
استشهاد امرأة وإصابة ابنتها بغارة وحشية  استشهاد امرأة وإصابة ابنتها بغارة وحشية  
لطيران العدوان على صنعاءلطيران العدوان على صنعاء

استعراض ا;ثار ا7نسانية الكارثية 7غالق العدوان لمطار صنعاء واستهدافه قطاع النقلاستعراض ا;ثار ا7نسانية الكارثية 7غالق العدوان لمطار صنعاء واستهدافه قطاع النقلمجلس النواب يستعرض تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون االجتماعيةمجلس النواب يستعرض تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون االجتماعية

ــعودي  ــت طائرات العدوان الس واصل
ــا العدوانية  ــن غاراته ــي أمس ش األمريك
ــتهدفة  ــعب اليمني مس ــق أبناء الش بح
ــة التحتية، يف  ــكنية والبني ــاء الس األحي
ــن محافظات الجمهورية، مخلفة  عدد م
ــائر مادية يف  ــن املدنيني وخس ــا م ضحاي

املمتلكات الخاصة والعامة.
ــرات  طائ أن  ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
العدوان شنت سلسلة غارات عىل جبيل 
ــي مطر  ــة بن ــود، يف مديري ــان واألس عيب
ــهاد  بمحافظة صنعاء، ما أدى إىل استش

امرأة وإصابة ابنتها بجروح خطرية.

صنعاء  / سبأ 
ــس  ــته أم ــواب يف جلس ــس الن ــتعرض مجل  اس
ــة نائب رئيس املجلس األخ عبدالسالم صالح  برئاس
ــول زابية، تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون  هش
ــذة حول طلب  ــأن اإلجراءات املتخ االجتماعية بش
ــون التأمينات  ــت يف نقاش موضوع قان ــة الب الحكوم

اإلجتماعية.
ــة يف تقريرها إىل  ــة الربملاني ــارت اللجن ــث أش حي
ــع اللجنة  ــا م ــالل اجتماعاته ــن خ ــني لها م ــه تب أن
ــة املكلفة بحضور اجتماعات  الوزارية األوىل والثاني

ــة، أن  ــؤون االجتماعي ــة والش ــوى العامل ــة الق لجن
ــات  ــول وآراء أو معالج ــة حل ــك أي ــة ال تمل الحكوم
ــني النقابات  ــم بينها وب ــكال القائ جاهزة لحل اإلش
ــاق عىل قيام  ــة لذلك تم االتف ــأن القانون ونتيج بش
ــددة وفقاً  ــم مقرتحات مح ــداد وتقدي ــة بإع الحكوم
ــة بعد اإلتفاق مع  ــتورية والقانوني لصالحيتها الدس
أطراف العملية التأمينية " أصحاب العمل واالتحاد 
ــأنها عىل أن تشمل  العام لنقابات عمال اليمن" بش
معالجة االعرتاضات املفرتضة بشأن مواد القانون ..

صنعاء /سبأ 
ــوزراء الدكتور  ــى رئيس ال التق
ــور ،  ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــل زكريا  ــاء وزير النق أمس بصنع
ــيل  ع ــبوة  ش ــظ  ومحاف ــامي  الش

محمد الطمباله.
ــة  ــالل اللقاء مناقش ــرى خ ج
ــا يعرتضها  ــاع وزارة النقل وم أوض
ــدوان  الع ــة  نتيج ــات  صعوب ــن  م
ــن  ــد م ــا للح ــار وبرامجه والحص

ــري  تلك الصعوبات، عالوة عىل س
عملية حرص األرضار التي ألحقها 
العدوان عىل قطاعات النقل الربي 
ــائر  والخس ــوي  والج ــري  والبح
ــاد الوطني  ــت باالقتص التي لحق
يف  اإلرساع  ــة  وأهمي ــك،  ذل ــراء  ج
ــول  ح ــيل  تفصي ــر  تقري ــداد  إع

مجمل تلك الجوانب .
ــار  األث إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــتمرار  ــانية الناجمة عن اس اإلنس

ــدويل أمام  ــار صنعاء ال إغالق مط
ــاري وخاصة  ــة الطريان التج حرك
ــني  ــرىض والطالب الدراس ــىل امل ع
ــتدعيه ذلك  ــا يس ــارج، وم يف الخ
ــف التواصل  ــن تكثي ــرضورة م بال
ــانية  والبحث مع املنظمات اإلنس
ــتعادة  لرفع الحظر عن املطار واس
دوره الحيوي يف خدمة أكرث من 80 

باملائة من عدد السكان.

قصف جوى وصاروخي على منازل ومزارع المواطنني بصعدة

خسائر في اDرواح والعتاد يتكبدها العدوان السعودي ومرتزقته في جبهات الحدودخسائر في اDرواح والعتاد يتكبدها العدوان السعودي ومرتزقته في جبهات الحدود
ــة  العدوان ، ودمرت  ــب عدد من عمالء ومرتزق قتل وأصي
ــكرية تابعة لهم خالل عمليات عسكرية للجيش  دبابة عس

واللجان يف جبهات ما وراء الحدود.
ــي  ــناد املدفع ــدة اإلس ــكري أن وح ــدر عس ــح مص وأوض
ــعودي  ــوات املوالية للجيش الس ــات للق ــتهدفت تجمع اس
ــدد من القذائف قبالة عليب وتجمعات أخرى يف صحراء  بع
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــفر عن س البقع بقطاع نجران، ما أس

صفوفهم.
ــعودي بني  ــش الس ــن املوالني للجي ــدد م ــقط ع ــا س فيم
ــل وجريح، جراء قصف مدفعي مكثف للجيش واللجان  قتي
ــكرية لهم  ــات وتحصينات عس ــتهدف تجمع ــعبية اس الش

قبالة منفذ علب الحدودي يف عسري.
ــة للقوات  ــدروع دبابة تابع ــتهدفت وحدة ال ــذا وقد اس ه
ــا أدى إىل  ــاروخ موجه، م ــعودي بص ــش الس ــة للجي املوالي
ــة ميدي  ــراء مديري ــمال صح ــرصع طاقهما ش ــا وم تدمريه

الحدودية من جهة جيزان.

اثر عمليات ألبطال الجيش واللجان 

رئيس الوزراء يلتقي وزير النقل ومحافظ شبوة ونائب مدير األوتشاأقر توجيه رسالة للحكومة للعمل بمضامينه

البقية صفحة 02

ــلحة  ــد األعىل للقوات املس ــىل القائ ــيايس األع ــس املجلس الس ــال رئي ق
ــهده الوحدات العسكرية يف تخريج الدفع  صالح الصماد أن الزخم الذي تش
ــدة من الضباط واألفراد ويف ذروة العدوان يؤكد أن اليمن عني برجاله  الجدي
الذين يظهرون يف هذه املواقف ويتحركون يف صد العدوان ومواجهته والدفاع 

ــلحة أمس بصنعاء  ــن األرض والعرض.  وأضاف القائد األعىل للقوات املس ع
يف حفل اختتام ورشة العمل التخصصية التي نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة 
هيئة األركان العامة لعدد من ضباط القوات املسلحة يف عدد من املحافظات.. 
ــوى األنظمة يف املنطقة لتالش  ــنها عىل أق أن هذه الحرب العدوانية لو تم ش

ــه يف  ــك الذي نلمس ــرياً إىل أن هذا الصمود والتماس ــابيع.. مش وانتهى يف أس
ــعب  ــات دليل عىل أن النرص حليفنا واليمكن عىل اإلطالق أن ُيقهر ش الجبه

لديه مثل هؤالء الرجال الواثقني بالله وبعدالة قضيتهم.
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التفاصيل صفحة 03
التفاصيل صفحة 03

الرئيس الصماد يشدد على  حل شكاوى وقضايا الرئيس الصماد يشدد على  حل شكاوى وقضايا 
المواطنين المتعلقة باDراضي والعقارات المواطنين المتعلقة باDراضي والعقارات 

ــىل صالح  ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــد رئي أك
ــتوى األداء يف الهيئة  ــني مس ــاد أهمية تحس الصم
ــط العمراني  ــاحة والتخطي ــألرايض واملس ــة ل العام
والتغلب عىل الصعوبات الراهنة وتسهيل إجراءات 

معامالت املواطنني .
ــدد خالل لقائه رئيس الهيئة القايض أحمد  وش
ــالت و  ــالء املعام ــة إي ــىل أهمي ــي ع ــه العزان عبدالل
شكاوى املواطنني أولوية خاصة والبت يف قضاياهم 

وعدم تأخريها .. 

ناقش مع رئيس هيئة األراضي تفعيل الجهود يف إعداد المخططات التفصيلية للُمُدن الرئيسية

التفاصيل صفحة 02

مخاوف تونسية من تحركات سعودية 7عادة بن علي للحكممخاوف تونسية من تحركات سعودية 7عادة بن علي للحكمالتحقيق في تورط إماراتي بدعم وصول ترامب للبيت اDبيضالتحقيق في تورط إماراتي بدعم وصول ترامب للبيت اDبيض
عواصم/ وكاالت

ــي روبرت  ــق املدع ــتجوب فري اس
ــل  التدخ يف  ــق  يحق ــذي  ال ــر،  مول
ــة،  األمريكي ــات  باالنتخاب ــرويس  ال
ــل  رج ــرية  األخ ــابيع  األس ــالل  خ
ــن أصل لبناني  ــال األمريكي م األعم
ــاراً  ــادر، الذي يعمل مستش جورج ن
ــي "محمد بن زايد"  لويل عهد أبوظب
ــارات متورطة  األمر الذي يجعل اإلم
ــات  باالنتخاب ــل  التدخ ــف  مل يف 

األمريكية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز 
ــد طالب  ــس األحد، لق ــة، أم األمريكي
ــم ما  ــن بتقدي ــهوداً آخري ــق ش الفري
لديهم من معلومات عن أي محاوالت 
ــوذ  النف ــرشاء  ل ــون  اإلماراتي ــا  بذله
ــيايس باملال لدعم ترامب خالل  الس

حملته الرئاسية.
وتكشف الصحيفة: إن نادر "بات 
ــر، الذي  ــات مول ــور تحقيق اآلن مح
رشاء  إىل  ــعى  س ــادر  ن أن  يف  ــّك  يش
ــالل توجيه  ــيايس من خ النفوذ الس

ــالل حملته  ــم ترامب خ األموال لدع
الرئاسية".

مولر، وخالل تحقيقه مع الشهود، 
سأل عن دور نادر يف البيت األبيض، 
ما يشري إىل أن التحقيق الذي أجراه 
ــع إىل ما  ــد توس ــاص ق ــي الخ املحام
ــرويس يف االنتخابات  بعد التدخل ال
ــري  التأث ــاً  أيض ــمل  ليش ــة،  األمريكي
ــب  اإلماراتي عىل إدارة ترامب، بحس

الصحيفة.

تونس/ وكاالت
"ثورة الياسمني" والتي تعرف أيضاً 
ــت يف  ــة حصل والكرام ــة  الحري ــورة  بث
ــت بـ "زين  ــمرب 2010م وأطاح 17 ديس
ــس التونيس  ــيل" الرئي ــن بن ع العابدي
ــرصه يف 14  ــرب من ق ــذي ه ــابق ال الس
ــعودية. وقبل ثورة  يناير2011م إىل الس
يف  ــاض  الري ــت  كان ــا  لطامل ــمني  الياس
ــذا لم يكن  ــع تونس، ل ــدة م ــة وطي عالق
ــعودية  الس ــون  تك أن  ــتغرب  املس ــن  م
املهرب الذي لجأ إليه الرئيس التونيس 
ــنوات  املخلوع، وبعد مرور أكرث من 7 س

عىل الثورة التونسية ال تزال السعودية 
ــى اآلن، بل إن  ــه يف أرضها حت تحتضن
أن  ــا  ــدة مفاده ــات جدي ــاك معطي هن
السعودية تسعى إىل إعادته إىل الحكم 
ــاعد فيه  يف تونس عرب برنامج كبري تتس
مع اإلمارات وبعض العنارص يف الداخل 

التونيس.
ــم إىل  ــارة براه ــىل زي ــال ع ردود أفع

السعودية
ــاء وزير  ــاء لق ــياق، ج ــذا الس ويف ه
ــة التونيس لطفي براهم وامللك  الداخلي
ــة  موج ــر  ليفّج ــاض  الري يف  ــلمان  س

ــية  السياس ــاط  األوس ــني  ب ــاؤالت  تس
ــض املحللني  ــث رأى بع ــس، حي يف تون
ــداف  أه أن  ــيني  التونس ــيني  السياس
الزيارة غري املعلنة وتوقيتها وخروجها 
ــايس" أمر مريب  ــرف الدبلوم ــن "الع ع
ــب  الكات ــم  ــن بينه ــكوك م ــري للش ومث
التونيس نرص الدين السويلمي والذي 
ــالً "اعتمر أو  ــاع قائ ــىل االجتم تهكم ع
ــت الروايات واختلط  لم يعتمر؟ اختلف
ــن  ــا، م ــن صحيحه ــا م ــا ضعيفه علين

حسنها من غريبها،..
التفاصيل صفحة 09التفاصيل صفحة 09

صنعاء /سبأ 
ــتأنفت اللجنة املكلفة بإعداد تقرير مجلس الشورى حول   اس
ــة  ــان اجتماعها أمس برئاس ــرأة والطفل وحقوق اإلنس ــاع امل أوض
عضو مجلس الشورى فاطمة محمد بن محمد وبحضور عدد من 

املسؤولني من الجانب الحكومي ومنظمات املجتمع املدني.
ــة حقوق اإلنسان يف اليمن بصورة  كرس االجتماع ملناقش
ــل يف هذه املرحلة بصورة  ــة وأوضاع املرأة اليمنية والطف عام

خاصة،..

اجتماع للجنة المكلفة بإعداد تقرير مجلس اجتماع للجنة المكلفة بإعداد تقرير مجلس 
الشورى حول أوضاع المرأة والطفلالشورى حول أوضاع المرأة والطفل

التفاصيل صفحة 02

الثورة /احمد املاليك
قال تقرير اسرتاتيجي جديد صادر عن مركز 
ــرتاتيجية والدولية بفرنسا: إن  ــات االس الدراس
ــتان ويف كوسوفو والبوسنة  التجربة يف أفغانس
ــود  ــرت وج ــوريا والعراق،اظه ــا وس ــم يف ليبي ث
ــائل اإلعالم التي تَنْتَِقي  ــيٍق ُمْحكٍَم بني وس تنس
ــار الزاوية التي تُرَكُِّز من خاللها  املواضيع وتخت
ــكلة، خدمة ملصالح  ــد أو مش ــىل منطقة أو بل ع
ــائط  ــس هذه الوس ــك نف ــي تمل ــرشكات (الت ال
ــا  ــة ومصالحه ــة لإلمربيالي ــة) وخدم اإلعالمي
ــا،  ــني مع ــرتاتيجية أو االثن ــة أو اإلس االقتصادي
ــة  ــدول اإلمربيالي ــوش ال ــات وجي ــني حكوم وب
ــراف  األط ــذه  ه ــق  وتُنَسِّ ــيس،  األطل ــف  والحل
ــن  ــم م ــني (معظمه ــه اإلرهابي ــات توجي عملي
ــني يف بداية األمر)  ــني واملُهّمش املَُغفّلني واليائس
ــليحهم  ــطة نفط العرب) وتس وتمويلهم (بواس

(بإرشاف وكالة املخابرات األمريكية).

تقرير دولي جديد يكشف تورط السعودية وا7مارات تقرير دولي جديد يكشف تورط السعودية وا7مارات 
بتمويل معسكرات تستقبل منظمات ارهابية بتمويل معسكرات تستقبل منظمات ارهابية 

التفاصيل صفحة 08

التفاصيل صفحة 03


