ آالف مسلح يف منطقة 

دهرة بشبوة بعد سيطرته 
على عزان وحبان 

● احتدام الصراع 
السعودي اإلماراتي على 

منابع النفط والغاز يف 
شبوة

● تجنيد آالف املرتزقة 
الجنوبيني وتصعيد كبري 

يف حمالت شراء والء 
القبائل

محافظ تعز: على أبناء الصبيحة أّال يكونوا  
وقودا لحرب فرضها عدوان سلب إرادتهم

صواريخ »زلزال«
دكت مخابئ املرتزقة يف العمق 

السعودي ويف موزع وميدي

نفى سيطرة املرتزقة على معسكر خالد واتهمهم بحصار املحافظة

قرارات مجلس األمن لم تفرض على اليمن احلرب واحلصار الشامل

حرب التحالف على اليمن 
استندت على قرار مجلس 

األمن ٢١٤٠ الذي صدر بعد 
٣ أسابيع من بدء العمليات 

الحربية لتربير غاراته 
وحصاره الشامل


