
صنعاء / سبأ
ــيايس األعىل كافة  ــس الس دعا املجل
ــعب اليمني والقوى واملكونات  أبناء الش
واألحزاب السياسية ومنظمات املجتمع 
املدني لالحتشاد صباح االثنني املقبل يف 
ــرية كربى بالعاصمة صنعاء للتنديد  مس
ــىل اليمن  ــدوان لحصاره ع ــد الع بتصعي
وإغالق كافة املنافذ للجمهورية اليمنية.

ــىل يف  ــيايس األع ــس الس ــد املجل وأك
ــاركة الواسعة يف  الدعوة عىل أهمية املش
ــد بالحصار وإغالق  ــرية للتندي هذه املس
ــف العدوان من  ــا يرتكبه تحال املنافذ وم
ــعب اليمني،  ــق الش ــازر مروعة بح مج
ودعوة املجتمع الدويل لتحمل املسؤولية 
ــف وقوة  ــىل وحدة الص ــد ع ــذا التأكي وك

الجبهة الداخلية.
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ــايض  الق ــام  الع ــب  النائ ــد  أك
ــعب  الش أن  ــدادي  البغ ــز  عبدالعزي
ــة  جماعي ــادة  إلب ــرض  يتع ــي  اليمن
ــعودي  ــل تحالف العدوان الس من قب

األمريكي.
ــام  ــام يف اختت ــب الع ــار النائ وأش
الحلقة النقاشية الخاصة بالتعريف 
ــوء، إىل أن  ــة للج ــات الدولي باالتفاقي
ــي ومعاناته  ــعب اليمن مظلومية الش
ــو ما  ــوء، وه ــة اللج ــدى مظلومي تتع
ــأنها من  ــة الترصف بش ــب رسع يتطل
ــدة واملجتمع الدويل  ــم املتح قبل األم

ــاف العدوان وتاليف تزايد  من أجل إيق
القتل والنزوح والفقر يف اليمن .

ــن  اليم ــزام  الت أن  ــح  وأوض
ــق الدولية يأتي  ــات واملواثي باالتفاقي
يف إطار احرتامه وتعاطفه مع القضايا 
ــن أوائل  ــرب م ــث يعت ــانية، حي اإلنس
ــىل اتفاقية  ــة املوقعة ع ــدول العربي ال
جنيف لحماية الالجئني لعام 1951م، 
ــة بني  ــا مملك ــع عليه ــي لم توق والت

سعود حتى هذه اللحظة.
ــاركني يف  ــب العام املش ــا النائ ودع
ــات  ــي نظمها مركز دراس ــة الت الحلق
ــاء  ــة صنع ــني جامع ــرة والالجئ الهج

بالتعاون مع النيابة العامة ومفوضية 
ــؤون الالجئني، إىل  ــدة لش األمم املتح
االستفادة مما تلقوه من معارف حول 
ــا  ــة بقضاي ــزة القضائي ــة األجه عالق
ــرق التعامل معها يف إطار  اللجوء وط
ــح الالجئ حقوقه  ــي يضمن من قانون

اإلنسانية يف بلد اللجوء.
ــات الهجرة  ــز دراس ــر مرك وكان مدي
ــور  الدكت ــاء  صنع ــة  جامع ــني  والالجئ
ــول النظام  ــدم ورقة ح ــد العماد ق أحم
الدويل لالجئني تطرق فيها إىل االهتمام 

املؤسيس الدويل بقضايا الالجئني..

وزير الخارجية يحذر السعودية وا(مارات من محاولة السيطرة على ا�راضي اليمنيةوزير الخارجية يحذر السعودية وا(مارات من محاولة السيطرة على ا�راضي اليمنية
وجه رسالة عاجلة ألمني عام األمم المتحدة ورئيس مجلس األمن

صنعاء/ سبأ
ــام  ــة املهندس هش ــر الخارجي ــذر وزي ح
رشف من استغالل دولتي العدوان السعودي 
ــىل األرايض اليمنية  - اإلماراتي تواجدهما ع
ــيطرة عليها  ــوب ومحاولة فرض الس يف الجن
ــك الدول  ــا كأراض تابعة لتل ــرصف فيه والت

املعادية.
ــالة عاجلة،  ــر الخارجية يف رس ــه وزي ونب
ــو  أنطوني ــدة  املتح ــم  لألم ــام  الع ــني  لألم
ــهر  ــن لش ــس األم ــس مجل ــس، ورئي غوتريي
ــيبايتيانو كاردي وأعضاء مجلس  نوفمرب س

ــة  ــس دائم الخم ــدول  ال ــم  ــا فيه بم ــن  األم
ــدوان  ــي الع ــتغالل دولت ــن اس ــة، م العضوي
ــىل  ع ــا  تواجدهم ــي  اإلمارات  - ــعودي  الس
ــق وتنفيذ أجندتهما  األرايض اليمنية لتحقي
الخبيثة عرب خطوات تتناىف ومبادئ القانون 
ــات  ــروب والنزاع ــرتات الح ــالل ف ــدويل خ ال
ــن األرايض  ــالل أجزاء م ــا احت ــة ومنه املؤقت
ــن ومحاولة  ــة يف جنوب الوط والجزر اليمني
ــا يف واقع األمر  ــيطرة عليها، بينم فرض الس
ــزر املحتلة  ــك األرايض والج ــىل تل ينطبق ع
ــارك الحربية املادة رقم (42)  خالل فرتة املع

ــام 1907 والتي تذكر  ــة الهاي للع من اتفاقي
ــرب أرايض الدولة محتلة حني تكون  بأنه "تعت

تحت السلطة الفعلية لجيش العدو".
ــرتكة من  ــادة الثانية املش ــت إىل أن امل ولف
ــام 1949 تنص  ــف األربع للع ــات جني اتفاقي
ــىل أن هذه االتفاقيات ترسي عىل أي أرض  ع
يتم احتاللها أثناء "عمليات عدائية دولية" 
كما ترسي تلك املواد أيضاً يف الحاالت التي" 
ــا أي  ــة م ــالل أرض دول ــا احت ــه فيه ال يواج

مقاومة مسلحة".
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طيران العدوان شن طيران العدوان شن ٢٩٢٩ غارة على العاصمة صنعاء وصعدة ونهم وتعز وحجة غارة على العاصمة صنعاء وصعدة ونهم وتعز وحجة
إصابة ٣ مواطنني يف مران وأضرار بالغة يف المنازل والممتلكات

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس
ــاء  ــة صنع ــس العاصم ــاء أم ــي مس األمريك

بأربع غارات .
ــة العاصمة  ــيل بأمان ــح مصدر مح وأوض
ــريان  ــبأ) أن ط ــة (س ــاء اليمني ــة األنب لوكال
ــن أربع غارات عىل كلية الطريان  العدوان ش
ــتني الغربي  ــارع الس ــوي يف ش ــاع الج والدف

بمديرية معني.
ــت  ــارات خلف الغ ــدر إىل أن  ــار املص وأش
أرضاراً يف منازل املواطنني واملمتلكات العامة 

والخاصة.
ــارات  ــس بغ ــني أم ــة مواطن ــب ثالث وأصي
ــعودي األمريكي عىل  ــدوان الس ــريان الع لط
ــدان بمحافظة  ــة حي ــران بمديري ــة م منطق

صعدة .

ــبأ)  ــدر امني بصعدة لـ (س وأوضح مص
ــالث غارات  ــتهدف بث ــريان العدوان اس أن ط
ــا أدى إىل  ــران م ــة م ــام بمنطق ــق الع الطري

إصابة ثالثة مواطنني.
وشن طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــىل العاصمة  ــة ع ــارات عنيف ــالث غ ــس ث أم

صنعاء.
وأوضح مصدر محيل بأمانة العاصمة أن 
ــالث غارات عىل  ــن ث طريان العدوان عاود ش
ــة الجراف خلفت أرضاراً كبرية بمنازل  منطق

املواطنني.
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــىل مديريتي  ــي أمس ثالث غارات ع األمريك

حيدان والظاهر بمحافظة صعدة.

زلزال زلزال ٢٢ يعصف بتجمعات جنود العدو السعودي في منفذ علب بعسير يعصف بتجمعات جنود العدو السعودي في منفذ علب بعسير
استهداف مدفعي لمواقعهم يف نجران

ــوة الصاروخية للجيش  أطلقت الق
واللجان الشعبية أمس صاروخ زلزال2 
ــعوديني  ــود الس ــات للجن ــىل تجمع ع

واملرتزقة قبالة منفذ علب بعسري.
ــبأ)  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــف  وخل ــه  هدف ــاب  أص ــاروخ  الص أن 
ــاده  وعت ــدو  الع ــوف  صف يف  ــائر  خس

العسكري.
ــتهدفت القوة املدفعية  إىل ذلك  اس
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــعودي  ــات مرتزقة الجيش الس تجمع

يف نجران.
ــاً  ــكري أن قصف ــدر عس ــر مص وذك
ــتهدف  ــش واللجان اس ــاً للجي مدفعي

تجمعات للمرتزقة يف موقع عباسة . التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

مصرع عدد من المرتزقة في تعز والبيضاء ودك تجمعاتهم في الجوفمصرع عدد من المرتزقة في تعز والبيضاء ودك تجمعاتهم في الجوف
كسر زحف لهم يف نهم

نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عملية عسكرية 
عىل مواقع مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمنطقة 

الهاميل يف مديرية موزع بمحافظة تعز.
ــكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد  وأكد مصدر عس
ــكرية نوعية عىل  ــن مرتزقة العدوان خالل عملية عس م

مواقعهم رشق جرس الهاميل.
ــعبية  ــاء نفذ أبطال الجيش واللجان الش ويف البيض
ــة العدوان  ــع مرتزق ــىل مواق ــكرية ع ــة عس ــس عملي أم
ــم بمحافظة  ــة ذي ناع ــي يف مديري ــعودي األمريك الس

البيضاء.
ــة  ــة النوعي ــكري إىل أن العملي ــدر عس ــار مص وأش
ــع املرتزقة يف  ــدد من مواق ــيطرة عىل ع ــفرت عن الس أس

املديرية.

القاهرة/
ــييس، إن بالده متخوفة من  ــال الرئيس املرصي عبد الفتاح الس ق
انتقال داعش من سوريا والعراق إىل ليبيا، محذرا من مخاطر الخلل 

الذي حدث بالتوازن االسرتاتيجي يف املنطقة يف السنوات األخرية.
ــييس يف معرض رده عىل سؤال لـ RT خالل لقاء  جاء ترصيح الس
مع مجموعة من ممثيل وسائل اإلعالم املرصية والعربية واألجنبية، 

عىل هامش منتدى شباب العالم برشم الشيخ.
ــكرية  ــا قدرات عس ــون لدين ــىل رضورة ”أن تك ــييس ع ــد الس وأك
ــة اإلرهاب“،  ــا ملواجه ــدث باملنطقة وأيض ــل الذي ح ــة الخل ملواجه
ــور يف اتجاه التخلص من داعش يف  ــريا إىل أنه ”كلما تطورت األم مش
ــيناء  ــراق، يكون تواجدهم يف املنطقة الغربية وس ــوريا وليبيا والع س

يف مرص“.

 / نورالدين القعاري
ــيايس األعىل برئاسة  التقت اللجنة الوزارية املكلفة من رئيس املجلس الس
ــر الصناعة  ــني مقبويل ووزي ــؤون االقتصادية حس ــوزراء للش ــس ال ــب رئي نائ
ــس الخميس مع  ــعبان أم ــرش ووزير املالية صالح ش ــده محمد ب ــارة عب والتج
ــن البنوك يف اجتماع بمبنى مجلس  ــتوردين وممثلني ع الغرف التجارية واملس

النواب ملناقشة التزام التجار عدم رفع األسعار.
ــني مقبويل الجميع إىل  ــؤون االقتصادية حس ودعا نائب رئيس الوزراء للش
ــيايس األعىل وأشار  ــكلة بقرار من رئيس املجلس الس التعاون عرب اللجنة املش
ــحب السفن  مقبويل إىل انه تم االجتماع مع ممثيل األمم املتحدة وأفادوا بأن س
ــس يف الحديدة هو عبارة عن خطأ موظف لدى األمم املتحدة  من ميناء الغاط
أدى إىل تفاعل التجار رسيعاً معه ما خلق نوعاً من املضاربة يف األسعار ساهم 

يف حالة من الهلع عىل املواد.
ــم االجتماع مع  ــرصف منوهاً إىل انه ت ــعر ال ــذر مقبويل من املضاربة بس وح
ــاكان عليه عن طريق  ــيتم إعادته إىل م ــعر الرصف وس الرصافني وتم تحديد س

العرض والطلب كي يصل إىل سعره الحقيقي.

السيسي: خروج سوريا والعراق واليمن وليبيا من السيسي: خروج سوريا والعراق واليمن وليبيا من 
المعادلة أخل بالتوازن االستراتيجي في المنطقةالمعادلة أخل بالتوازن االستراتيجي في المنطقة

اللجنة الوزارية تبحث تداعيات ارتفاع ا�سعاراللجنة الوزارية تبحث تداعيات ارتفاع ا�سعار
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وزارة النقل وهيئة الطيران: اليمن دولة ذات سيادة تامة 

وإغالق المنافذ انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية
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الثورة /
حافظت املنافذ اليمنية عىل رمق حياة ماليني اليمنيني 
ــامل  ــدوان والحصار الش ــني ونصف من الع ــالل عام ، وخ
ــت حياة اليمنيني   ــذي فرضه  العدوان عىل اليمن تفاقم ال
ــظ  ــك حاف ــع ذل ــم ، وم ــهم وحياته ــبل عيش ــت س وتأزم
ــخ االحتياجات عىل  ــتمرار بعض املنافذ اليمنية يف ض اس
ــاة املاليني وحالت دون حدوث مجاعات  الحد األدنى لحي
ــالق كل املنافذ جاء  ــدوان بإغ ــة.. إعالن تحالف الع كارثي
ــادة جماعية  ــن حرب إب ــد أن التحالف العدواني يش ليؤك
ــارخ كل املواثيق والقوانني  ــكل ص ضد اليمن ، وينتهك بش
ــمع العالم.. ورغم إعالن العدوان  الدولية وعىل مرأى ومس
ــول وخروج  ــتمرار دخ ــه  اس ــت"، وزعم ــالق "مؤق أن اإلغ

ــراءات  ــانية وفق إج ــاعدات اإلنس ــة واملس ــم اإلغاث طواق
ــام القليلة  ــدوان رفض يف األي ــة إال أن الع ــا باملحدث وصفه
ــول إىل اليمن،  ــماح لطائرتني أمميتني بالوص املاضية الس
ــق باإلضافة إىل ميناء الحديدة كالً من امليناء  واملطار  وأغل
ــحن والوديعة ، وأوقف كليا الرحالت  يف عدن ، ومنفذي ش

من وإىل مطار صنعاء.
ــس ، طالب تحالف  ــن الدويل يف بيان له أم مجلس األم
العدوان برفع الحصار عن اليمن وإبقاء املوانئ واملطارات 
ــانية إىل شعبه املهدد  ــاعدات اإلنس مفتوحة إليصال املس

بأضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود.
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