
ــم ــال ــظ ــم ــــشــــاء هــيــئــة رفـــــع ال ــمتـــعـــديـــل قـــــــرار إن ــال ــظ ــم ــــشــــاء هــيــئــة رفـــــع ال تـــعـــديـــل قـــــــرار إن

رقم  األعىل  السيايس  املجلس  رئيس  قرار  أمس  صدر 
(51) لسنة 2018م بشان تعديل قرار رئيس الجمهورية 
املظالم  رفع  هيئة  إنشاء  بشأن  2011م  لسنة   (9) رقم 

وتحديد اختصاصاتها.

صنعاء / سبأ
اليمني  أدى 
ــة  ــوري ــت ــدس ال
األخ  أمــــــــام 
املشاط  مهدي 
املجلس  رئيس 
الــــســــيــــايس 
األعــــىل أمــس، 
الصحة  ـــر  وزي
والسكان  العامة 
طه  الــدكــتــور 

املتوكل.

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

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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يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

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 

وزير الصحة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاطوزير الصحة يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المشاط
وزير الخارجية: على مجلس ا3من الدولي االضطالع وزير الخارجية: على مجلس ا3من الدولي االضطالع 

بمسؤوليته للوصول إلى سالم عادل ومستدامبمسؤوليته للوصول إلى سالم عادل ومستدام
صنعاء/ سبأ

ــدس  ــة املهن ــر الخارجي ــش وزي ناق
ــب  ــرة مكت ــع مدي ــس م ــام رشف أم هش
ــام لألمم  ــني الع ــاص لألم ــوث الخ املبع
ــز،   ديفي ــوال  نيق ــن  اليم إىل  ــدة  املتح
ــدوان  الع ــدول  ل ــكري  العس ــد  التصعي
ــوث الخاص  ــب إحاطة املبع ــذي أعق ال
لالمني العام لألمم املتحدة أمام مجلس 
األمن منتصف الشهر الفائت يف انتهاك 
للقانون الدويل اإلنساني ومنها جريمة 
ــح الصماد بهدف  ــال الرئيس صال اغتي
ــا املبعوث  ــي يبذله ــود الت ــة الجه إعاق
الخاص مارتن غريفيث، والرامية لوقف 
ــكرية والولوج يف عملية  العمليات العس

ــتهداف  ــية، وكذا اس ــات سياس مفاوض
ــط  وس ــة  الجمهوري ــة  رئاس ــب  مكت
ــني،  ــة باملدني ــاء املكتظ ــة صنع العاصم

ــون  القان ــا  يصنفه ــة  مزدوج ــة  برضب
اإلنساني الدويل، جريمة حرب.

التقى مديرة مكتب المبعوث الدويل إىل اليمن وأكد دعمه لجهود إحالل السالم

التفاصيل صفحة 03

مجلس القضاء يدين جرائم تحالف العدوان بحق السلطة القضائيةمجلس القضاء يدين جرائم تحالف العدوان بحق السلطة القضائية
ــاء األعىل، طيران العدوان يشن عشرات الغارات على عدة محافظات طيران العدوان يشن عشرات الغارات على عدة محافظات  ــس القض أدان مجل

ــق  ــدوان بح ــف الع ــم تحال جرائ
ــة  املدني ــآت  واملنش ــني  املدني
ــا  وأخره ــة  الخدمي ــح  واملصال
ــتهداف مبنى محكمة  جريمة اس
ــرة  ــدة للم ــة صع رازح يف محافظ
ــذي نتج عنه تدمريها  الثالثة، وال

بالكامل.
ــادر عن املجلس  وأكد بيان ص
ــه،  من ــخة  نس ــبأ)  (س ــت  تلق
ــدوان  الع ــف  تحال ــم  جرائ أن 
الصهيوني،  األمريكي  السعودي 
انتهاك لكل الترشيعات والقوانني 

واألنظمة واألعراف البرشية.
ــداءات  اعت أن  إىل  ــار  وأش
ــكله  تش ــا  وم ــدوان  الع ــم  وجرائ
ــج لألعيان  ــتهداف ممنه ــن اس م

ــتهدافها يمثل  ــة املجرم اس املدني
ــاني  ــا للقانون الدويل اإلنس خرق

والرشعية الدولية وقراراتها.
األوىل  ــام  األي ــذ  من ــال"  وق
ــن  ــىل اليم ــيش ع ــدوان الوح للع
ــن  م ــدوان  الع ــف  تحال ــل  جع
ــه  وموظفي ــآته  ومنش ــاء  القض
ــاً لجرائمه املتكررة  ومنازلهم هدف
والتي نتج عنها سقوط العرشات 
ــن الضحايا والجرحى، وقصف  م
ــن (40) محكمة  ــرث م ــري أك وتدم
ــا  آخره كان  ــة  قضائي ــأة  ومنش
ــة  ــدة الجمع ــة رازح بصع محكم

املاضية".
القضاء  ــس  ــدد مجل ن ــا  وفيم
ــاء  القض ــق  بح ــم  الجرائ ــذه  به
ــلطة  ــاة واملوظفني يف الس والقض

ــا،  ــف أجهزته ــة بمختل القضائي
ــديد  الش ــتنكاره  اس ــن  ع ــرب  ع
للصمت الدويل إزاء هذه الجرائم 
ــان يف  واالنتهاكات لحقوق اإلنس
ــه التاريخي العريق،  اليمن وتراث
ــتهدافه جميع  ــرم اس ــي تح والت
ــات والقوانني  ــق والترشيع املواثي
ــا  اتفاقيت ــة  املقدم ويف  ــة  الدولي
ــة  ــف األوىل والثاني ــاي وجني اله

وبروتوكوالتها امللحقة.
ــاء ، األمم  ــا مجلس القض ودع
ــة  الدولي ــات  واملنظم ــدة  املتح
والقانونية  والحقوقية  اإلنسانية 
ــاعة ما  إىل زيارة اليمن ملعرفة بش
ــن جرائم إبادة  يرتكبه العدوان م

وجرائم ضد اإلنسانية.

ــعودي أمس  ــن طريان العدوان األمريكي الس ش
سلسلة غارات عىل محافظة حجة.

ــبأ)  ـــ (س ــة ل ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــارات عىل مناطق  ــع غ ــن تس أن طريان العدوان ش

متفرقة بمديريتي حرض وميدي.
ــدوان  ــريان الع ــن ط ــياق  ش ــس الس ــىل نف  وع
ــىل مديرية  ــس غارتني ع ــي أم ــعودي األمريك الس

رصواح بمأرب.
ــبأ) أن  ــيل باملحافظة لـ(س ــح مصدر مح وأوض
الغارتني استهدفتا منطقة حباب بمديرية رصواح، 

وخلفتا أرضارا بمزارع املواطنني.
ــار املصدر إىل أن مرتزقة العدوان استهدفوا  وأش

بقذائف املدفعية مناطق متفرقة برصواح.

استهدف زورقا ألحد الصيادين يف الحديدة 

وزير الصحة: سنعمل على إنشاء إدارة خاصة بتأهيل الجرحىوزير الصحة: سنعمل على إنشاء إدارة خاصة بتأهيل الجرحى
 / حسن رشف الدين

ــكان  قام الدكتور طه املتوكل – وزير الصحة العامة والس
بزيارة مؤسسة الجرحى.

وخالل زيارته التقى  بقيادة مؤسسة الجرحى والعاملني 
فيها وتم خالل اللقاء مناقشة آلية الخدمات الصحية التي 

ستقدم للجرحى خالل املرحلة املقبلة.
ــأن قضية جرحى  ــور املتوكل ب ــاء أكد الدكت ــالل اللق وخ
ــا  فداء  ــون أرواحهم فيه ــن يقدم ــات الذي ــدوان والجبه الع
ــام عمله كوزير للصحة..  ــيكون لها األولوية يف مه للوطن س
ــرياً إىل أن هناك قرارات مهمة يف هذا الجانب عىل رأسها  مش

إنشاء إدارة خاصة بتأهيل الجرحى تتبع الوزارة.
ــيكون  ــام بالجرحى س ــة أن االهتم ــح وزير الصح وأوض
ــمي أو  ــب الرس ــن الجان ــواء م ــع س ــام الجمي ــط اهتم مح

ــذا البلد ..  ــبيل ه ــو واجب أمام ما قدموه يف س ــعبي وه الش
مشيداً بالنجاحات الكبرية التي حققتها مؤسسة الجرحى 
منذ بداية إنشائها ويف فرتة قصرية لم تتعد العام والنصف.. 
ــتهتم بمؤسسة الجرحى خالل  الفتاً إىل ان وزارة الصحة س
ــاب من أجل تقديم  ــتذلل لها كل الصع املرحلة القادمة وس

الخدمة الكاملة لجرحى العدوان.
ــة  ــزي – نائب رئيس مؤسس ــاس الع ــه عرب عب ــن جانب م
ــكره وتقديره لوزير الصحة الذي قام بزيارة  الجرحى عن ش
ــرار رئيس  ــدور ق ــاعات من ص ــد س ــى بع ــة الجرح مؤسس
ــة العامة  ــه وزيراً للصح ــيايس األعىل بتعيين ــس الس املجل
ــدل عىل اهتمام ورعاية  ــكان، موضحاً أن هذه الزيارة ت والس
ــبيل الدفاع عن  الوزير لقطاع الجرحى وفاء ملا قدموه يف س

سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

دّمر الجيش واللجان الشعبية أمس ثالث دّمر الجيش واللجان الشعبية أمس ثالث 
ــتهدف  ــعودية، فيما اس ــكرية س ــات عس ــتهدف آلي ــعودية، فيما اس ــكرية س ــات عس آلي
ــف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش  ــف صاروخي ومدفعي تجمعات للجيش قص قص

السعودي ومرتزقته يف نجران.السعودي ومرتزقته يف نجران.
ــبأ) تدمري  ـــ (س ــكري ل ــد مصدر عس ــبأ) تدمري وأك ـــ (س ــكري ل ــد مصدر عس وأك
ثالث آليات عسكرية محملة بمرتزقة الجيش ثالث آليات عسكرية محملة بمرتزقة الجيش 

ــراء  صح ويف  ــديس  الس ــرب  غ ــعودي  ــراء الس صح ويف  ــديس  الس ــرب  غ ــعودي  الس
األجارش قبالة نجران.األجارش قبالة نجران.

ــاً  صاروخي ــاً  قصف أن  ــدر  املص ــح  ــاً وأوض صاروخي ــاً  قصف أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــش  للجي ــات  تجمع ــتهدف  اس ــاً  ــش ومدفعي للجي ــات  تجمع ــتهدف  اس ــاً  ومدفعي
ويف  ــديس  الس ــرب  غ ــة  واملرتزق ــعودي  ويف الس ــديس  الس ــرب  غ ــة  واملرتزق ــعودي  الس

الشبكة.الشبكة.

ــار املصدر إىل قنص اثنني من املرتزقة  ــار املصدر إىل قنص اثنني من املرتزقة وأش وأش
يف موقع الشبكة .يف موقع الشبكة .

اىل ذلك  دكت القوة الصاروخية واملدفعية اىل ذلك  دكت القوة الصاروخية واملدفعية 
ــعبية أمس تجمعات  ــش واللجان الش ــعبية أمس تجمعات بالجي ــش واللجان الش بالجي

للجيش السعودي ومرتزقته يف جيزان.للجيش السعودي ومرتزقته يف جيزان.
ــبأ) أن القوة  ـــ (س ــكري ل ــبأ) أن القوة وذكر مصدر عس ـــ (س ــكري ل وذكر مصدر عس

ــخ  صواري ــن  م ــدداً  ع ــت  أطلق ــة  ــخ الصاروخي صواري ــن  م ــدداً  ع ــت  أطلق ــة  الصاروخي
ــعودي  ــىل تجمعات للجيش الس ــا ع ــعودي الكاتيوش ــىل تجمعات للجيش الس ــا ع الكاتيوش
يف املوسم محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم.يف املوسم محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم.
ــاً  مدفعي ــاً  قصف أن  إىل  ــدر  املص ــت  ــاً ولف مدفعي ــاً  قصف أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــرية  الحث يف  ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــتهدف  ــرية اس الحث يف  ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــتهدف  اس

ومنفذ الطوالومنفذ الطوال

تدمير ثالث آليات وقصف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران وجيزان 

فلسطين تستعد Zحياء ذكرى النكبة بـ"االنتفاضات"..  فلسطين تستعد Zحياء ذكرى النكبة بـ"االنتفاضات"..  
وأميركا تنقل سفارتها الى القدس وأميركا تنقل سفارتها الى القدس 

ــة"  "النكب ــرى  لذك ــاء  احي
ــت فيها عصابات  ــؤومة التي قام املش
األرايض  ــالل  باحت ــون  صهي ــي  بن
ــتعد  يس  ،1948 ــام  ع ــطينية  الفلس
اليوم االثنني، بجميع  ــطينيون  الفلس
ــطينية لتنظيم  ــاء األرايض الفلس أرج
ــدة للتنديد  ــرية حاش ــرات ومس مظاه
ــا حتى  ــذي دام 70 عام ــالل ال باالحت
اآلن ألراضيهم، واملطالبة بجالء جنود 
ــم  أراضيه ــن  م ــيل  اإلرسائي ــش  الجي

وعودة الالجئني لديارهم.
ــع قوات جيش  ــل، تم وض وىف املقاب
ــزة األمنية  ــالل، وعنارص األجه االحت
ــوات  ق ــن  م ــة  املختلف ــة  اإلرسائيلي
ــزة  واألجه ــة  والرشط ــدود  ح ــرس  ح

ــتعداد  ــتخباراتية عىل أهبة االس االس
ــف خالل  ــال عن ــوع أعم ــبا لوق تحس

املسريات التي قد تستمر لعدة أيام.
ــائل إعالم إرسائيلية، إن  وقالت وس

تنظيم مظاهرات إحياء النكبة يتزامن 
ــم نقل السفارة األمريكية إىل  مع مراس

مدينة القدس املحتلة..

البقية صفحة 02

استهدف الجيش واللجان الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة 
الجيش السعودي يف ميدي وأعطبوا آلية عسكرية لهم.

ــة  ــوة املدفعي ــبأ) أن الق ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــراء ميدي  ــمال صح ــات مرتزقة العدوان ش ــتهدفت تجمع اس

محققة إصابات مبارشة.
ــمال  ــكرية ملرتزقة العدوان ش وأكد املصدر إعطاب آلية عس

الصحراء .

إعطاب آلية وقصف تجمعات مرتزقة إعطاب آلية وقصف تجمعات مرتزقة 
العدوان شمال صحراء ميديالعدوان شمال صحراء ميدي

طهران/ وكاالت
ــي محمد جواد  ــر الخارجية اإليران قال وزي
ــع  ــتعدة لجمي ــران مس ــس إن طه ــف أم ظري
ــووي، مؤكداً  ــد ملفها الن ــارات عىل صعي الخي
ــون بضمان  ــووي مره ــاق الن ــتمرار االتف أن اس
ــاب الجولة التي  ــك يف أعق ــران، وذل مصالح إي
ــوم بها إىل الصني للتباحث حول الضمانات  يق
ــتقدمها الدول الراعية لالتفاق النووي  التي س

إليران لضمان استمرارها يف االتفاق النووي.
ــا مع الصحافيني أمس  ويف مقابلة له أجراه
ــف إن "االتحاد األوروبي كان  يف بكني قال ظري
ــاء إيران يف  ــران، ودعا إىل بق ــرث طلباً من إي األك

االتفاق النووي بعد انسحاب أمريكا منه".
ــة إىل  ــدول األوروبي ــادة ال ــف ق ــا ظري ودع
ــي بالرغم من  ــعب اإليران ــح الش ــان مصال ضم

انسحاب أمريكا من االتفاق النووي.

ظريف: طهران مستعدة لجميع ظريف: طهران مستعدة لجميع 
الخيارات على صعيد ملفها النوويالخيارات على صعيد ملفها النووي

 ارتفاع صارخ في عدد اZصابات للمدنيين في اليمن ارتفاع صارخ في عدد اZصابات للمدنيين في اليمن
جنيف / سبأ

ــامي  الس ــدة  املتح ــم  األم ــوض  ــرب مف ع
ــري حيال  ــه الكب ــن قلق ــان ع ــوق اإلنس لحق
يف  ــات  اإلصاب ــدد  ع يف  ــارخ  الص ــاع  االرتف

صفوف املدنّيني باليمن.
ــامي  ــم املفوض الس ــة باس ــدت املتحدث وأك
ــت  ــي تلق ــان صحف ــاني يف بي ــا شامدس رافين
ــهر أبريل املايض كان  (سبأ) نسخة منه، أن ش

األكرث دموّية بالنسبة إىل املدنّيني يف اليمن هذه 
السنة، مع ارتفاع عدد اإلصابات يف صفوفهم.

ــن 236 مدنياً وُجِرح  ــت " قُِتل أكرث م وقال
ــل – ما  ــهر أبري ــن 238 آخرين يف ش ــرث م أك
ــل وجريح- أّي  ــة بني قتي ــادل 474 إصاب يع
ــجيلها يف  ضعف عدد اإلصابات التي تّم تس

شهر مارس من هذا العام".
وأضافت "خالل األسبوع األّول من شهر 

ــع  ــيمة م ــائر الجس ــتمرت الخس ــو، اس ماي
ــقوط 63 مدنياً وثّقها مكتب األمم املتّحدة  س
ــان يف اليمن، بينهم ستة قتىل  لحقوق اإلنس

و57 جريحاً ".
ــات  ــاني إىل أن الهجم ــارت شامدس وأش
ــق مكتظة  ــع تقع يف مناط ــرية عىل مواق األخ

بالسكّان..

مفّوضية حقوق اإلنسان:

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 09
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