
قرارات جمهورية بانشاء الهيئة العامة للزكاة وتعيين النمير رئيسا  قرارات جمهورية بانشاء الهيئة العامة للزكاة وتعيين النمير رئيسا  
لهيئة  المساحة الجيولوجية وهاشم إسماعيل نائبا  لوزير المالية لهيئة  المساحة الجيولوجية وهاشم إسماعيل نائبا  لوزير المالية 

صنعاء/سبأ
ــيايس األعىل رقم  ــس الس ــرار رئيس املجل ــس ق صدر أم
ــه صالح النمري  ــني عبدالل ــنة 2018م بتعيني حس (54) لس

رئيسا لهيئة املساحة الجيولوجية والرثوات املعدنية.

ــيايس األعىل رقم  كما صدر أمس قرار رئيس املجلس الس
(55) لسنة 2018م بتعيني هاشم إسماعيل عيل احمد نائبا 

لوزير املالية.

 صـ 12

شموس ال تنطفئ ..شموس ال تنطفئ ..
دراما تاريخية خالل شهر رمضان دراما تاريخية خالل شهر رمضان 

على عدد من اإلذاعات اليمنية على عدد من اإلذاعات اليمنية 

محافظ الحديدة لـ ٹ :محافظ الحديدة لـ ٹ :

جريمة اغتيال الرئيس الصماد أحيت جريمة اغتيال الرئيس الصماد أحيت 
روح الجهاد وحب الشهادة  وزادتنا روح الجهاد وحب الشهادة  وزادتنا 

عزيمة على مواجهة العدوان عزيمة على مواجهة العدوان 

استنفار شعبي ورسمي لتوفير استنفار شعبي ورسمي لتوفير 
متطلبات رمضان االستهالكية متطلبات رمضان االستهالكية 

 صـ 07

 صـ 08

البقية صفحة 02

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 

الرئيس المشاط يهنئ الزعيم الماليزي  الرئيس المشاط يهنئ الزعيم الماليزي  
مهاتير محمد بفوزه في رئاسة الحكومة مهاتير محمد بفوزه في رئاسة الحكومة 

صنعاء/سبأ
ــاط رئيس  ــث األخ مهدي املش بع
ــة  ــىل برقي ــيايس األع ــس الس املجل
ــبة  ــة إىل مهاتري محمد بمناس تهنئ

ــوزراء يف  ال ــة  ــب رئاس ــه منص تولي
ماليزيا الشقيقة.

ــاط يف التهنئة  وعرب الرئيس املش
ــدق  وأص ــي  التهان ــص  خال ــن  ع

ــوزراء  ــس ال ــة لرئي ــاعر القلبي املش
ــعب  ــة الش ــىل ثق ــد ع ــري محم مهات

املاليزي يف قيادته.

رئيس المجلس السياسي ا?على  يلتقى عباد  ويوجه بإعادة محطات الكهرباء رئيس المجلس السياسي ا?على  يلتقى عباد  ويوجه بإعادة محطات الكهرباء 
إلى الخدمة ومضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المواطنين في ا?مانة إلى الخدمة ومضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المواطنين في ا?مانة 

صنعاء-سبأ:
ناقش األخ مهدي املشاط رئيس 
املجلس السيايس األعىل أمس مع 
ــري  ــة حمود عباد، س ــني العاصم أم
ــة والجوانب الكفيلة  العمل باألمان
ــني  للمواطن ــات  الخدم ــري  بتوف

والتخفيف من معاناتهم.
ــة  كما جرى خالل اللقاء مناقش
ــادة أمانة  ــي تبذلها قي الجهود الت
ــة  املحلي ــلطة  والس ــة  العاصم
ــتوى األداء الخدمي  لتحسني مس

والتنموي.
ــات  ــاء إىل الصعوب ــرق اللق وتط
ــة العاصمة جراء  ــي تواجه أمان الت
ــا  ــار وم ــدوان والحص ــتمرار الع اس
ــار كارثية عىل مختلف  خلفه من أث
ــتهداف  االس ــذا  وك ــتويات  املس
املتعمد للمشاريع والبنى التحتية 

يف العاصمة.
ــود  الجه ــاء  اللق ــتعرض  واس
ــا أمانة العاصمة حاليا  التي تبذله
العامة املقدمة  لالرتقاء بالخدمات 
للمواطنني وكذا األعمال واألنشطة 
التي تقوم بها يف مختلف املجاالت.
ــاط برضورة  ووجه الرئيس املش
ــي  الخدم ــب  بالجان ــام  االهتم
ــاة املواطنني  ــن معان ــف م والتخفي
جراء األوضاع التي خلفها العدوان 
ــك إعادة إصالح  ــار ومن ذل والحص
ــي كانت  ــة الت ــات الكهربائي املحط
ــاء  ــة بالكهرب ــة العاصم ــزود أمان ت
ــت واالهتمام  ــا يف أقرب وق وتفعيله
ــق  والحدائ ــة  والنظاف ــني  بالتحس

العامة واملنتزهات.
التفاصيل صفحة 03

صنعاء/ سبأ
ــم  ــف دول العال ــة ومختل ــة اليمني ــت الجمهوري أدان
ــفارة األمريكية إىل القدس  ــد العبارات قرار نقل الس بأش
ــالمية  .. معتربة ذلك إعالن حرب عىل األمة العربية واإلس
ــالل الصهيوني  ــورط األمريكي يف االحت ــدا عىل الت وتأكي

لألرايض الفلسطينية.

ــادر عنه  ــىل يف بيان ص ــيايس األع ــد املجلس الس وأك
ــرار يف إطار ما  ــاه هذا الق ــاذل العربي تج ــس، أن التخ أم
ــة وبدون  ــتكون ويالته وخيم ــرن س ــة الق ــمى بصفق يس

حدود.
وجدد التأكيد بأن فلسطني كل فلسطني أرض عربية 
ــالمية مغتصبة من قبل االحتالل الصهيوني الغاشم  إس

وأن القدس هي العاصمة األبدية لفلسطني.
ــل األنظمة  ــؤ من قب ــذالن والتواط ــع الخ ــرب طاب واعت
ــوة الخطرية هو  ــذه الخط ــاه ه ــالمية تج ــة واإلس العربي
ــتها هذه  ــوات التطبيع التي مارس ــة طبيعية لخط نتيج
ــدوان عىل اليمن  ــاً بقيادة تحالف الع ــة رسا وعلن األنظم

الذي يقوده نظام الكيانني السعودي واإلماراتي.

ــا جماهري  ــة العلي ــة الثوري ــا دعت اللجن ــن جانبه م
ــاب اليمن  ــاء يف ب ــد الثالث ــرص غ ــاد ع ــعب لالحتش الش
ــن  ــرار العدوي ــة لق ــرية رافض ــاء يف مس ــة صنع بالعاصم
الغاصبني أمريكا وإرسائيل بجعل القدس عاصمة للكيان 

الصهيوني ونقل السفارة األمريكية إليها ..  

اليمن ودول العالم تعبر عن رفضها لقرار ترامب وتعتبره إعالن حرب اليمن ودول العالم تعبر عن رفضها لقرار ترامب وتعتبره إعالن حرب 

التفاصيل صفحة 04

وزير الخارجية: تصعيد العدوان يقوض جهود السالم ويفاقم معاناة اليمنيينوزير الخارجية: تصعيد العدوان يقوض جهود السالم ويفاقم معاناة اليمنيين
ــام رشف أن  ــر الخارجية هش أكد وزي
ــود  ــوض جه ــدوان يق الع ــد دول  تصعي
ــوث الخاص  ــا املبع ــي يبذله ــالم الت الس
ــدة ويطيل أمد  ــام لألمم املتح لألمني الع

العدوان ويفاقم معاناة الشعب اليمني.
ــالل لقائه  ــة خ ــر الخارجي ــا وزي ودع
ــامية  ــس املمثل املقيم للمفوضية الس أم
ــان بصنعاء  لألمم املتحدة لحقوق اإلنس
ــد املجتمع  ــد أحمد العبي ــور العبي الدكت

الدويل ويف مقدمته األمم املتحدة..
البقية صفحة 02

رئيس الوزراء: انتصارات ا?بطال في الجبهات رفعت سمعة اليمن عاليًارئيس الوزراء: انتصارات ا?بطال في الجبهات رفعت سمعة اليمن عاليًا
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــا  حي
ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
والتضحيات  ــطورية  األس ــوالت  البط
ــن من رشق  ــال اليم ــا رج ــي قدمه الت
ــمال الوطن دفاعا  ــرب وجنوب وش وغ
ــون املعتدين  ــم يقاوم ــن وه ــن الوط ع

واملحتلني األعراب ومن يقف وراءهم.

ــس  ــاركة رئي ــدى مش ــك ل ــاء ذل ج
ــى  جرح ــم  تكري ــل  حف يف  ــوزراء  ال
ــة " دفعة  ــات الجنوبي ــاء املحافظ أبن
ــيل الصماد  ــهيد الرئيس صالح ع الش
" الذي أقامته أمس بصنعاء املؤسسة 
ــة  الصحية للرعاية والتنمية ومؤسس
ــيزهر  "س ــعار  ش ــت  تح ــات  ثب ــن  يم

ــب  نائ ــور  بحض  ،" ــاراً  انتص ــرح  الج
ــات  الخدم ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي
ــوق  حق ــري  ووزي ــد  الجني ــود  محم
ــل عبداللطيف  ــان علياء فيص اإلنس
ــوار  ــات الح ــؤون مخرج ــة لش والدول

واملصالحة الوطنية أحمد القُنع.

شارك يف حفل تكريم جرحى أبناء المحافظات الجنوبية وثمن تضحياتهم

التفاصيل صفحة 03

قال مدير دراسات الردع االسرتاتيجي يف معهد ميتشل لدراسات 
ــة  ــة العربي ــويس، إن اململك ــرت هي ــي، بي ــوي الربيطان ــاء الج الفض
السعودية والواليات املتحدة األمريكية لم تعودا تطلبان تنازالت من 

الجانب اإلرسائييل مقابل تحريك عملية السالم مع الفلسطينيني.
ويف املقابل، تطلب اململكة العربية السعودية، تنازالت من السلطة 

الفلسطينية، بحسب ترصيحات ويل العهد محمد بن سلمان..

"ذا هيل": ابن سلمان ونتنياهو في "ذا هيل": ابن سلمان ونتنياهو في 
خندق واحد ضد الفلسطينيينخندق واحد ضد الفلسطينيين

البقية صفحة 02

أكثر من خمسين شهيدا وإصابة اWالف في مسيرات فلسطينية رفضا لنقل السفارة ا?ميريكية إلى القدس 

عشرات الغارات وقصف صاروخي ومدفعي مكثف على محافظة صعدةعشرات الغارات وقصف صاروخي ومدفعي مكثف على محافظة صعدة
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــن ط ش
ــىل  ــارات ع ــلة غ ــعودي  سلس الس

مديرية سحار  بمحافظة صعدة .
ــي باملحافظة  وأوضح مصدر أمن
ــادي  املع ــريان  الط ان  ــبأ)  (س ـــ  ل
ــة املهاذر  ــىل منطق ــن 20 غارة ع ش
ــاعات  ــحار خالل الس ــة س بمديري

ــريان  ــريا إىل ان الط ــة   , مش املاضي
اليزال مستمراً يف التحليق  .

ــريان  ط أن  ــدر  املص ــاف  وأض
ــة  ــىل مديري ــارة ع ــن غ ــدوان ش الع
ــىل منطقة األزقول  ــر وغارة ع الظاه

بمديرية سحار.
ــق  مناط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

ــت  تعرض رازح  ــة  بمديري ــة  متفرق
ــعودي بعرشات القذائف  لقصف س

والصواريخ.
ــن طريان العدوان السعودي  وش
ــارة عىل  ــس غ ــاء أم ــي مس األمريك

مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

ألحقت أضرارا بالغة بمنازل ومزارع المواطنني

البقية صفحة 02

ــىل خزانات توزيع أرامكو ، فيما  ــتياً ع ــىل خزانات توزيع أرامكو ، فيما أطلقت القوة الصاروخية أمس صاروخاً باليس ــتياً ع أطلقت القوة الصاروخية أمس صاروخاً باليس
ــوادي جارة يف  ــعودي ب ــية تابعة للعدو الس ــة طائرة تجسس ــات الجوي ــقطت الدفاع ــوادي جارة يف أس ــعودي ب ــية تابعة للعدو الس ــة طائرة تجسس ــات الجوي ــقطت الدفاع أس

جيزان .جيزان .
ــعبية  ــة بالجيش واللجان الش ــبأ) أن القوة الصاروخي ــكري لـ (س ــد مصدر عس ــعبية  وأك ــة بالجيش واللجان الش ــبأ) أن القوة الصاروخي ــكري لـ (س ــد مصدر عس  وأك

أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدرأطلقت صاروخاً باليستياً من طراز بدر11 عىل خزانات توزيع أرامكو . عىل خزانات توزيع أرامكو .
ــة للعدوان  ــية تابع ــرة تجسس ــقطت طائ ــات الجوية أس ــدر أن الدفاع ــح املص ــة للعدوان وأوض ــية تابع ــرة تجسس ــقطت طائ ــات الجوية أس ــدر أن الدفاع ــح املص وأوض

السعودي يف وادي جارة .السعودي يف وادي جارة .
ــعودية، فيما استهدف قصف  ــعبية أمس جرافة س ــعودية، فيما استهدف قصف إىل ذلك دمر الجيش واللجان الش ــعبية أمس جرافة س إىل ذلك دمر الجيش واللجان الش

صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديني واملرتزقة يف جيزان.صاروخي ومدفعي تجمعات للجنود السعوديني واملرتزقة يف جيزان.
ــكري لـ (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من  ــكري لـ (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية من وأوضح مصدر عس وأوضح مصدر عس
ــعوديني واملرتزقة يف موقع  ــف تجمعات للجنود الس ــا وعدد من القذائ ــعوديني واملرتزقة يف موقع صواريخ الكاتيوش ــف تجمعات للجنود الس ــا وعدد من القذائ صواريخ الكاتيوش

الغاوية.الغاوية.
ـــ أم بي يس  ــتحدث مواقع يف جبل ال ــت تس ــعودية كان ــدر تدمري جرافة س ــد املص ـــ أم بي يس وأك ــتحدث مواقع يف جبل ال ــت تس ــعودية كان ــدر تدمري جرافة س ــد املص وأك

بقصف مدفعي.بقصف مدفعي.
ــعودي يف رقابة مراش يف نجران.. الفتا إىل أن  ــار املصدر إىل أنه تم قنص جندي س ــعودي يف رقابة مراش يف نجران.. الفتا إىل أن وأش ــار املصدر إىل أنه تم قنص جندي س وأش

طريان العدوان األمريكي السعودي شن غارتني عىل وادي جارة بجيزان.طريان العدوان األمريكي السعودي شن غارتني عىل وادي جارة بجيزان.

إسقاط طائرة تجسس  وبدرإسقاط طائرة تجسس  وبدر١١ يدك خزانات توزيع" أرامكو" في جيزان يدك خزانات توزيع" أرامكو" في جيزان
تدمري جرافة وقصف صاروخي لتجمعات جنود العدو ومرتزقته
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تظاهرة جماهيرية كبرى عصر اليوم بصنعاء تظاهرة جماهيرية كبرى عصر اليوم بصنعاء 
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