
الدفاعات السورية صدت عدوانًا إسرائيليًا على قاعدة عسكرية .. واليمن تؤكد مساندتها لسورية في مواجهته 

طيران العدوان يواصل استهداف منازل المدنيين طيران العدوان يواصل استهداف منازل المدنيين 
وممتلكاتهم في صعدة والجوف وجيزانوممتلكاتهم في صعدة والجوف وجيزان

ــدوان األمريكي  ــريان الع  دمر ط
ــالث  ث ــس  أم ــم  الغاش ــعودي  الس
يف  ــني  للمواطن ــة  تابع ــيارات  س
ــة رازح الحدودية بمحافظة  مديري

صعدة.
ــي بصعدة لـ  وأوضح مصدر أمن
(سبأ) أن طريان العدوان شن غارة 
ــيل بمديرية رازح  عىل منطقة آل ع
ــيارات  ــالث س ــري ث ــا أدى إىل تدم م
ــرضر املنازل  ــني وت ــة للمواطن تابع

واملمتلكات املجاورة .
ــدر إىل أن منطقتي  ــار املص وأش
ــة  بمديري ــع  مقن وآل  ــيخ  الش آل 
ــة، تعرضت لقصف  ــه الحدودي منب

ــعودي أدى  ــي ومدفعي س صاروخ
ــام وترضر  ــوق عدد من األغن إىل نف

مزارع املواطنني .
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــىل  ــارات ع ــالث غ ــن ث ــدوان ش الع

الطلعة بنجران .
ــدوان  ــريان الع ــن ط ــك ش إىل ذل
ــعودي أمس خمس  ــي الس األمريك
غارات عىل محافظة صعدة وقطاع 

جيزان .
ــدر أمني باملحافظة  وأوضح مص
ــتهدف بثالث  أن طريان العدوان اس
ــني بمديرية  العطف ــة  غارات منطق
ــة  مادي أرضاراً  ــت  خلف ــاف  كت

بممتلكات املواطنني .
وذكر املصدر أن الطريان املعادي 
ــارة  ج وادي  ــىل  ع ــني  غارت ــن  ش
ــق  تحلي ــع  م ــزان  جي يف  ــة  بالخوب

مكثف عىل تلك املناطق .
وأشار املصدر إىل إصابة مواطن 
ــدا الحدودية  ــاء مديرية ش ــن أبن م
ــدود  الح ــرس  ح ــوات  ق ــريان  بن

السعودي .
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــي أمس خمس  ــعودي األمريك الس
ــعف  غارات عىل مديرية خب والش

بالجوف.

دمر ٣ سيارات لمواطنني يف رازح  وشن ٩ غارات على حرض وميدي 

رئيس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي ;بناء الجاليات اليمنية في توضيح ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشمرئيس الوزراء يؤكد على الدور الحيوي ;بناء الجاليات اليمنية في توضيح ما يتعرض له الوطن من عدوان غاشم
صنعاء / سبأ

ــور عبدالعزيز صالح  ــاد رئيس الوزراء الدكت أش
ــات التي  بن حبتور، باإلجراءات والربامج والسياس
ــؤون املغرتبني مؤخرا ، تجاه رعاية  أنجزتها وزارة ش
ــن منهم  ــة للعائدي ــري الرعاية الالزم ــني وتوف املغرتب

خاصة من دول العدوان.
ــي  ــا الوطن ــاذ بدوره ــة اإلنق ــزام حكوم ــد الت وأك
ــرتاب ،  ــف مواطن االغ ــن يف مختل ــاء اليم ــاه أبن تج
ــة بفعل العدوان  ــا يعرتضها من تحديات جم رغم م
ــذان يقرتبان من  ــامل الل ــار الش ــعودي والحص الس

عامها الرابع .
ــوزراء ومعه نائبيه  ــاء ذلك لدى زيارة رئيس ال ج
ــان  ــواء جالل الرويش ــاع الل ــن والدف ــؤوني األم لش
ــؤون  ــس ، وزارة ش ــد أم ــود الجني ــات محم والخدم
ــجري  املغرتبني ولقائهم بالوزير الدكتور محمد املش

ووكالء الوزارة ومدراء العموم فيها.

زار وزارة المغرتبني وناقش مع قيادتها تعزيز الدور يف خدمة اليمن يف بلدان االغرتاب 

النواب يصادق على االتفاقية العربية لمكافحة غسيل ا;موال وتمويل اAرهابالنواب يصادق على االتفاقية العربية لمكافحة غسيل ا;موال وتمويل اAرهاب
صنعاء - سبأ

ــته  ــس النواب يف جلس ــادق مجل ص
أمس برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى 
ــة العربية  ــىل االتفاقي ــي، ع ــيل الراع ع
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

ــىل  ع ــس  املجل ــة  مصادق ــي  وتأت
ــته لتقرير لجنة  ــة، بعد مناقش االتفاقي
ــزام  ــأن والت ــذا الش ــة به ــؤون املالي الش
ــالً بنائب رئيس  ــب الحكومي ممث الجان
ــني  ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــؤون  ــويل وبحضور وزير الدولة لش مقب
ــورى الدكتور عيل  مجليس النواب والش

عبدالله أبو حليقة.
ــة إىل تدعيم  ــدف االتفاقي ــث ته حي
ــم  ــة جرائ ــة إىل مكافح الرامي ــري  التداب
ــل األموال وتمويل اإلرهاب وتعزيز  غس

التعاون العربي يف هذا املجال.
ــة باإللتزام  ــس الحكوم وأوىص املجل
بالعمل عىل تنفيذ نصوص وأحكام هذه 
ــارض مع نصوص  ــا ال يتع ــة بم االتفاقي
ــل األموال  ــون مكافحة غس وأحكام قان
ــنة 2010م  وتمويل اإلرهاب رقم (1) لس
ــنة  ــون رقم (17) لس ــه بالقان وتعديالت
ــا  بالدن ــني  ب ــاون  التع ــل  وتفعي 2013م 

ــرى  األخ ــدان  والبل ــة  العربي ــدان  والبل
ــدويل يف مجال  ــي وال ــار اإلقليم يف اإلط
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
ــم التي تمس  ــن تلك الجرائ ــا يحد م بم
ــا  ــر اقتصادياته ــدان وتدم ــيادة البل س

وتهدد استقرارها .
ــادة  ــن (41) م ــة م ــون االتفاقي وتتك
ــىل النحو  ــواب، ع ــىل (6) أب ــة ع موزع

التايل :
-الباب األول : أحكام عامة .. ويتكون 

من (3) مواد .
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صنعاء / سبأ
 بحث وزير التخطيط والتعاون الدويل عبد العزيز الكميم أمس مع نائب املمثل 
ــا قريش جملة من القضايا املتصلة  ــم لربنامج الغذاء العاملي بصنعاء عيل رض املقي
ــهم يف تعزيز ودعم  ــي وبما يس ــج الغذاء العامل ــني اليمن وبرنام ــاون ب ــز التع بتعزي

أنشطة الربنامج يف اليمن .
وناقش الجانبان التفاصيل املتعلقة بوصول املشتقات النفطية التي تم االتفاق 
ــتريادها من قبل الربنامج وتكريسها لخدمة أنشطة املستشفيات واملنشأت  علی اس
الخدمية األخرى التي يندرج دعمها ضمن أولويات أنشطة برنامج الغذاء,العاملي .
ــاعدات النقدية املقدمة من  ــراءات رصف املس ــرق اللقاء إىل بحث اج كما تط
ــتوی من  ــان أعلی مس ــة العني لضم ــا لنظام بصم ــتفيدين وفق ــج للمس الربنام

الشفافية .
ــري  ــل املقيم لربنامج الغذاء العاملي س ــر الكميم مع نائب املمث ــتعرض الوزي واس

تنفيذ عدد من املشاريع املندرجة ضمن أنشطة الربنامج يف اليمن.
ــرص الحكومة علی تقديم  ــر التخطيط والتعاون الدويل ح ــاء جدد وزي ويف اللق

كافة التسهيالت املتاحة لدعم أنشطة الربنامج .

بحث التعاون بين اليمن وبرنامج بحث التعاون بين اليمن وبرنامج 
الغذاء العالمي الغذاء العالمي 

صنعاء / سبأ
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــث  بع  
ــة  ــس الجمهوري ــة إىل رئي ــة تهنئ ــيايس برقي الس
ــبة  ــي بمناس ــن روحان ــة حس ــالمية اإليراني اإلس
ــد  بالعي ــقيق  الش ــي  اإليران ــعب  الش ــاالت  احتف

الوطني.
ــاد عن أحر التهاني وأطيب  وعرب الرئيس الصم
ــبة الذي  ــس روحاني بهذه املناس ــات للرئي التمني

يحتفل بها الشعب اإليراني بالعيد الوطني.
ــىل توطيد  ــة اليمنية ع ــرص الجمهوري وأكد ح
ــعبني  ــز العالقات الثنائية بني البلدين والش وتعزي
ــزز التعاون  ــاالت وبما يع ــة املج ــقيقني يف كاف الش

والتضامن بني شعوب األمة اإلسالمية.
البقية صفحة 02

الجمهورية اليمنية تدين الغارات اإلسرائيلية على سورية

إسرائيل تعيش يوما أسوَد وتفتح المالجئ لمواطنيها
صنعاء / سبأ 

 أدانت الجمهورية اليمنية الغارات الجوية التي شنتها 
ــالل اإلرسائييل عىل أرايض الجمهورية العربية  قوات االحت

السورية الشقيقة.. معتربة ذلك عمالً عدوانياً همجياً.
ــة يف ترصيح لـ  ــوزارة الخارجي ــؤول ب ــدر مس وأكد مص
ــروف التي  ــوريا يف الظ ــوف اليمن إىل جانب س ــبأ) وق (س

تمر بها .
ــوريا يف الدفاع عن  ــد عىل حق س ــدد املصدر التأكي وج
ــالمة أراضيها والتصدي  ــيادة ووحدة وس ــها وعن س نفس
ــائل ألي انتهاكات إرسائيلية  ــبا من الوس بكل ما تراه مناس

جديدة عىل أراضيها.
ــدويل وباألخص مجلس األمن  ــا املصدر املجتمع ال ودع
إىل االضطالع بدوره يف الحفاظ عىل األمن والسلم الدوليني 
ــة  ــاتها الطائش ووضع حد لالنتهاكات اإلرسائيلية وسياس

التي تهدد األمن واالستقرار يف املنطقة.
ــم املصدر ترصيحه بدعوة جامعة الدول العربية  واختت

ــذ  ــاء إىل نب ــا األعض ــالمي ودوله ــاون اإلس ــة التع ومنظم
ــف يف مواجهة الخطر  ــات والعمل عىل توحيد املواق الخالف
ــلم واألمن  ــاً يهدد الس ــاره خطراً حقيقي ــيل باعتب اإلرسائي

الدوليني واستقرار املنطقة.
ــقاط   ــد نجحت يف    إس ــورية ق ــات الس ــت   الدفاع وكان

ــورة؛  ــراز "إف16-" املتط ــن ط ــة م ــة إرسائيلي ــرة حربي طائ
وإصابة طيارة  إف 15 وهبوطها اضطراريا وهذه التطورات 
قد تنذر بتصاعد األحداث ودخول املنطقة يف حرب جديدة 

ومدمرة سيكون العدو اإلرسائييل طرفاً فيها.

التفاصيل صفحة 02

ــلحة  ــمي للقوات املس أكد الناطق الرس
العميد الركن رشف غالب لقمان أن رضبات 
ــدو  ــد الع ــعبية ض ــان الش ــش واللج الجي
ــوت  ”باتري ــة  منظوم ــتهداف  اس ــا  وآخره
ــاك3" يف املخا، أثبتت تفوق قدرات اليمن  ب
ــدو  ــوات الع ــع ق ــل م ــكرية يف التعام العس

الحديثة.
ــح لـ  ــان يف ترصي ــد لقم ــح العمي وأوض
ــارك  ــي يف املع ــوق الحقيق ــبأ) أن التف (س
ــط، بل  ــورة فق ــلحة املتط ــق باألس ال يتعل

بالقدرة عىل التعامل مع قدرات الخصم.. 

ــات ضد مراكز ثقل  ــريا إىل أن الرضب مش
ــكري  ــار تخطيط عس ــي يف إط ــدو يأت الع
ــح  لصال ــة  العملي ــم  لحس ــرتاتيجي  اس

الجيش واللجان.
ــال يف القدرات  ــت إىل أن تطور حاص ولف
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــة  الدفاعي
ــب  ــت املناس ــه يف الوق ــف عن ــيتم الكش س
ــل الدفاع  ــيل ملراح ــذ الفع ــدء التنفي ــع ب م
ــرتاتيجي، حيث ما تزال العمليات إىل  االس

حد اآلن تجريبية.

أكد وجود مؤشرات لحسم العمليات يف الساحل الغريب لصالح الجيش واللجان 

ناطق القوات المسلحة : استهداف منظومة باتريوت باك ناطق القوات المسلحة : استهداف منظومة باتريوت باك ٣٣ في المخا  في المخا 
أثبت امتالك اليمن للقدرات العسكرية النوعية أثبت امتالك اليمن للقدرات العسكرية النوعية 

التفاصيل صفحة 03

ــس الوزراء  ــة رئي ــس بصنعاء برئاس ــاء أم أدان لق
ــة  ــور، ملناقش ــن حبت ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
األوضاع يف جزيرة سقطرى يف ظل االحتالل اإلماراتي 
ــيخة  ــي ترتكبها مش ــات الغوغائية الت ــة الترصف كاف
ــرة وأرخبيلها بما  ــا يف الجزي ــة حالي ــارات املحتل اإلم
ــادرة ونقلها  ــجارها الطبيعة الن ــا ألش ــك رسقته يف ذل
ــتها التدمري املمنهج لطبيعتها  ــيخة وممارس إىل املش

وتنوعها البيئي الفريد عامليا.

يف لقاء موسع برئاسة رئيس الوزراء

مطالبة اليونسكو بالتدخل العاجل Aنقاذ سقطرى من التدمير اAماراتي الممنهج للجزيرةمطالبة اليونسكو بالتدخل العاجل Aنقاذ سقطرى من التدمير اAماراتي الممنهج للجزيرة
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مقتل وإصابة عدد من العمالء واغتنام أسلحة في الضالع وقنصمقتل وإصابة عدد من العمالء واغتنام أسلحة في الضالع وقنص      ٦٦ آخرين  آخرين 
وتدمير وتدمير ٥٥ آليات عسكرية بالجوف ونهم وتعز آليات عسكرية بالجوف ونهم وتعز
ــعبية أمس صاروخ غراد عىل  أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش

تجمعات مرتزقة العدوان رشق كهبوب محافظة لحج .
ــائر يف صفوف املرتزقة  ــبأ ان الصاروخ خلف خس ــكري لـ س وأكد مصدر عس

وعتادهم العسكري .
ــعودي مرصعهم وأصيب  ــي الس ــة العدوان األمريك ــدد من مرتزق ــا لقي ع  كم
آخرون يف عمليتني نوعيتني للجيش واللجان الشعبية عىل مواقعهم يف محافظة 

الضالع .

إطالق صاروخ غراد على تجمعات المرتزقة شرق كهبوب بلحج 

ــة  ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــت الق واصل
ــعبية أمس دك مواقع  للجيش واللجان الش
ــه  ــعودي ومرتزقت ــش الس ــات للجي وتجمع

بجيزان وعسري.
ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــت موقع  ــان دك ــش واللج ــة الجي أن مدفعي
ــتهدفت  واس ــان  جحف رشق  ــتحدث  املس

تجمعات للجنود السعوديني يف املوسم.
ــة الجيش  ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدفت  اس ــان  واللج
ــتحدث  مس يف  ــم  ومرتزقته ــعوديني  الس

ــف صاروخي  ــتهدف قص ــاو، فيما اس نعش
ــبكة وقرية قمر  ومدفعي مواقع املطعن والش

بحيزان.
ــة  ــوة املدفعي ــتهدفت الق ــري اس ويف عس
ــعودي يف تبة  تجمعات مرتزقة الجيش الس
الخزان وقلل الشيباني ومنفذ علب محققة 

إصابات مبارشة.
وأكد املصدر قنص ثالثة جنود سعوديني 
يف الخوبة وجحفان والشبكة بجيزان وأحد 

املرتزقة يف موقع الطلعة بنجران.
كما قنصت وحدات من الجيش واللجان 

الشعبية أمس ثالثة جنود سعوديني، ودكت 
تجمعات للعدو السعودي يف جيزان وعسري .

ـــ  ل ــري  بعس ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــعوديني يف  ــبأ) أنه قنص ثالثة جنود س (س
ــات  ــة إىل دك تجمع ــهوة، باإلضاف ــع س موق
ــف  ــة بقذائ ــعوديني يف الربوع ــود الس للجن

املدفعية .
ــوة الصاروخية  ــار املصدر إىل أن الق واش
ــا عىل  ــن صواريخ كاتيوش ــت صلية م أطلق
تجمعات للجنود السعوديني يف موقع ضهيا 

بجيزان محققة إصابات مبارشة .

قصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع وتجمعات للعدو بجيزان وعسيرقصف صاروخي ومدفعي يدك مواقع وتجمعات للعدو بجيزان وعسير
قنص ثالثة جنود سعوديني يف جبهات ما وراء الحدود

التفاصيل صفحة 04

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 09


