
ـــاالت الفقر ــي تــعــزيــز الــصــمــود وتــوفــيــر الــمــرتــبــات ومــعــالــجــة ح ــراع ــن ي ــزّم ـــاالت الفقرالــتــوجــيــه بــإعــداد بــرنــامــج حــكــومــي م ــي تــعــزيــز الــصــمــود وتــوفــيــر الــمــرتــبــات ومــعــالــجــة ح ــراع ــن ي ــزّم الــتــوجــيــه بــإعــداد بــرنــامــج حــكــومــي م

النعيمي يدعو إلى بث روح التآخي والتراحم وتعزيز حب الوطنالنعيمي يدعو إلى بث روح التآخي والتراحم وتعزيز حب الوطن

المحافظ الجندي:  تعز عصية على االنكسار وستظل المحافظ الجندي:  تعز عصية على االنكسار وستظل 
عنوانًا للصمود والنصر المبينعنوانًا للصمود والنصر المبين

الحديدة - سبأ
ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت ــم  نظ
ــاء  لق ــس  أم ــدة  الحدي ــة  بمحافظ
ــعاً للعلماء والخطباء واملرشدين  موس
ــس  ــو املجل ــة عض ــة برئاس باملحافظ
ــي  النعيم ــد  محم ــىل  االع ــيايس  الس
ــاد  ــاف واإلرش ــري األوق ــور وزي بحض
القايض رشف القلييص واإلدارة املحلية 
عيل القييس ومحافظ الحديدة حسن 

أحمد الهيج.
ــي  مفت ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ويف 
ــس جامعة دار  ــة الحديدة رئي محافظ

ــي ووكالء املحافظة  ــوم الرشعية العالمة محمد عيل مرع العل
ومدير مكتب األوقاف باملحافظة، أكد عضو املجلس السيايس 
األعىل عىل الدور الذي يحب أن يقوم به العلماء يف هذا الوقت 

الذي يتعرض فيه الوطن لعدوان غاشم وحصار جائر.
ــائخ إىل  ــة العلماء واملش ــي أصحاب الفضيل ــا النعيم ودع

ــم والحفاظ  ــي والرتاح ــث روح التآخ ب
ــالل تأصيل املحبة  ــىل الوطن من خ ع
ــيخ املبادئ التي  ونبذ العنرصية وترس
ــوب ابنائه من  ــب الوطن يف قل تعزز ح
الشباب الذي يتحتم عليهم أن يكونوا 

يف الصفوف األوىل للدفاع عنه.
ــرا األوقاف  ــد وزي ــا أك ــن جانبهم م
ــة الدفاع  ــىل أهمي ــة، ع واإلدارة املحلي
ــارا  ــن موقعه.. وأش ــن كل م ــن الوط ع
ــاء  والعلم ــاء  الخطب دور  ــة  أهمي إىل 
ــد  توحي إىل  ــوة  الدع يف  ــدين  واملرش
ــث عىل الدفاع عن الوطن  الصف والح

والحفاظ عىل كرامته وعزته.
ــاء يف توعية املجتمع وتبصري  ونوها بدور الخطباء والعلم
ــرات ومخططات  ــن مؤام ــن م ــد الوط ــاك ض ــا يح ــاس بم الن

إجرامية ملحاولة تقسيمه وزعزعة أمنه واستقراره.

/ 
ــد  محم ــده  عب ــز  تع ــظ  محاف ــد  أك  
ــق  ــر املناط ــىل تحري ــزم ع ــدي الع الجن
ــت  تح ــة  والواقع ــة  للمحافظ ــة  التابع
ــعودي وتطهريها  االحتالل اإلماراتي الس
من دنس الغزاة واملحتلني  الذين يسعون 
ــة والحضارية  التاريخي ــة  الهوي لطمس 
ــريا إىل  ــعب اليمني.. مش ــة للش والثقافي
ــافرة والجرائم الوحشية  االنتهاكات الس
ــق املواطنني يف  ــزاة بح ــي يرتكبها الغ الت

ــراض  ــك لالع ــن هت ــة م ــق املحتل املناط
ــكاب للمحرمات وقتل ونهب وتدمري  وارت
ــاىف  يتن ــة  واألخالقي ــانية  اإلنس ــم  للقي
ــادات  وع ــماوية  الس ــع  الرشائ كل  ــع  م
أن  ــدا  مؤك ــي  اليمن ــع  املجتم ــد  وتقالي
ــيواصل الكفاح  من  ــي س ــعب اليمن الش
ــه وهويته   ــار لعزته وكرامت ــل االنتص أج
ــة والقهر والتبعية  ــرر من العبودي والتح

وطرد الغزاة من تراب الوطن الغايل.

رأس لقاء لعلماء وخطباء  الحديدة

"النواب" يستمع لتقرير بشأن االتفاقية العربية "النواب" يستمع لتقرير بشأن االتفاقية العربية 
لمكافحة غسل اAموال وتمويل ا<رهاب لمكافحة غسل اAموال وتمويل ا<رهاب 

صنعاء / سبأ 
ــتمع مجلس النواب يف جلسته   اس
األخ  ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم
ــر لجنة  ــي، إىل تقري ــى عيل الراع يحي
ــة  االتفاقي ــأن  بش ــة  املالي ــؤون  الش
العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب .

•••

رب خذ حتى ترضى رب خذ حتى ترضى 

الرد على ذرائع اإلمارات الرد على ذرائع اإلمارات 
في فضيحة دم األخوين في فضيحة دم األخوين 

ميدل إيست يكشف ميدل إيست يكشف 
كواليس تأجيل زيارة كواليس تأجيل زيارة 

بن سلمان للندن بن سلمان للندن 

 صـ 07

 صـ 09

•••

•••

سياسيون من المحافظات سياسيون من المحافظات 
الجنوبية يتحدثون لـ ٹ  الجنوبية يتحدثون لـ ٹ  

عن الصراع في عدن عن الصراع في عدن 
 صـ 06 

 صـ 05
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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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الرئيس لحكومة االنقاذ : ال مبرر Aي إخفاق أو فشل في ظل وحدة القرار والتوجه  الرئيس لحكومة االنقاذ : ال مبرر Aي إخفاق أو فشل في ظل وحدة القرار والتوجه  

/ 
ــح الصماد عىل  ــىل صال ــيايس األع ــد رئيس املجلس الس أك
رضورة العمل بروح الفريق الواحد من قبل كافة أعضاء حكومة 
ــي تقتضيها  ــؤوليات الت ــام واملس ــي إلنجاز امله ــاذ الوطن األنق

ظروف املرحلة يف ظل العدوان والحصار.
ــع  ــه أمس بصنعاء االجتماع املوس وأضاف خالل ترؤس
ــي أن الرهان الكبري اليوم عىل رئيس  لحكومة االنقاذ الوطن
الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة لتجاوز التحديات الراهنة 
ــعب الذي  ــىص الطاقات من أجل الش ــي تتطلب بذل أق الت

يعاني أشد املعاناة بسبب العدوان وحصاره الجائر.. مشرياً 
ــمرب يجب تجاوزها بكل  ــة ما قبل أحداث ديس إىل إن مرحل
ــة جديدة ليلحظ  ــلبياتها وان نفتح صفح ــا وس إيجابياته
ــتويات. وقال الرئيس  ــىل كل املس ــعب نقلة يف األداء ع الش
ــىل تصدع الحكومة بعد  ــاد بأن العدوان كان يراهن ع الصم

ــىل رضورة إعداد  ــدا ع ــاب مؤك ــه خ ــمرب ولكن ــداث ديس أح
ــي وخطة تنفيذية  ــقف زمن برنامج عميل لكل وزارة وفق س
ــز حالة الصمود  ــات املتمثلة يف تعزي ــة تراعي األولوي مزّمن
ــة وتوفري  ــة الداخلي ــي وتالحم الجبه ــك املجتمع والتماس
الرواتب ملوظفي الدولة ومعالجة حاالت الفقر والعوز التي 

خلفها العدوان بني مختلف فئات املجتمع.
ــاد وتعزيز العمل  ــدد الرئيس عىل أهمية محاربة الفس وش
ــن إىل الخارج وكذا  ــوت اليم ــيايس اليصال ص الحقوقي والس

االهتمام بالشهداء والجرحى واملعاقني ورعايتهم وأرسهم.

لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء 

التفاصيل صفحة 03

الرئيس يتفقد أحوال المواطنين في اAمانة ويوجه بإنجاز عدد من المشاريع الخدمية الرئيس يتفقد أحوال المواطنين في اAمانة ويوجه بإنجاز عدد من المشاريع الخدمية 
صنعاء / سبأ

قام األخ صالح الصماد رئيس املجلس 
ــس بجولة تفقدية يف  ــيايس األعىل أم الس
ــري  ــة اطلع خاللها عىل س ــة العاصم أمان

العمل يف عدد من املشاريع الخدمية.
حيث تفقد الرئيس الصماد ومعه أمني 
العاصمة حمود عباد، سري العمل يف عدد 
من املشاريع الخدمية والتنموية املرتبطة 

بحياة ومعيشة املواطنني ..
التفاصيل صفحة 02

مدفعية الجيش واللجان تدك تحصينات وتجمعات للعدو بجيزان ونجرانمدفعية الجيش واللجان تدك تحصينات وتجمعات للعدو بجيزان ونجران
ــعبية جرافتني  ــش واللجان الش ــال الجي دمر أبط
ــوده  لجن ــات  تجمع ــتهدفوا  واس ــعودي  الس ــدو  للع

ومرتزقتهم يف جيزان ونجران .
ــاء اليمنية  ــة األنب ــكري لوكال ــح مصدر عس وأوض
ــني  ــدو بصاروخ ــني للع ــري جرافت ــم تدم ــبأ)أنه ت (س
ــتهدف  ــل العزة بمنطقة جيزان , واس موجهني يف جب
ــعوديني يف  ــود الس ــات للجن ــي تجمع ــف مدفع قص
ــر باملنطقة  ــاع النمري وقرية قم ــة القطبة وقض مدرس

نفسها .
ــش واللجان  ــة الجي ــدر اىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــعودي قبالة  ــة الجيش الس ــات ملرتزق ــت تجمع قصف

جبال عليب بمنطقة نجران بعدد من القذائف .
كما دكت القوة املدفعية للجيش واللجان الشعبية 
ــعودي  الس ــش  للجي ــات  ــات وتحصين ــس تجمع أم

وآلياته يف عدد من املواقع بجيزان ونجران.

تدمري جرافتني للعدوان يف جبل العزة 

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

كشف كبري مسؤويل الشؤون اآلسيوية يف وزارة الدفاع األمريكية، راندال 
ــف 45 مليار  ــتان تكل ــنها بالده عىل أفغانس ــكريفر، أن الحرب الذي تش س

دوالر سنوياً.
ــيوخ، أن مبلغ الـ 45 ملياراً  ــكريفر يف جلسة أمام مجلس الش وأضاف س
ــاراً للقوات  ــة و13 ملي ــوات األفغاني ــارات لدعم الق ــمل 5 ملي ــذا العام يش ه
ــتي، إىل جانب جزء  ــتان، واملتبقي للدعم اللوجس األمريكية داخل أفغانس

كبري- 780 مليون دوالر، مخصصة للمعونة االقتصادية.
ــتان  ــة من احتمال االنتصار يف أفغانس ــكك املرشعون خالل الجلس وش
ــرب تعد األطول التي تدخلها  ــالل فرتة إدارة الرئيس دونالد ترامب، يف ح خ

امريكا، واملستمرة منذ حوايل 17 عاما.
ــة لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ عقب موجة  وعقدت جلس
من الهجمات املسلحة الدموية يف كابول، والتي تسبب بمقتل أكرث من 200 

شخص.

واشنطن: الحرب على أفغانستان تكلف واشنطن: الحرب على أفغانستان تكلف 
٤٥٤٥ مليار دوالر سنويًا مليار دوالر سنويًا

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

محافظات - سبأ 
ــىل مناطق  ــس 15 غارة ع ــاء أم ــعودي األمريكي مس ــريان العدوان الس ــن ط  ش

متفرقة بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن طريان العدوان شن ثالث غارات عىل منطقة 

مندبة وجبل شعري وثالث غارات عىل منطقة طخية يف مديرية مجز.
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس ثالث غارات عىل مدينة حوث 

بمحافظة عمران.
ــالث غارات  ــتهدف بث ــريان العدوان اس ــيل باملحافظة أن ط ــدر مح ــح مص وأوض
جرساً يف الخط العام باملدينة . وشن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس ثالث 
ــي باملحافظة أن طريان العدوان  ــىل محافظة الحديدة. وأوضح مصدر أمن غارات ع

استهدف بثالث غارات مديرية الجراحي .

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على طيران العدوان يشن سلسلة غارات على 
صعدة وعمران والحديدة وتعز وحجةصعدة وعمران والحديدة وتعز وحجة

البقية صفحة 02

تدمير تدمير ٤٤ آليات عسكرية للمرتزقة مع طواقمها في مارب والجوف آليات عسكرية للمرتزقة مع طواقمها في مارب والجوف
سبأ /

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــن الجي تمك
ــالث آليات  ــري وإعطاب ث ــس من تدم أم
ــرصع  وم ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــكرية  عس
ــىل متنها يف مناطق  وإصابة من كانوا ع
رصواح  ــة  بمديري ــة  والربيع ــدرة  املخ

بمأرب.
ــري طقم  ــكري تدم ــدر عس ــد مص وأك
ــكري ملرتزقة ومرصع من كانوا عىل  عس
ــه يف  ــاروخ موج ــتهدافه بص ــه بإس متن

وادي الربيعة.

ــني  ــاب آليت ــدر إىل إعط ــار املص وأش
ــقوط  ــدوان وس ــة الع ــكريتني ملرتزق عس
ــم اثر قصف  ــى يف صفوفه ــىل وجرح قت
رشق  ــمال  ش ــدرة  املخ ــة  بمق ــي  مدفع

مديرية رصواح.
ــعبية  ــا دمر الجيش واللجان الش كم
ــة باملرتزقة  ــكرية محمل ــة عس أمس آلي
ــة  ــعف بمحافظ ــب والش ــة خ يف مديري

الجوف.
ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــم تدمري  ــبأ) أنه ت ــة (س ــاء اليمني األنب

آلية عسكرية ملرتزقة العدوان يف منطقة 
ــعب ومرصع  اليتمة بمديرية خب والش

وإصابة من كانوا عىل متنها.
ــان  واللج ــش  الجي ــتهدف  اس ــا  كم
الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة العدوان 

األمريكي السعودي يف ميدي.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــتهدفت  أن مدفعية الجيش واللجان اس
ــراء  صح ــمال  ش ــة  للمرتزق ــات  تجمع

ميدي محققة إصابات مبارشة.

الجيش واللجان استهدفوا تجمعات العمالء يف مختلف الجبهات 
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