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ــي مجازره  ــعودي األمريك ــدوان الس يواصل الع
ــة تؤكد تجرد  ــني بوترية عالي ــق املدنيني اليمني بح
ــن كل القيم واملبادئ  ــىل هذا العدوان م القائمني ع
ــس هذه  ــا تعك ــة ، كم ــانية والديني ــة واإلنس الدولي
ــترييا املتوحشة ضد املدنني ، فشل العدوان  الهيس

وعجزه عن تحقيق أهدافه عىل األرض اليمنية .  
ــهيداً ، يف  ــن 20 ش ــقط أكرث م ــبت س ــس الس أم
ــدوان  ــريان الع ــارات لط ــراء غ ــة ـ ج ــة أولي حصيل
ــعبيا  ــوقا ش ــتهدفت س ــي  اس ــعودي األمريك الس

بمديرية الجراحي بالحديدة.
ــدر بأنه  ال توجد حصيلة نهائية حتى  وافاد املص

اآلنـ  مساء أمسـ   ملجزرة قوى العدوان يف الجراحي 
نظرا لوجود مفقودين وتفحم بعض الجثث.

ــة للعدوان خالل  ــزرة الجراحي ، هي الثاني مج
ــهدت 10 نساء صباح السبت  يوم واحد ، إذ استش
ــتهدفت  ــعودي اس ــارات لطريان العدوان الس يف غ
ــتعادها أبطال  مزرعة يف مديرية الخوخة التي اس
ــة العدوان  ــن مرتزق ــعبية م ــش واللجان الش الجي

خالل األيام املاضية . 
ــاء  ــهاد النس ــد استش ــيل اك ــدر مح ــد مص وأك
ــدوان عىل مزرعة رشق  العرش يف غارات لطريان الع
ــة الخوخة التابعة ملحافظة  منطقة قطابة بمديري

الحديدة.

النائب العام: أي اعتقاالت خارج إطار القانون غير مسموح بهاالنائب العام: أي اعتقاالت خارج إطار القانون غير مسموح بها

اللواء الماوري: وزارة الداخلية تستهل مرحلة جديدة من العمل ا$منياللواء الماوري: وزارة الداخلية تستهل مرحلة جديدة من العمل ا$مني

 / سبأ
ــة  ــس آلي ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــر الجي دم
عسكرية ملرتزقة العدوان السعودي األمريكي أعىل 
ــن كانوا  ــبوة ومرصع م ــة ش ــان بمحافظ وادي بيح

عىل متنها.
ــبأ) استهداف آلية  وأكد مصدر عسكري لـ (س
ــوادي بيحان بصاروخ  ــكرية ملرتزقة العدوان ب عس

موجه ما أدى إىل مرصع من كانوا عىل متنها.
ــش واللجان  ــة بالجي ــا دمرت وحدة الهندس كم
ــكريتني ملرتزقة العدوان  ــعبية أمس آليتني عس الش
ــعف يف  ــة خب والش ــي بمديري ــعودي األمريك الس
ــرصع من كانوا عىل  ــة الجوف ما أدى إىل م محافظ

متنهما .

ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــد مصدر عس وأك
ــدوان يف تدمري  ــن مرتزقة الع ــبأ) مرصع عدد م (س
آليتني عسكريتني لهم بمنطقة الخليفني يف مديرية 

خب والشعف .
ــتطالع  ــات الجوية طائرة اس ــقطت الدفاع وأس
ــة  ــواء محافظ ــف يف أج ــوات التحال ــية لق تجسس

حجة.
ــات  الدفاع ــوات  ق أن  ــد  أك ــكري  عس ــؤول  مس
ــت  تمكن ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــة  الجوي
ــتطالع  ــقاط طائرة اس ــبت من إس ــس الس فجر أم
ــي  األمريك ــدوان  الع ــف  لتحال ــة  تابع ــية  تجسس

السعودي بمديرية حرض الحدودية.

ــايض ماجد  ــام الق ــب الع ــد النائ أك
ــام  أم ــواء  س ــني  املواطن أن  ــي  الدربان
القانون وال يجوز اإلرضار بأي شخص 
ــبب الجنسية أو االنتماء أو املهنة،  بس
ــن  مواط أي  ــار  إحض ــوز  يج ال  ــه  وأن
ــاءلة الجزائية إال عما ارتكبه من  للمس

أفعال يعاقب عليها القانون.
ــار خالل إلقاء عقد بمحافظة  وأش
ــاء النيابة  ــاء وأعض صنعاء وضم رؤس
ــة والضبط  ــزة األمني ــؤويل األجه ومس
ــاالت خارج  ــي إىل أن أي اعتق القضائ
ــا وأنه  ــموح به ــار القانون غري مس إط

ــاءلة التأديبية  ــرض للمس ــوف يتع س
ــل بالضوابط  ــن أخ ــة كل م أو الجنائي
القانونية املبينة يف نصوص املواد 166، 
ــم  ــون الجرائ ــن قان 167 ، 168 ، 165 م

والعقوبات .

 صنعاء - سبأ
ــم املاوري، أن  ــواء الركن عبد الحكي ــر الداخلية الل أكد وزي
وزارة الداخلية تستهل مرحلة جديدة من العمل األمني يرتكز 
ــات وتحقيق  ــق القوانني والترشيع ــزام بتطبي ــىل تعزيز االلت ع

املصلحة العليا للوطن.

وأشار اللواء املاوري يف اختتام دورة تدريبية أمس بصنعاء 
ــوزارة الداخلية عىل  ــؤون الضباط ب نظمتها اإلدارة العامة لش
ــؤون  ــاركة 25 ضابطا من مدراء فروع ش مدى ثمانية أيام بمش

الضباط ونوابهم يف أمانة العاصمة واملحافظات..

معارك الساحل الغربي تخلق أزمة في مستشفيات عدن والثالجات تكتظ بجثث المرتزقةمعارك الساحل الغربي تخلق أزمة في مستشفيات عدن والثالجات تكتظ بجثث المرتزقة
/ 

أن  ــدن  بع ــة  الجمهوري ــفى  بمستش ــة  طبي ــادر  مص ــت  قال
املستشفى لم يعد قادراً عىل استقبال املزيد من جرحى وجثث 
عنارص املقاومة الجنوبية القادمة من جبهات الساحل الغربي 

مناشداً الجهات املختصة نقل الجرحى إىل الخارج.
ــفى   ــت صحيفة عدن الغد عن مصادر  عاملة يف املستش ونقل
ــتقبال  ــة بجثث املوتى لم تعد قادرة عىل اس ــة الخاص ان الثالج

إي جثث جديدة .
وأشارت املصادر إىل ان عنابر املستشفى الخاصة باستقبال 

الجرحى باتت هي األخرى ممتلئة.
وأن الجرحى يحتاجون إىل رعاية صحية حقيقية موضحني 

أن غالبية الجرحى يعانون جراحا تحتاج النقل للخارج .

تدمير آليات عسكرية  للعدوان  ومصرع طواقمها في بيحان بشبوة وخب والشعف بالجوفتدمير آليات عسكرية  للعدوان  ومصرع طواقمها في بيحان بشبوة وخب والشعف بالجوف
ــط طـــائـــرة اســـتـــطـــالع فــــوق حــرض  ــق ــس الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة ت

ـــــن بــمــحــافــظــة صــنــعــاء ــة واألم ــاب ــي ــن لــقــاء مــوســع ألجـــهـــزة ال

الرئيس الصماد يحث على مضاعفة الجهود Kزالة ا$سواق العشوائية والمخالفاتالرئيس الصماد يحث على مضاعفة الجهود Kزالة ا$سواق العشوائية والمخالفات

أكثر من ٣٠ شهيدا بينهم عشر نساء في غارات جوية للعدوان على الجراحي والخوخة

صنعاء /سبأ
ــاد رئيس املجلس  ــى األخ صالح الصم  التق
ــر اإلدارة  ــيايس األعىل بصنعاء أمس وزي الس
ــيس وأمني العاصمة  ــة عيل بن عيل القي املحلي

حمود محمد عباد .
ــة العديد من  ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــة ويف مقدمتها إعادة  القضايا بأمانة العاصم
ــواق  ترتيب وضع األمانة من خالل تنظيم األس
الشعبية وإزالة البسطات من األرصفة وإعادة 
ــة  املخصص ــواق  األس إىل  ــني  املتجول ــة  الباع
ــري  ــري وتوف ــة الس ــف حرك ــدف تخفي ــم به له
ــتفادة من الطريق  ــق لعامة الناس يف االس الح

والرصيف .
ــطات  ــببه البس ــاء ما تس ــتعرض اللق واس
ــة لعملية النظافة  والباعة املتجولون من إعاق
ــوارع  الش يف  ــة  املروري ــة  والحرك ــتمرة  املس
باإلضافة إىل تراكم املخلفات والذي يتسبب يف 

مظهر غري الئق وحضاري للعاصمة صنعاء .
ــة  ــاد أهمي ــس الصم ــد الرئي ــاء أك ويف اللق

ــواق  األس ــة  إلزال ــع  الجمي ــود  جه ــر  تضاف
ــاطني  ــاون عىل تنظيم البس ــوائية والتع العش
ــة أعمالهم بكل  ــليم يتيح لهم مزاول ــكل س بش
ــدوث املخالفات  ــا يجنب ح ــة وأمان وبم حري

واالختناقات يف الشوارع العامة.
ــادة أمانة  ــالع قي ــىل رضورة اضط ــدد ع وش
ــا يف تنظيم حمالت  ــة بواجبها ودوره العاصم
ــع  رف ــة  وخاص ــاء  واألحي ــوارع  للش ــة  نظاف

ــيايس جراء  ــات املرتاكمة يف الحي الس املخلف
ــدد من األحياء والحارات  األحداث األخرية وع

بالتعاون مع وزارة الداخلية.

الــعــاصــمــة: وأمــــني  الــمــحــلــيــة  اإلدارة  وزيــــر  ــى  ــق ــت ال
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البقية صفحة 02

رئيس الوزراء يناقش مع قيادة اتحاد عمال اليمن قضايا وحقوق الموظفين والعمالرئيس الوزراء يناقش مع قيادة اتحاد عمال اليمن قضايا وحقوق الموظفين والعمال
صنعاء /سبأ

ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــش  ناق
ــور، أمس  ــح بن حبت ــز صال عبدالعزي
بصنعاء مع املكتب التنفيذي لالتحاد 
ــب الرشاكة  ــال اليمن، جوان العام لعم
تجاه قضايا وحقوق املوظفني والعمال 

يف وحدات الجهاز اإلداري للدولة.
ــاد  االتح ــام  ع ــني  أم ــتعرض  واس
ــاع الصعبة  ــون، األوض ــيل بامحيس ع
ــي  موظف ــها  يعيش ــي  الت ــة  والحرج
ــال الجهاز اإلداري للدولة نتيجة  وعم
ــنة..  تأخر رصف مرتباتهم ألكرث من س
ــه الراتب من أهمية  ــريا إىل ما يمثل مش
ــزء ال  ــاره ج ــني باعتب ــاة املوظف يف حي

يتجزأ منها.
ــىل  ع ــل  العم ــة  الحكوم ــب  وطال
املعالجات الالزمة التي تكفل حصول 
ــم .. مؤكداً تقدير  املوظفني عىل رواتبه

ــتثنائي  ــع لطبيعة الظرف االس الجمي
ــن وما  ــه الوط ــذي يمر ب ــاوي ال املأس
ــه من تحديات .. الفتا إىل البعد  يواجه
ــيظل يحمله  الوطني الذي ال زال وس

االتحاد تجاه كافة قضايا الوطن.
ــل  ــة تفعي ــون أهمي ــد بامحيس وأك
ــل  ــن قب ــكلة م ــرتكة املش ــة املش اللجن

ــزز  ــدم ويع ــا يخ ــوزراء بم ــس ال مجل
الرشاكة القائمة إزاء معالجة القضايا 
ــرتكة ويف املقدمة ما يتعلق بتأخر  املش
ــات والبحث يف املعالجات  رصف املرتب
املتاحة للتخفيف عن موظفي وعمال 

الجهاز اإلداري للدولة .

بن حبتور يزور وزارة الثقافة ويؤكد على ضرورة حماية المدن التاريخية بن حبتور يزور وزارة الثقافة ويؤكد على ضرورة حماية المدن التاريخية 
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البقية صفحة 02

 /وكاالت
ــم طائرات  ــس“ عن جرائ ــس ماتي ــاع األمريكي ”جيم ــر الدف ــع وزي  داف
ــالده والتحالف  ــال زاعما: إن ب ــي يف اليمن، وق ــعودي األمريك العدوان الس

يلتزمون بمعيار لم يلتزم به أحد يف أي حرب.
ــف تقرير لألمم املتحدة أن أكرث من  وجاءت ترصيحات ماتيس عقب كش
ــنها تحالف  ــهدوا يف الرضبات الجوية التي يش ــي يف اليمن استش 100 مدن

العدوان السعودي يف األيام األخرية.
ــيتدبرس يف لقائه مع  ــر األمريكي، وفقا ملا ذكرت وكالة أسوش ــد الوزي وأك
ــتمرار وزارته  الصحفيني بالبنتاغون يف وقت متأخر أمس األول الجمعة، اس
ــة لتقليل  ــداف املطلوب ــىل قصف األه ــعوديني ع ــن الس ــب الطياري يف تدري
خسائر املدنيني، األمر الذي يفضح دعم بالده لغارات طائرات السعودية يف 

اليمن التي راح ضحيتها آالف املدنيني.

وزير الدفاع ا$مريكي يدافُع عن جرائم وزير الدفاع ا$مريكي يدافُع عن جرائم 
تحالف العدوان على  اليمنتحالف العدوان على  اليمن

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ــيل بمديرية الحدا محافظة ذمار أمس  نفى مصدر مح
ــائل اإلعالم عن حدوث اشتباكات يف  ما تناقلته بعض وس

املديرية.
ــكلة أمنية  ــبأ) أن ما حدث فيها مش وأكد املصدر لـ (س
ــراء خالف  ــة الضالع ج ــني مواطنني يف منطق ــة ب اعتيادي
ــب بينهم، وتم تدخل الجهات األمنية الحتواء املوقف  نش
ــائل اإلعالم  ــروج له بعض وس ــه ال صحة ملا ت ــدا أن .. مؤك

ومواقع التواصل االجتماعي.
ــة  الدق ــري  تح إىل  ــالم  اإلع ــائل  وس ــدر  املص ــا  ودع
ــائعات مغرضة  ــدم تبني ش ــه وع ــا تنقل ــة يف م واملصداقي
ــعب  ــود وثبات الش ــل من صم ــة والني ــث الفتن ــعى لب تس

اليمني يف مواجهة العدوان.

جيزان / سبأ
ــة جنود  ــس أربع ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــن الجي ــدات م ــت وح قنص
ــعودي بنجران  ــعوديني، فيما دكت عددا من تجمعات ومواقع العدو الس س

وجيزان وعسري .
ــت جنديا  ــدات القناصة قنص ــزان أن وح ــكري بجي واوضح مصدر عس
سعوديا يف قايم زبيد، وجنديني يف رقابة سهوة يف الربوعة بعسري ، باإلضافة 

إىل قنص جندي آخر يف موقع الهجلة بنجران.
ــتهدفت  ــعبية اس ــان الش ــش واللج ــة الج ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــعوديني يف موقع املخروق الكبري وخلف مثلث العشة  تجمعات الجنود الس

ويف منفذ الخرضاء بنجران محققة إصابات مبارشة .
ــات لجنود العدو  ــتهدف تجمع ــر املصدر أن قصفا مدفعيا ايضاً اس وذك

السعودي ومرتزقته يف قرية قوى بجيزان، مكبداً العدو خسائر فادحة .

قنص أربعة جنود سعوديين ودك تجمعات قنص أربعة جنود سعوديين ودك تجمعات 
العدو بجيزان ونجران وعسيرالعدو بجيزان ونجران وعسير

مصدر محلي ينفي وجود مصدر محلي ينفي وجود 
اشتباكات في الحدا بذماراشتباكات في الحدا بذمار
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