
صنعاء/ سبأ:
صدر أمس القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن مكافحة االتجار بالبرش.

اشتمل القانون عىل (45) مادة موزعة عىل سبعة فصول عىل النحو التايل :
الفصل األول: التسمية والتعاريف

الفصل الثاني: األهداف واألحكام العامة.
الفصل الثالث: الجرائم والعقوبات.

الفصل الرابع: مسؤولية الناقلني واألشخاص االعتبارية.
ــاء اليمني  ــاص القض ــاً واختص ــون مكاني ــان القان ــس: رسي ــل الخام الفص

والتعاون الدويل.
الفصل السادس: حماية الضحايا.

الفصل السابع: أحكام عامة.
ــىل وثائق املؤتمر  ــأن املوافقة ع ــنة 2018م بش كما صدر القانون رقم (2) لس

الخامس والعرشين لالتحاد الربيدي املنعقد يف الدوحة 2012م.
ــخ صدورهما  ــن تاري ــل بهما م ــني بالعم ــن القانون ــادة األخرية م ــت امل ونص

ونرشهما يف الجريدة الرسمية.

صنعاء / سبأ
ــم املتحدة إىل  ــاص لألمني العام لألم ــب املبعوث الخ ــاء أمس نائ ــادر صنع غ

اليمن معني رشيم والوفد املرافق له بعد زيارة لليمن استغرقت أربعة أيام.
وقد التقى املسؤول األممي خالل الزيارة باألخ صالح الصماد رئيس املجلس 

السيايس األعىل وعدد من املسؤولني واملنظمات الدولية العاملة يف اليمن.
كان يف وداعه بمطار صنعاء الدويل مندوب مراسم وزارة الخارجية وعدد من 

مكتب األمم املتحدة باليمن.

صدور قانون مكافحة االتجار بالبشرصدور قانون مكافحة االتجار بالبشر

نائب المبعوث ا%ممي يختتم زيارته لليمننائب المبعوث ا%ممي يختتم زيارته لليمن

•••

•••

•••

أبناء عدن: الرهان أبناء عدن: الرهان 
على المفاوضات على المفاوضات 

بشأن االحتالل بشأن االحتالل 
غير مجد والكفاح غير مجد والكفاح 

المسلح خيارنا المسلح خيارنا 
الوحيدالوحيد

اإلمارات تحكم اإلمارات تحكم 
سيطرتها على سيطرتها على 

سقطرى.. وتستعد سقطرى.. وتستعد 
إلعالنها إمارة إلعالنها إمارة 

ثامنةثامنة

تصرأون

الرئيس الصماد يدعو أبناء المحافظات الجنوبية إلى تعزيز التالحم لدحر الغزاةالرئيس الصماد يدعو أبناء المحافظات الجنوبية إلى تعزيز التالحم لدحر الغزاة

 / ماجد حميد
ــىل اليمن  ــف العدوان ع ــان لتحال ــان موالي ــي قيادي لق
أمس مرصعهما وأصيب آخرون يف جبهة الساحل الغربي 

لليمن.
ــان كمينا بلغم  ــورة" ف ــكري لـ"الث ــؤول عس ووفقا ملس
ــعبية انفجر  ــان الش ــش واللج ــوات الجي ــه ق أريض نصبت
ــا قتىل  ــة مخلف ــيات املرتزق ــة ملليش ــم التابع ــد األطق بأح

وجرحى يف صفوفهم.
وأكد مقتل القيادي عبدالرحمن شاهر الصبيحي قائد 
ــمى بالكتيبة الثالثة املشاركة يف العدوان الربي عىل  ما يس

اليمن يف جبهات الساحل لتعز.
ويف سياق متصل لقي قيادي رفيع يف صفوف مليشيات 

هادي مرصعة واصيب آخرون من مرافقيه..
ــادي خالد الصماتي  ــب مصادر مطلعة فإن القي وحس
ــه فيما اصيب اثنان آخران   لقي مرصعه وثالثة من مرافقي

إثر انقالب طقمهم العسكري يف طور الباحة..
ــرز القياديني  ــد من أب ــي يع ــادر اىل أن الصمات ــارت املص واش
ــاندة لتحالف العدوان  ــيات الرئيس املستقيل هادي املس ملليش

وقوات االحتالل..

ــعبية  ــة للجيش واللجان الش ــوة املدفعي ــتهدفت الق اس
ــعودي ومرتزقته يف نجران  فجر أمس تجمعات للجيش الس

وجيزان وعسري.
ــة الجيش  ــبأ) أن مدفعي ــكري (س ــدر عس ــح مص وأوض
ــعوديني يف موقع  ــتهدفت تجمعات للجنود الس واللجان اس

املعطن بجيزان.
ــتهدف تجمعات  ــار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً اس وأش
ــة نايل  ــبكة وتب ــع الش ــعودي يف مواق ــش الس ــة الجي مرتزق
ــرضاء و  ــة منفذ الخ ــة قبال ــة والرملي ــة وعباس ــة صل وبواب

الطلعة بنجران.
ــتهدفت  ــة الجيش واللجان اس ــدر أن مدفعي ــر املص وذك

تجمعاً ملرتزقة العدوان قبالة منفذ علب يف عسري.
ــعوديني واملرتزقة مرصعهم  كما لقي عدد من الجنود الس

ــات متفرقة للجيش واللجان  ــس وأصيب آخرون يف عملي أم
الشعبية بجيزان.

ــبأ) أن وحدات  ــزان لـ(س ــكري بجي وأوضح مصدر عس
ــذت عملية هجومية عىل  ــعبية نف من الجيش واللجان الش
ــبكة يف الخوبة ما أدى إىل مقتل وإصابة عدد من  موقع الش

العسكريني السعوديني.
ــار املصدر إىل أن وحدة القناصة يف الجيش واللجان  وأش
ــل الدخان  ــعوديني يف جب ــت ثالثة جنود س ــعبية قنص الش

بقطاع جيزان.
إىل ذلك قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــعودي ومرتزقته يف نجران وعسري فيما  تجمعات العدو الس

تم قنص جنديني سعوديني بنجران .

نجران / سبأ
ــوة  الق ــت  أطلق
ــش  ــة للجي الصاروخي
ــعبية  الش ــان  واللج
ــاروخ  ص أمس  ــاء  مس
زلزال 2 عىل تجمعات 
ــش  الجي ــة  مرتزق

السعودي يف نجران.
ــدر  مص ــح  وأوض
ــوة  الق أن  ــكري  عس
الصاروخية استهدفت 
 2 ــزال  زل ــاروخ  بص
ــة يف  ــات املرتزق تجمع
ــة  قبال ــة  ــع عباس موق

منفذ الخرضاء.

/ 
ــعودي أمس مجزرة مروعة  ارتكب طريان العدوان الس
ــعبي بمديرية كتاف بمحافظة صعدة ما أدى  ــوق ش يف س

إىل سقوط 11 شهيداً وجريح واحد من املواطنني العزل.
ــزي مدير مكتب الصحة  ــح الدكتور عبداإلله الع وأوض
ــة صعدة يف ترصيح لـ"الثورة" أن طريان العدوان  بمحافظ

ــوقني من املواطنني العزل وهم يمارسون  ــتهدف املتس اس
ــل لهم بما  ــوق وال دخ ــاد يف هذا الس ــرشاء املعت ــع وال البي
ــكرية.. مشرياً إىل أن هذه املجزرة  يجري من عمليات عس
ــدوان يف  ــا الع ــي يرتكبه ــة الت ــازر املروع ــاف إىل املج تض

مختلف مديريات املحافظة.

لدى لقائه اللواء خالد باراس

مقتل قياديين من مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي ومصرع عدد منهم في تعزمقتل قياديين من مرتزقة العدوان بجبهة الساحل الغربي ومصرع عدد منهم في تعز مصرع مصرع ٦٦ عسكريين سعوديين بعمليات نوعية في نجران وجيزان وعسير عسكريين سعوديين بعمليات نوعية في نجران وجيزان وعسير

صنعاء / سبأ
ــمي باسم حكومة  أدان الناطق الرس
ــر  جاب ــالم  عبدالس ــي  الوطن ــاذ  اإلنق
ــتريي لتحالف العدوان  التصعيد الهس
ــاء بأكرث من 33  ــف العاصمة صنع بقص
ــاعات األوىل من صباح  ــارة خالل الس غ
ــل عنقودية  ــارات بقناب ــا غ ــس بينه أم
ــني  ــزارع املواطن ــازل وم ــتهداف من واس

بمحافظة صعدة.
ــر يف ترصيح لوكالة األنباء  وقال جاب
ــه  ــت ل ــا تعرض ــبأ) "إن م ــة (س اليمني

ــف  ــن قص ــوم م ــاء الي ــة صنع العاصم
وحيش بعرشات الغارات من قبل طريان 
ــل  ــعودي يمث ــي الس ــدوان األمريك الع
ــخرية  وس ــدويل  ال ــع  للمجتم ــا  تحدي
ــد نائب  ــدة التي يتواج ــن األمم املتح م

مبعوثها إىل اليمن يف صنعاء ".
ــم الحكومة إىل أن  ولفت الناطق باس
هذا التصعيد الهستريي عىل العاصمة 
صنعاء بالرغم من تواجد نائب املبعوث 

األممي.

ناطق الحكومة يدين تصعيد العدوان وقصفه الهستيري للعاصمة صنعاء وصعدةناطق الحكومة يدين تصعيد العدوان وقصفه الهستيري للعاصمة صنعاء وصعدة

صاروخ زلزال صاروخ زلزال ٢٢ يدك تجمعات مرتزقة الجيش  يدك تجمعات مرتزقة الجيش 
السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجرانالسعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران

طيران العدوان يرتكب مجزرة ضحيتهاطيران العدوان يرتكب مجزرة ضحيتها
١١١١ شهيدًا في سوق شعبي بكتاف صعدة شهيدًا في سوق شعبي بكتاف صعدة

شن ٣٣ غارة بقنابل عنقودية على ضالع همدان

كسر زحف للمرتزقة يف البيضاء والسيطرة على تبة المنقاف االسرتاتيجية يف لحجالقوة المدفعية تدك تجمعات مواقع جيش العدو ومرتزقته

ــدة القناصة  ــكري أن وح أوضح مصدر عس
ــة  ــت أربع ــعبية قنص ــان الش ــش واللج بالجي
مرتزقة بمديرية رصواح بمأرب وثالثة بمنطقة 
ــة بمديرية  ــبوة وإثنني بمنطقة مزوي ناطع بش

املتون بالجوف.
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش كما نفذ أبط
ــة  ــع مرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي ــس عملي أم
يف  ــة  املجاوح ــة  بمنطق ــعودي  الس ــدوان  الع

مديرية نهم.
وأكد مصدر عسكري تكبيد املرتزقة خسائر 
ــي للجيش  ــوم نوع ــاد يف  هج يف األرواح والعت
واللجان استهدفهم بمنطقة عيدة باملجاوحة.

قنص تسعة مرتزقة في جبهات صرواح والجوف وشبوة
هجوم نوعي على مواقع المرتزقة بنهم يكبدهم خسائر يف العتاد واألرواح 
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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
ــتعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري . 1 ــتبداد واالس  التحرر من االس

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بني الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.. 2
رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.. 3
إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح االسالم . 4

الحنيف.
العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.. 5
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي  وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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كواالملبور / وكاالت كواالملبور / وكاالت 
ــور،  ــة كواالملب ــة املاليزي ــن يف العاصم ــور، أعل ــة كواالملب ــة املاليزي ــن يف العاصم أعل
ــا مراقبة إدارة  ــن  إطالق هيئة دولية مهمته ــا مراقبة إدارة ع ــن  إطالق هيئة دولية مهمته ع
اململكة العربية السعودية للحرمني واملشاعر اململكة العربية السعودية للحرمني واملشاعر 

املقدسة.املقدسة.
ــة التي  ــادر عن املؤسس ــال البيان الص ــة التي وق ــادر عن املؤسس ــال البيان الص وق
ــة إدارة  ــة ملراقب ــة الدولي ــم "الهيئ ــل اس ــة إدارة تحم ــة ملراقب ــة الدولي ــم "الهيئ ــل اس تحم
ــى برصد  ــا "تعن ــني" ، إنه ــعودية للحرم ــى برصد الس ــا "تعن ــني" ، إنه ــعودية للحرم الس
ــة إدارة اململكة العربية  ــبل وطريق ــة إدارة اململكة العربية ومراقبة س ــبل وطريق ومراقبة س
ــة  مك يف  ــة  املقدس ــاعر  للمش ــعودية  ــة الس مك يف  ــة  املقدس ــاعر  للمش ــعودية  الس
ــة، خاصة الحرمني، بما يف ذلك املواقع  ــة، خاصة الحرمني، بما يف ذلك املواقع واملدين واملدين

التاريخية اإلسالمية يف اململكة".التاريخية اإلسالمية يف اململكة".

ــاعر  ــعى الهيئة للمحافظة عىل املش ــاعر وتس ــعى الهيئة للمحافظة عىل املش وتس
ــوم  ــعودية تق ــن أن الس ــد م ــة، والتأك ــوم املقدس ــعودية تق ــن أن الس ــد م ــة، والتأك املقدس
ــليمة، واإلسهام يف تقديم  ــليمة، واإلسهام يف تقديم بإدارتها بطريقة س بإدارتها بطريقة س
النصح واملشورة للسعودية، من خالل إرشاك النصح واملشورة للسعودية، من خالل إرشاك 

الدولة املسلمة يف إدارة املشاعر.الدولة املسلمة يف إدارة املشاعر.
ــف أعمال طمس  ــا تهدف لوق ــت أنه ــف أعمال طمس ونوه ــا تهدف لوق ــت أنه ونوه
ــالمية يف مكة واملدينة، التي تقوم  ــالمية يف مكة واملدينة، التي تقوم الهوية اإلس الهوية اإلس
ــة، من خالل  ــورة محموم ــعودية بص ــة، من خالل بها الس ــورة محموم ــعودية بص بها الس
ــدود، الذي قىض  ــع العمراني غري املح ــدود، الذي قىض التوس ــع العمراني غري املح التوس
ــح الوجود  ــك املواقع، ومس ــىل الكثري من تل ــح الوجود ع ــك املواقع، ومس ــىل الكثري من تل ع

اإلسالمي فيها.اإلسالمي فيها.
ــرش  نُ ــذي  ال ــي  التعريف ــف  املل ــب  ــرش وحس نُ ــذي  ال ــي  التعريف ــف  املل ــب  وحس

ــع انفراد  ــي تهدف ملن ــع الهيئة، فه ــىل موق ــع انفراد ع ــي تهدف ملن ــع الهيئة، فه ــىل موق ع
ــري  غ ــورة  بص ــاعر  املش ــإدارة  ب ــعودية  ــري الس غ ــورة  بص ــاعر  املش ــإدارة  ب ــعودية  الس
ــاج  الحج ــالمة  س ــىل  ع ــر  تؤث ــة،  ــاج مدروس الحج ــالمة  س ــىل  ع ــر  تؤث ــة،  مدروس
ــا لضمان عدم  ــن، وأيض ــن والزائري ــا لضمان عدم واملعتمري ــن، وأيض ــن والزائري واملعتمري
ــري  ــباب غ ــزوار ألس ــام ال ــاعر أم ــالق املش ــري إغ ــباب غ ــزوار ألس ــام ال ــاعر أم ــالق املش إغ
ــخصيات حكومية أو  ــارة ش ــل زي ــة، مث ــخصيات حكومية أو مقنع ــارة ش ــل زي ــة، مث مقنع

مشاهري أو ضيوف اململكة... إلخ.مشاهري أو ضيوف اململكة... إلخ.
ــتند الهيئة يف عملها إىل "مرجعية  ــتند الهيئة يف عملها إىل "مرجعية كما تس كما تس
إسالمية، والحرص عىل مصالح املسلمني من إسالمية، والحرص عىل مصالح املسلمني من 
املحيط حتى الخليج، وكافة مناطق التواجد املحيط حتى الخليج، وكافة مناطق التواجد 

اإلسالمي"، بحسب البيان.اإلسالمي"، بحسب البيان.

اTعالن عن هيئة دولية لمراقبة السعودية في إدارتها للحرميناTعالن عن هيئة دولية لمراقبة السعودية في إدارتها للحرمين
تهدف إىل رصد التجاوزات وحماية المعالم اإلسالمية يف األراضي المقدسة

التفاصيل صفحة 03

ــائل اعالم أمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب، سيخضع الجمعة  أعلنت وس
ــكري قرب العاصمة واشنطن يف  ــفى العس املقبلة لفحوصات طبية يف املستش

وقت تدور فيه شائعات ال تنتهي حول أهليته العقلية للبقاء يف منصبه.
ــية الرئيس دونالد  ــائل اإلعالم فان أخصائيني لتحليل نفس ــب وس وبحس
ــتغراب يف بعض  ــتنادا إىل تغريداته، وحركاته املثرية لالس ــن بعد اس ترامب ع
ــريات ال حرص  ــان والصعوبات العابرة يف خطاباته، األمر الذي يثري تفس األحي

لها، إال أنها تبقى محدودة ال محالة.
ــد نرش الكتاب املثري للجدل  ــاؤالت إىل الواجهة مؤخرا بع وعادت هذه التس
ــابق، مؤكدا أن  ــدة قطب العقارات الس ــايف مايكل وولف الذي ينتقد بش للصح

طاقم البيت األبيض يبدي شكوكا إزاء قدرته عىل ممارسة الحكم.
ــم البيت األبيض، هوغان غيديل، أعلن أن الرئيس  وكان نائب املتحدث باس
ــالل الفحوصات  ــاني خ ــد ترامب لن يعرض عىل طبيب نفس ــي دونال األمريك

الطبية السنوية املعتادة،
ــاعدين الكبار وذراع  ــابق عن أحد املس ونقلت صحيفة "التايمز" يف وقت س
ــة، وتوقع  ــب العقلي ــن صحة ترام ــاؤله ع ــتيفن بانون، تس ــابق س ــب الس ترام
استقالته من منصبه قبل أن يستخدم البند 25 يف الدستور األمريكي إلزاحته 

عن مكتبه

ــل الرابع  ــوان (مقاتالت الجي ــبوتتيك" تحت عن ــة "س ــرب نرشته وكال يف خ
األمريكية ليست محصنة ضد صواريخ الحوثيني)

ــو الذي نرشه  ــا"، ، إن مقطع الفيدي ــيمايا غازيت ــة "نيزافيس ــت صحيف قال
ــادرة عىل خرق  ــادة للطائرات ق ــم لصواريخ مض ــدل عىل حيازته ــون ي اليمني
ــالس"  ــد دوغ ــة "ماكدونال ــع رشك ــن صن ــع م ــل الراب ــالت الجي ــات مقات دفاع

األمريكية.
ــا  ــف أنه ــرة "إف15-" اكتش ــة أن رادار طائ ــب الوكال ــرباء بحس ورأى خ
ــاروخ الذي أطلقه  ــتطع مقاومة الص ــائط حمايتها لم تس ــتهدفة، لكن وس ُمس

اليمنيون.
ــائط الحماية  ــت الصحيفة إىل أن طائرات "إف15-" مزودة بنفس وس ولفت
التي ُزّودت بها طائرات "إف/أ18-"، طائرات الطريان األمريكي املحمولة بحراً 

الرئيسية وهو ما يجب أن ينتبه إليه البنتاغون (وزارة الدفاع األمريكية).

ترامب يدخل المستشفى الجمعة ترامب يدخل المستشفى الجمعة 
بعد شائعات حول أهليته العقليةبعد شائعات حول أهليته العقلية

صحيفة "غازيتا": ال شيء محصن ضد صواريخ اليمنيينصحيفة "غازيتا": ال شيء محصن ضد صواريخ اليمنيين

الرئيس الصماد: الجميع معنيون بالدفاع عن الوطن ومواجهة الرئيس الصماد: الجميع معنيون بالدفاع عن الوطن ومواجهة 
ما يتعرض له من عدوان ومحاوالت لطمس هويته وثقافتهما يتعرض له من عدوان ومحاوالت لطمس هويته وثقافته

صنعاء/سبأ
ــيايس األعىل أمس  ــاد رئيس املجلس الس ــى األخ صالح الصم التق
نخبة من املثقفني واملفكرين اليمنيني بحضور مستشار الرئاسة اللواء 

خالد باراس وعضو املكتب السيايس ألنصار الله عبدامللك العجري.
ــاع  األوض ــل  ظ يف  ــام  ع ــكل  بش ــايف  الثق ــاط  النش ــاء  اللق ــش  ناق
ــدوان والحصار  ــتمرار الع ــا البالد جراء اس ــي تمر به ــتثنائية الت االس

ــهد العام  والتي فيها أخبار القتل واملجازر املروعة هي املتصدرة للمش
من مختلف جزئياته والتي يرتكبها تحالف العدوان عىل اليمن منذ ما 
ــب يف كافة مناطق  يقارب ثالثة أعوام تصاعدت فيها الحرائق التي تش
ــىل منازل املواطنني بما  ــن جراء الصواريخ التي تصب حممها ع الوط

فيها صاالت العزاء واألفراح.
ــني اليمنيني يف  ــاط باملفكرين واملثقف ــدور املن ــرق اللقاء إىل ال وتط

ــانية،  ــم يندى لها جبني اإلنس ــل بالوطن من جرائ ــيد ما يعتم تجس
كانت وال زالت غائبة عن املشهد عىل املستوى الدويل سواء من خالل 
ــاني  ــأن اإلنس ــات ذات الصلة بالش ــات والهيئ ــات أو املنظم الحكوم
ــع الحصار عن  ــاف العدوان ورف ــوال إىل إيق ــا عاليا وص ــول كلمته لتق

اليمن.

زار الدكتور عبدالعزيز المقالح والتقى نخبة من المثقفني والمفكرين

التفاصيل صفحة 03

أكد الرئيس صالح الصماد رئيس املجلس السيايس األعىل رضورة 
تعزيز الوعي املجتمعي لدى أبناء املحافظات الجنوبية بمخططات 

العدوان التي تهدف إىل السيطرة عىل ثروات الوطن وخرياته.
ــك اللحمة بني أبناء الوطن واملحافظات  ــدد عىل رضورة تماس وش
ــا العدوان  ــات التي فرضه ــاص ملواجهة التحدي ــكل خ الجنوبية بش
ــار  ــالل لقائه أمس مستش ــث الصماد خ ــه.. وح ــال مخططات وإفش
ــة اللواء خالد باراس أبناء املحافظات الجنوبية عىل إدراك ما  الرئاس
يخطط له تحالف العدوان ضد الشعب اليمني وأنه ال يستهدف فئة 

بعينها أو مكوناً بذاته.
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