
ــو 60 عاما من  ــتار عىل نح ــون الس ــدل املاليزي أس
سيطرة االئتالف الحاكم عىل مقاليد السلطة بعد فوز 
ــس وزراء ماليزيا  ــة الذي يتزعمه رئي ائتالف املعارض

األسبق مهاتري محمد.
ــا) اليمني أمام ملك  ــري محمد (92 عام وأدى مهات
ــي بالعاصمة  ــس، يف القرص امللك ــالد محمد الخام الب
ــة جديدة يف  ــكيل حكوم ــور، بعد تكليفه بتش كواالملب

أعقاب فوزه الساحق باالنتخابات.
ــارات  ملي ــتعادة  باس ــه  ترصيحات أول  يف  ــد  وتعه
ــيادي  الس ــدوق  الصن ــن  م ــدت  فق ــي  الت ــدوالرات  ال
ــن ناحية  ــاد، وقال م ــم فضائح فس ــزي يف خض املالي
ــتعداده إلصدار عفو  أخرى إن ملك البالد عرب عن اس
شامل عن السيايس املعارض املسجون أنور إبراهيم.

ــتحق ملهاتري محمد أتى بما ال تشتهيه  الفوز املس
ــة بحليفهم  ــة، فاإلطاح ــعودية اإلماراتي ــفن الس الس
ــابق نجيب عبدالرزاق  ــابق أي رئيس الوزراء الس الس

تعد خسارة لقيادة الدولتني ..

انتكاسة سعودية انتكاسة سعودية – – إماراتية إماراتية 
في ماليزيافي ماليزيا

 صـ 08السعودية تقود مؤامرة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية السعودية تقود مؤامرة خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية 

السقطريون يعلنون المقاومة وا"ماراتيون يجندون مرتزقة للمواجهة  السقطريون يعلنون المقاومة وا"ماراتيون يجندون مرتزقة للمواجهة  
ــي  ــالل اإلمارات ــوات االحت ــربت ق أج
ــقطرى الحاصلني  ــاء س ــد من أبن العدي
ــىل القدوم  ــية اإلماراتية ع ــىل الجنس ع
يف  ــا  مطامعه ــاندة  ملس ــرة  الجزي إىل 

االستحواذ واالحتالل.
ــة أن اإلمارات  ــادر محلي وذكرت مص
هددت بسحب الجنسيات عن هؤالء إذا 
ــدوا الشارع  ــاندوا موقفها ويحش لم يس
ــقطري لتأييدها ورفع صور مشائخ  الس

اإلمارات وأعالم الدولة اإلماراتية.
ــت  «طلب ــد  فق ــادر  املص ــب  وبحس
القيادات اإلماراتية املتواجدة بسقطرى 
ــرة  ــرة يف الجزي ــخصيات املؤث ــن الش م
ــع  م ــة  قراب ــات  عالق ــم  تربطه ــن  الذي
ــخاص متواجدين يف اإلمارات طلبت  أش

ــدة لإلمارات  ــف مؤي ــالن مواق ــم إع منه
ــد للمظاهرات وهددتهم يف حال  والحش
ــم و طردهم من  ــجن أقاربه ــض بس الرف

اإلمارات».
ــاط  الضب «أن  ــادر  املص ــت  وقال
ــة يف  ــواال طائل ــون أم ــني يدفع اإلماراتي
ــة  مناهض ــرات  مظاه ــراج  إخ ــبيل  س
ــون للضباط عن  ــة ,حيث يدفع للحكوم
ــكل  ــم ول ــف دره ــرة 15 أل ــوم مظاه كل ي
ــخص  ش ــكل  ول ــم  دره آالف   4 ــيارة  س
ــني 500 و 1000  ــون له ما ب يحرض يدفع
ــم اإلمارات  ــيارة ترفع عل ــم، وأي س دره
ــم  ــوم 500 دره ــن كل ي ــا ع ــون له يدفع

إماراتي».

تحركات شعبية لطرد اإلماراتيني من األرخبيل 

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١١١١ غارة على صعدة وحجة غارة على صعدة وحجة
امرأة وأصيبت طفلة  استشهدت 
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــاص  برص ــس  أم
ــون  املت ــة  مديري يف  ــعودي  الس

بمحافظة الجوف.
ــة  لوكال ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن مرتزقة  ــة (س ــاء اليمني األنب
العدوان السعودي استهدفوا منازل 
ــني بمديرية املتون ما  ومزارع املواطن
ــة  ــرأة وإصاب ــهاد ام أدى إىل استش

طفلة.

ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــت  س ــس  أم ــي  األمريك ــعودي  الس
ــة  متفرق ــق  مناط ــىل  ع ــارات  غ

بمحافظة صعدة.
ــي بصعدة لـ  ــح مصدر أمن وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان شن غارة  (س
ــارة عىل  ــي معاذ وغ ــىل منطقة بن ع
ــحار،  ــة س ــان بمديري ــة آل بي منطق
ودمر بغارة مبنى املحكمة يف مديرية 

رازح الحدودية.

ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــىل منطقة  ــني ع ــن غارت ــدوان ش الع
ــدان وغارة عىل  ــران يف مديرية حي م

منطقة غافرة بمديرية الظاهر.
ــدوان األمريكي  الع ــن طريان  وش
ــعودي أمس خمس غارات عىل  الس

محافظة حجة.
ــدر محيل باملحافظة  وأوضح مص
أن طريان العدوان استهدف بخمس 

غارات املزرق وفج حرض.

استشهاد امرأة وإصابة طفلة برصاص المرتزقة بالجوف

تحالف العدوان يستهدف سفينة محملة بالقمح كانت متوجهة إلى ميناء الصليفتحالف العدوان يستهدف سفينة محملة بالقمح كانت متوجهة إلى ميناء الصليف
صنعاء - سبأ 

ــفينة عىل متنها  ــتهداف س  أقدم تحالف العدوان أمس األول عىل اس
49 الفا و770 طنا من مادة القمح كانت متجهه إىل ميناء الصليف.

ــاء اليمنية  ــادر عنها تلقت وكالة األنب ــل يف بيان ص ــت وزارة النق وقال
(سبأ) نسخة منه "إن السفينة انيس انيبلو INCE INEBOLU تعرضت 
ــاء أمس األول  وهي يف طريقها إىل  ــتهداف من تحالف العدوان مس لالس
ميناء الصليف بمحافظة الحديدة بعد أن أخذت الترصيح بالدخول من 

مكتب ال UNVIM يف جيبوتي وتفتيشها بالكامل ".
ــم توجيهها إىل ميناء جيزان قد تغرق  ــفينة التي ت وأكد البيان أن الس
ــاء جيزان نتيجة األرضار الكبرية  ــتطيع املواصلة إىل مين يف البحر وال تس

التي لحقت بها جراء االستهداف.
ــة جراء هذا  ــؤولية الكامل ــل تحالف العدوان املس ــت وزارة النق وحمل
ــرية إذا غرقت يف عرض  ــائر كب ــتهداف وما ينتج عنه من كارثة وخس االس

البحر.

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الماليزي بفوزه في االنتخاباترئيس الوزراء يهنئ نظيره الماليزي بفوزه في االنتخابات
صنعاء - سبأ 

ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــث  بع  
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
برقية تهنئه إىل الدكتور مهاتري محمد 
ــات التي  ــوزه يف االنتخاب ــبة ف بمناس
شهدتها ماليزيا يوم االربعاء املايض .

ــن تهانيه  ــس الوزراء ع وأعرب رئي
ــوز  الف ــذا  ه ــىل  ع ــزي  املالي ــريه  لنظ
ــدى نضوج  ــذي عكس م ــتحق ال املس
ــدأ  مب ــذر  وتج ــة  املاليزي ــة  التجرب
التداول السلمي للسلطة يف هذا البلد 

الشقيق.
ــا رشف لقائكم  ــد كان لن ــال " لق وق
ــم إىل الجمهورية اليمنية  أثناء زيارتك
ــم إىل جامعة عدن  عام 2008م ونزولك
وإلقائكم املحارضة الشهرية عن األزمة 
املالية التي اكتسحت العالم آنذاك ".

ــد كان للجامعة رشف  ــاف " لق وأض
ــا  ــة حينه ــوراه الفخري ــم الدكت منحك

ــم االقتصادية الحافلة  نظري إنجازاتك
ــقيق  ــا يف بلدكم الش ــي صنعتموه الت
ــذا  ــىل ه ــا ع ــة ماليزي ــق نهض وتحقي

النحو املرشف ".
ــور عن  ــن حبت ــور ب ــرب الدكت وأع
ــرية  مس ــة  مواصل ــه  لدولت ــه  أمنيات

ــزي وقيادة  ــع املالي ــالح للمجتم اإلص
ــازات  ــن اإلنج ــد م املزي ــو  ــه نح وطن
ــا  متمني ــرية..  الكب ــه  لنهضت ــززة  املع
ــار  االزده دوام  ــقيقة  الش ــا  ملاليزي
ــني  ب ــة  األخوي ــات  وللعالق ــاء  والرخ

الشعبني الشقيقني النماء والتطور.

صنعاء/سبأ
ــس الحملة التوعوية  انطلقت يف 12 محافظة أم
ــا والحصبة  ــد الدفتريي ــة التحصني ض ــول أهمي ح
ــاد  ــة األملانية، تنفذها وزارة األوقاف واإلرش والحصب
ــذه األمراض  ــني ضد ه ــع حملة التحص ــن م بالتزام

املزمع تدشينها اليوم السبت .
ــنت الحملة التوعوية عرب خطباء املساجد  ودش
ــات، الذين أكدوا أهمية تحصني  يف مختلف املحافظ
ــا والحصبة والحصبة  ــد مرض الدفتريي األطفال ض
ــني إىل األرضار الصحية الناتجة عن  ــة .. الفت األملاني
عدم أخذ جرعات اللقاح ضد هذه األمراض الفتاكة 

والخطرية.
ــىل  ع ــاظ  للحف ــة  الرشعي ــة  الرؤي إىل  ــوا  وتطرق
ــال جرعات  ــاء األطف ــة وأهمية إعط ــة العام الصح

ــر  املخاط ــن  م ــم  صحته ــىل  ع ــاظ  للحف ــاح  اللق
ــل األوضاع  ــترشية وخاصة يف ظ ــراض املس واألم

ــتمرار  ــا البالد جراء اس ــي تمر به ــة الت الصعب
العدوان والحصار.

ــباب  ــددوا عىل رضورة األخذ باألس وش
ــار أن  ــراض باعتب ــذه األم ــن ه ــة م للوقاي

ــىل أن الدفع  ــة تنص ع ــدة الرشعي القاع
ــع اليشء  ــك أن دف ــع وذل ــن الرف أوىل م
ــادرة من دفع  ــع أوىل يف املب ــل أن يق قب
ــرب بذلك  ــع كما أخ ــد أن يق ــيشء بع ال
القرآن الكريم يف محكم آياته لنبي الله 
ــض برجلك  ــالم " أرك ــوب عليه الس أي

هذا مغتسل بارد ورشاب ".

عشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع قوات االحتالل شرق قطاع غزةعشرات الجرحى الفلسطينيين في مواجهات مع قوات االحتالل شرق قطاع غزة
ــاص  بالرص ــطينيني  الفلس ــرشات  ع ــب  أصي  
ــاق يف مواجهات مع قوات االحتالل  الحي واالختن
اإلرسائييل أمس ، رشق قطاع غزة يف إطار مسريات 

العودة.
ــات  مواجه أن  ــطينية  فلس ــادر  مص ــرت  وذك
ــياج  ــىل طول الس ــة ع ــق متفرق ــت يف مناط اندلع
ــل بني قطاع غزة وإرسائيل يف إطار الجمعة  الفاص

السابعة من مسريات العودة الكربى.
وبدأ شبان فلسطينيون باالقرتاب من السياج 
ــوات االحتالل  ــىل ق ــارة ع ــاء الحج ــل وإلق الفاص
اإلرسائيلية املتمركزة خلف السياج الفاصل، فيما 

أشعل آخرون إطارات مطاطية.

وتوافد آالف الفلسطينيني منذ ساعات صباح 
أمس للتظاهر يف املناطق الرشقية لقطاع غزة قرب 
ــياج الفاصل مع دولة االحتالل =، وأدوا صالة  الس

الجمعة يف خيام االعتصام.
ــيقية ملسريات العودة يف  وأعلنت اللجنة التنس
ــة اإلعداد والنذير"  ــم جمعة "جمع غزة إطالق اس
ــتعداد والتأهب  يف تظاهرات أمس عىل طريق االس
ليوم 14 من الشهر الجاري "يوم الحشد الكبري"..
ــنوية الـ 70 ليوم "النكبة"  إلحياء الذكرى الس
ــفارة األمريكية لدى  ــل الس ــىل نق ــاج ع ولالحتج

إرسائيل إىل القدس.

القوة الصاروخية تقصف معســـكر الدرب الســـعودي في جيزان بصاروخ بدر القوة الصاروخية تقصف معســـكر الدرب الســـعودي في جيزان بصاروخ بدر ١١ الباليســـتي  الباليســـتي 
ــش واللجان  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
الشعبية أمس صاروخاً باليستياً عىل قطاع جيزان 

.
وأوضح مصدر يف القوة الصاروخية لـ (سبأ) 
ــتهدف  ــتيا من نوع بدر١ اس ــا باليس أن صاروخ

معسكر الدرب يف جيزان .
ــال  ــرس أبط ــي ك ــاحل الغرب ــة الس ويف جبه
ــعا  ــعبية أمس زحفا واس ــش واللجان الش الجي
ملرتزقة العدوان  بمحافظة تعز وكبدوهم عرشات 
ــات تابعة  ــروا خمس آلي ــىل والجرحى ودم القت

لهم.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــعبية  ــبأ) أن الجيش واللجان الش ــة (س اليمني
ــي  ــاحل الغرب ــة يف الس ــف للمرتزق ــرسوا زح ك
ــاعات، وكبدوهم عرشات القتىل  ــتمر ثمان س اس

والجرحى.
ــع آليات  ــري أرب ــاب وتدم ــدر إعط ــد املص وأك
ــف الذي  ــرس الزح ــالل ك ــة خ ــكرية وجراف عس
ــرث من 14 غارة لطريان العدوان دون  تزامن مع أك

إحراز أي تقدم.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــر الجي ــا  دم كم
ــعودي فيما  ــكرية ملرتزقة الجيش الس آلية عس
استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم يف ميدي.

ــكري لوكالة األنباء اليمنية  وأكد مصدر عس
ــكرية للمرتزقة ومرصع  ــبأ) تدمري آلية عس (س

طاقمها شمال صحراء ميدي.
ــار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا للجيش  وأش
واللجان الشعبية دك تجمعات ملرتزقة العدوان 
ــدوان األمريكي  ــن طريان الع بنفس املنطقة. وش

السعودي خمس غارات عىل مديرية ميدي.

مصرع عشرات المرتزقة وتدمري خمس آليات يف عمليات لقواتنا المسلحة   يف الساحل الغريب 
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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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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ــون عــامــًا  ــك ــي ــون عــامــًا هـــذا الـــعـــام س ــك ــي هـــذا الـــعـــام س
تسلم  ولــن  بامتياز   تسلم باليستيا  ولــن  بامتياز   باليستيا 
السعودية من صواريخنا مهما السعودية من صواريخنا مهما 
حشدوا من منظومات دفاعية حشدوا من منظومات دفاعية 
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انطالق حملة التوعية حول أهمية التحصين ضد الدفتيريا والحصبة في انطالق حملة التوعية حول أهمية التحصين ضد الدفتيريا والحصبة في ١٢١٢ محافظة محافظة
التفاصيل صفحة 03

ــة اإليرانية  ــس الجمعة، يف العاصم ــدة، أم ــريات جماهريية حاش خرجت مس
ــات األمريكية وانسحابها  طهران وباقي املدن اإليرانية األخرى، تنديداً بالسياس

من االتفاق النووي.
ــة حاملني الفتات كتب  ــريات عقب صالة الجمع ــاركون يف هذه املس وخرج املش
ــئت ياترامب“ و“انا ثوري“ مرددين شعارات“املوت ألمريكا“ و“املوت  عليها ”خس
ــعب  ــات األمريكية ضد الش ــني السياس ــة“ مدين ــا الذل ــات من ــل“ و“هيه إلرسائي
ــي مبدين  ــراق العلم األمريك ــريات طهران بإح ــاركون يف مس ــام املش ــي. وق اإليران

غضبهم وانزعاجهم من سلوك املسؤولني األمريكيني تجاه الشعب اإليراني.

تظاهرات في إيران تنديدًا بانسحاب واشنطن من االتفاق النوويتظاهرات في إيران تنديدًا بانسحاب واشنطن من االتفاق النووي
صنعاء / سبأ

نظمت بأمانة العاصمة عقب صالة الجمعة أمس، وقفات احتجاجية 
ــعب  ــعودي بحق الش ــدوان األمريكي الس ــم ومجازر الع ــد بجرائ للتندي

اليمني.
ــوة  ــعبية والق ــان الش ــش واللج ــات الجي ــاركون يف الوقف ــا املش ودع

الصاروخية إىل مزيد من الرضبات املزلزلة للعدوان ومرتزقته.
ــم إالّ برفد  ــا يرتكبه من جرائ ــاف العدوان وم ــبيل إليق ــدوا أن ال س وأك
ــعبية املرابطني يف  ــيري القوافل دعماً للجيش واللجان الش الجبهات وتس

ميادين الرشف والبطولة.
ــتنكرت بيانات صادرة عن الوقفات قصف طريان تحالف العدوان  واس
ــكان واملحال  ــظ بالس ــر املكت ــي التحري ــة بح ــة الجمهوري ــب رئاس ملكت

التجارية واملدارس.
ــدة املجزرة املروعة التي ارتكبها العدوان بحق  كما أدانت البيانات بش
ــا  ــرأة وأطفاله ــهاد ام ــدة وأدت إىل استش ــان بصع ــة ضحي أرسة يف منطق

األربعة.
ــت البيانات بجميع أبناء الوطن رسعة التحرك ملواجهة العدوان  وأهاب

حتى تحرير كل شرب من أرض الوطن من دنس الغزاة واملحتلني.

وقفات احتجاجية منددة بجرائم العدوان في اRمانة وقفات احتجاجية منددة بجرائم العدوان في اRمانة 
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