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النـــواب: الجريمـــة ممنهجـــة وعمـــدت إلـــى قتـــل المدنييـــن ا�بريـــاءالنـــواب: الجريمـــة ممنهجـــة وعمـــدت إلـــى قتـــل المدنييـــن ا�بريـــاء
إدانات واسعة لمجزرة تحالف العدوان يف سوق عالف بمحافظة صعدة:

 /سبأ
ــف العدوان  ــة تحال ــت جريم لقي
ــالف  ــوق ع ــعة يف س ــة والبش املروع
ــدة  ــة صع ــحار محافظ ــة س بمديري
ــي راح ضحيتها نحو 60 مواطنا  والت
ــتنكاراً واسعاً  بني شهيد وجريح، اس
وإدانات من قبل العديد من الجهات 
ــمية ومنظمات املجتمع املدني  الرس

واألحزاب والتنظيمات السياسية .
أن  إىل  ــة  اإلدان ــات  بيان ــارت  وأش
ــن أخطر جرائم  هذه الجريمة تعد م
ــكل متعمد  العدوان كونها ارتكبت بش

وممنهج بحق املدنيني.

ــع الدويل  ــت البيانات املجتم ودع
ــىل  ع ــط  الضغ إىل  ــم  العال ــرار  وأح
تحالف العدوان السعودي اإلماراتي 
إليقاف مجازره بحق الشعب اليمني 
ــكيل لجنة تحقيق دولية  ورسعة تش

محايدة يف جرائم العدوان.
ــس  مجل أدان  ــدد  الص ــذا  ه ويف 
ــة  ــدة الجريم ــتنكر بش ــواب واس الن
املروعة التي ارتكبها تحالف العدوان 
ــالف  ــوق ع ــعودية يف س ــادة الس بقي
ــدة   ــة صع ــحار محافظ ــة س بمديري
ــو 60 مواطناً بني  ــا نح وراح ضحيته

شهيد وجريح.
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ا�مم المتحدة تبدي قلقها إزاء مقتل مدنيين في غارة ا�مم المتحدة تبدي قلقها إزاء مقتل مدنيين في غارة 
لطيران العدوان السعودي على سوق عالف بصعدة لطيران العدوان السعودي على سوق عالف بصعدة 

ــا إزاء مقتل مدنيني يف  ــم املتحدة قلقه أبدت األم
غارة للتحالف السعودي، استهدفت لوكندة بسوق 

عالف بمحافظة صعدة.
ــم األمني العام لألمم املتحدة،  وقال املتحدث باس

ــتيفان دوغريك: نحن عىل دراية بالتقارير التي  اس
ــارة للتحالف، و  ــني يف غ ــل مدني ــن مقت ــت ع تحدث

نشعر بالقلق إزاء تلك التقارير.

دك مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزاندك مواقع وتجمعات جيش العدو السعودي ومرتزقته في نجران وجيزان
ــش واللجان  ــة الجي ــل مدفعي  تواص
ــعبية دك مواقع وتجمعات الجيش  الش
ــعودي ومرتزقته يف نجران وجيزان  الس
ــكري " أن مدفعية  ــدر عس وأوضح مص
ــعبية استهدفت،  الش الجيش واللجان 
صباح امس الخميس، تجمعات ملرتزقة 
ــة  ــع عباس ــعودي يف موق ــش الس الجي

بنجران
ــت مدفعية الجيش  ويف جيزان قصف
ــات للجنود  ــعبية تجمع ــان الش واللج
ــة  موقع ــق  املعن ــع  موق يف  ــعوديني  الس

خسائر يف صفوفهم.
ــتهدف  ــة قد اس ــالح املدفعي وكان س
ــود  للجن ــات  تجمع ــاء،  األربع ــس  أم
السعوديني يف معسكر رجال ومستحدث 

املخروق.

قـــوات االحتـــالل االماراتـــي تعتقـــل فتـــاة بعـــدن وتقتادهـــا إلى جهـــة مجهولةقـــوات االحتـــالل االماراتـــي تعتقـــل فتـــاة بعـــدن وتقتادهـــا إلى جهـــة مجهولة
أبوظبي تعرتف بمقتل أحد جنودها يف اليمن

اعتقلت عنارص أمنية تابعة لقوات 
ــل  تعم ــاة  فت  ، ــي،  اإلمارات ــالل  االحت
ــتوصف طبي بمديرية  موظفة يف مس
ــرأى إدارة وموظفي  ــام م املنصورة أم

املستوصف.
ــة نقالً عن  ــادر إعالمي ــت مص وقال
ــمى  ــهود عيان، إن قوة تتبع ما يس ش
ــاب" اقتحمت  ــة اإلره ــوات مكافح "ق
مستوصف السالم بمديرية املنصورة 
ــتعالمات  االس ــة  موظف ــت  واعتقل

وقامت بسحبها بالقوة.

 " ICF UAE" ــارات ــة يف اإلم ــة للحري ــة الدولي ــت الحمل وجه
الربيطانية خطابا إىل الوزيرة الربملانية عن حزب العمال للشؤون 
ــون" تنتقد فيه ترصيحاتها  ــة الربيطانية " ديانا جونس الخارجي
الخاصة ، والتي دعت فيها الوزيرة إىل دعم أكرث نشاطا للحكومة 

الربيطانية للفوز بعقود دفاع مع دول يف جميع أنحاء العالم ..

بسبب جرائمها يف اليمن وبعض دول المنطقة

حملة دولية تطالب بوقف بيع ا�سلحة لEماراتحملة دولية تطالب بوقف بيع ا�سلحة لEمارات
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ا�حزاب المناهضة للعدوان تنظم حلقة بمرور مائة عام على وعد بلفورا�حزاب المناهضة للعدوان تنظم حلقة بمرور مائة عام على وعد بلفور
صنعاء/ سبأ

ــة  ــس حلق ــاء أم ــدت بصنع ُعق
ــور  بلف ــد  وع  " ــوان  بعن ــية  نقاش
ــو  الصهي ــاريع  املش ــة  تراتبي ــني  ب
ــتعمارية عىل املنطقة وصحوة  اس
ــل  ــا تكت ــالمية"، نظمه ــة اإلس األم
ــة للعدوان تزامنا  األحزاب املناهض
ــرور مائة عام عىل وعد بلفور  مع م

املشئوم.
ــر  وزي ــار  أش ــة  الحلق ويف 
ــة املهندس لطف  ــاء والطاق الكهرب
ــري  تذك ــة  أهمي إىل  ــوزي،  الجرم
ــاء  ج ــور  بلف ــد  وع أن  ــال  األجي
ــتعمارية  اإلس ــاريع  املش ــخ  لريس

ــعوب العربية  باملنطقة ويمزق الش
واإلسالمية .

وقال " ما نشهده من حراك عىل 
ــا تتعرض له  ــارات وم مختلف املس
ــالمية ما هو  ــدول العربية واإلس ال
ــات  ــاج لوعد بلفور والسياس إال نت

الصهيوأمريكية ".
ــي  الت ــة  الحلق ــالل  ــت خ وقدم
ــزاب  األح ــل  تكت ــس  رئي ــا  أداره
ــدوان  للع ــة  املناهض ــية  السياس
ــن  م ــدد  ع ــري،  الحج ــك  عبداملل
ــي  ــت األوىل الت ــل تناول أوراق العم
ــمكية  الس ــرثوة  ال ــر  وزي ــا  قدمه
ــوان "  ــد الزبريي بعن ــد محم محم
مقاربات بني وعد بلفور"، ما سببه 
ــن تهجري  ــؤوم م ــد املش ــذا الوع ه
ــم  ــن وطنه ــطينيني م آلالف الفلس
ــورة عنرصية مخالفة لألعراف  بص

والقوانني الدولية.

استشهد ثالثة مواطنني أمس بنريان حرس الحدود السعودي يف مديرية 
منبه الحدودية بمحافظة صعدة.

ــعودي فتحوا نريان  ــدر أمني بصعدة أن حرس الحدود الس وأوضح مص
أسلحتهم عىل عدد من املواطنني باملنطقة الحدودية يف آل الشيخ بمديرية 

منبه ما أدى إىل استشهاد ثالثة.
وأشار املصدر إىل أن قوات حرس الحدود السعودي تستهدف املواطنني 

يف املناطق الحدودية بشكل متعمد باألسلحة املتوسطة والخفيفة.
و شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس عرش غارات عىل مناطق 

متفرقة برصواح ونهم.

صنعاء/سبأ
ــتقات النفطية  ــرار تعويم املش ــرشوع تعديل ق ــة م ــة املكلفة بدراس ــت اللجن واصل
ــني  ــؤون االقتصادية الدكتور حس ــس الوزراء للش ــة نائب رئي ــا أمس برئاس اجتماعه

عبدالله مقبويل.
ــعبان والنقل  ــرضه وزراء املالية الدكتور صالح ش ــذي ح ــرت خالل االجتماع ال وج
زكريا الشامي والصناعة والتجارة عبده محمد برش والنفط واملعادن ذياب محسن بن 
معييل وأمني عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومدير رشكة النفط املهندس 
عبدالوهاب الجنيد، مناقشة تحديد احتياجات السوق املحلية من املشتقات النفطية 

وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحديد االحتياجات بالتعاون مع رشكة النفط.
ــترياد وبيع النفط من الجهات ذات  ــكيل لجنة لتنظيم عملية اس وأقر االجتماع تش

العالقة وتفعيل الرقابة عىل أسعار بيع املشتقات النفطية يف السوق املحلية.

استشهاد ثالثة مواطنني بنريان حرس الحدود السعودي يف منبه

العدوان شن العدوان شن ٢٧٢٧ غارة على صعدة وحجة  غارة على صعدة وحجة 
وتعز والجوف وصرواح ونهم وتعز والجوف وصرواح ونهم 

لجنة تنظيم استيراد وبيع النفط تناقش احتياجات لجنة تنظيم استيراد وبيع النفط تناقش احتياجات 
السوق المحلية من المشتقات السوق المحلية من المشتقات 
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ــم أمس بعملية اقتحام  ــعودي مرصعه لقي عدد من مرتزقة العدوان الس
نوعية للجيش واللجان الشعبية بمديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

ــش واللجان  ــن الجي ــبأ) أن وحدات م ــكري لـ(س ــد مصدر عس وأك
هاجمت مواقع ملرتزقة العدوان رشق منطقة حيد بن عقيل بمديرية 

عسيالن وكبدتهم قتىل وجرحى.
ــن  ــة م ــرار املرتزق ــد ف ــلحة بع ــام أس ــدر إىل اغتن ــار املص وأش

مواقعهم.
 كما نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عملية عسكرية عىل 

ــي بمديرية الغيل يف  ــعودي األمريك ــع مرتزقة العدوان الس مواق
محافظة الجوف.

ــبأ) مرصع وإصابة عدد من مرتزقة  ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــواق  العدوان يف هجوم للجيش واللجان عىل مواقعهم يف وادي ش

باملديرية .
وأشار املصدر إىل أن العملية سبقها قصف مدفعي وتمشيط 

باألسلحة الرشاشة املتوسطة .
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