
سالح الجو المسير يستهدف منظومة االتصاالت سالح الجو المسير يستهدف منظومة االتصاالت 
العسكرية للعدو بالساحل الغربي

اســتــثــنــاء دون  الـــجـــمـــيـــع  ـــى  ـــل ع والــــقــــانــــون  الــــنــــظــــام  وتـــطـــبـــيـــق  الـــداخـــلـــيـــة  الـــجـــبـــهـــة  ـــز  ـــزي ـــع ت ـــى  ـــل ع ـــد  ـــي ـــأك ـــت ال   ■■

/ 
ــا  ــابق لقضاي ــي الس ــفري األمريك ــد الس  أك
ــة  ــة الجنائي ــب العدال ــرب يف مكت ــم الح جرائ
العاملية / ستيفن راب : أن األمريكيني يف خطر 
ــؤ يف الجرائم التي ارتكبتها قوات  جراء التواط
التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يف 

اليمن .
ــرشه منتدى  ــال ن ــتيفن راب يف مق ــال س وق
ــمي:  ــيكوريتي" عىل موقعه الرس ــت س "جاس
ــر أي احرتام لقوانني  ــات املتحدة لم تظه الوالي
ــنوات يف اليمن،  ــالث س ــذ ث ــلح من ــزاع املس الن
ــبب بالفعل يف أسوأ  ــعودي تس والتحالف الس
أزمة إنسانية يف العالم، ويف نزوح ما يقدر بنحو 
3 ماليني مدني من ديارهم ويواجه بسببها 8.4 

ماليني رجل وامرأة وطفل املجاعة.

سفير أمريكي: ا+مريكيون في خطر بسبب سفير أمريكي: ا+مريكيون في خطر بسبب 
التواطؤ في جرائم السعودية في اليمنالتواطؤ في جرائم السعودية في اليمن
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يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

رئيس المجلس السياسي ا+على يرأس جلسة البرلمان ويشيد بالمواقف الوطنية +عضاء المجلس 

صنعاء/ سبأ
ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــرب  ع
ــكر  ــن الش ــىل ع ــيايس األع ــس الس املجل
ــس وأعضاء مجلس النواب  والتقدير لرئي

الصامدين يف وجه العدوان.
وقال الرئيس املشاط يف كلمته أمس يف 
جلسة مجلس النواب" إن أعضاء مجلس 

ــة  االجتماعي ــة  الواجه ــون  يمثل ــواب  الن
ــدة  أعم ــدون  ويجس ــد  للبل ــية  والسياس

الربملان يف هذا الظرف االستثنائي".
ــوا من باعوا  ــاف" عليكم أن تعلم وأض

أنفسهم للعدوان الوطنية وماذا تعني؟".
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــث  وح
ــز  تعزي ــة  أهمي ــىل  ع ــه  كلمت يف  ــىل  األع

ــدوان  الع ــة  ملواجه ــة  الداخلي ــة  الجبه
ــار  ــاوز اآلث ــىل تج ــل ع ــار والعم والحص
رضورة  ــىل  ع ــداً  مؤك ــا..  عليهم ــة  املرتتب
تطبيق النظام والقانون عىل الجميع دون 

إستثناء.
من جانبه رحب رئيس مجلس النواب 
ــي برئيس املجلس  ــى عيل الراع األخ يحي

السيايس األعىل.. 
ــيكون  س ــواب  الن ــس  مجل أن  ــدا  مؤك
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  للمجل ــاً  عون
ــة اإلنقاذ الوطني يف مواجهة كافة  وحكوم

التحديات والتصدي للعدوان والحصار.
من جهة أخرى استمع مجلس النواب 
ــة رئيس املجلس  ــته أمس برئاس يف جلس

ــالة رئيس  ــى عيل الراعي إىل رس األخ يحي
املجلس السيايس األعىل بشأن مالحظته 
عىل مرشوع قانون إنشاء صندوق مكافحة 
الرسطان املقر من املجلس، وتمت إحالتها 
ــالة  الرس ــة  ــة لدراس ــة املختص اللجن إىل 

وتقديم الرأي بشأنها إىل املجلس.

..ويناقش مع الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة ا+وضاع..ويناقش مع الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة ا+وضاع  
اHنسانية المتفاقمة جراء تصعيد العدوان في الساحل الغربياHنسانية المتفاقمة جراء تصعيد العدوان في الساحل الغربي

ــس  ــاط رئي املش ــدي  ــى األخ مه التق  
ــس بالكتلة  ــيايس األعىل أم ــس الس املجل
ــور  ــدة، بحض ــة الحدي ــة ملحافظ الربملاني
ــى عيل  ــواب األخ يحي ــس الن ــس مجل رئي

ــيايس األعىل  الراعي وعضو املجلس الس
سلطان السامعي.

ــة األوضاع  ــالل اللقاء مناقش وجرى خ
اإلنسانية املتفاقمة جراء استمرار العدوان 

ــاحل  ــري يف الس ــده األخ ــار وتصعي والحص
الغربي وما خلفه ذلك من آثار عىل مختلف 

املستويات بمحافظة الحديدة.
التفاصيل صفحة 03 التفاصيل صفحة 03

ــري أمس منظومة  ــالح الجو املس استهدف س
االتصاالت العسكرية للعدو يف الساحل الغربي.
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــدر عس ــح مص وأوض
ــتهدف بعدة غارات  ــري اس ــالح الجو املس س
ــدو  للع ــكرية  العس ــاالت  االتص ــة  منظوم

بالساحل الغربي.

رئيس الوزراء يشدد على أهمية تكثيف الوزارات الخدمية لجهودها في خدمة المواطنينرئيس الوزراء يشدد على أهمية تكثيف الوزارات الخدمية لجهودها في خدمة المواطنين
صنعاء /سبأ

ــوزراء الدكتور  ــس ال ــدد رئيس مجل ش
ــور عىل أهمية  ــز صالح بن حبت عبدالعزي
ــا  لجهوده ــة  الخدمي ــوزارات  ال ــف  تكثي
ــول  الحل ــرتاح  واق ــني  املواطن ــة  خدم يف 
ــة أمامها بما  ــات للتحديات املاثل واملعالج
ــي والتخفيف من  ــن دورها الخدم يعزز م
معاناة الناس يف ظل الظروف الراهنة التي 

فرضها العدوان واالحتالل والحصار.
جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء أمس 
بصنعاء وزراء اإلدارة املحلية عيل القييس 
ــامي والكهرباء والطاقة  والنقل زكريا الش
ــاف  واألوق ــوزي  الجرم ــف  لط ــدس  املهن

واإلرشاد القايض رشف القلييص .
ــوزارات  ــاء أوضاع ال ــش اللق حيث ناق
ــات  صعوب ــن  م ــا  يواجهه ــا  وم ــع  األرب

ــدوان  الع ــات  تداعي ــل  بفع ــات  وتحدي
ــة والحد  ــا يف املواجه ــار وبرامجه والحص
ــاكل التي تعرتض طريقها واآلثار  من املش
ــد  ــاه تأكي ــار يف اتج ــذا اإلط ــة يف ه املحقق
ــا عىل  ــم خدماته ــر لتقدي ــا املؤث حضوره
ــطتها  أنش ــة  ومواصل ــوب  املطل ــو  النح

وواجباتها الوظيفية األخرى.

لدى لقائه وزراء اإلدارة المحلية والنقل والكهرباء واألوقاف

قنص ٥٩٥ مرتزقا وإعطاب ١٩ آلية عسكرية لقوى العدوان في يونيو
ــش  بالجي ــة  القناص ــدة  وح ــت  قنص
ــعبية 595 من مرتزقة العدوان  واللجان الش
ــكرية متنوعة وعتاد  ــت 19 آلية عس وأعطب
حربي وإحراق مخازن أسلحة خالل شهر 

يونيو املايض.
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــال وحدة القناصة كبدت قوى العدوان  أبط
يف  ــرية  كب ــائر  خس ــي  األمريك ــعودي  الس

عمليتها يف مختلف الجبهات.
ــدة القناصة  ــدر إىل أن وح ــار املص وأش
ــة للجنود  ــص قاتل ــات قن ــذت 10 عملي نف
ــي 14 من  ــا لق ــعوديني فيم ــاط الس والضب
مرتزقة الجيش السوداني مرصعهم وبلغت 
اإلصابات الحرجة للمرتزقة ثمان إصابات.
البقية صفحة 02

تأمين مواقع جنوب تعز وتكبيد المرتزقة خسائر بهجوم على مواقعهم في الجوف تأمين مواقع جنوب تعز وتكبيد المرتزقة خسائر بهجوم على مواقعهم في الجوف 
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــذ  نف
ــة عىل  ــة هجومي ــس عملي ــعبية أم الش
ــوب مفرق  ــدوان جن ــة الع ــع مرتزق مواق

الوازعية بمحافظة تعز.
ــبأ) ان  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خالل 
ــري وتأمني  ــة من تطه ــة الهجومي العملي

عدد من املواقع جنوب مفرق الوازعية.
ــىل  قت ــقوط  س إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــدوان  ــة الع ــوف مرتزق ــى يف صف وجرح

خالل العملية الهجومية.
ــعودي  ــة العدوان الس ــد مرتزق وتكب
ــة  بعملي ــاد  والعت األرواح  يف  ــائر  خس
ــعبية  ــش واللجان الش ــة للجي هجومي

ــة  ــة الغرف ــم بمنطق ــتهدفت مواقعه اس
بمديرية املصلوب بالجوف.

ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
يف  ــم  وتحصيناته ــم  مواقعه ــري  وتدم

ــىل مواقعهم بمنطقة  عملية هجومية ع
الغرفة بمديرية املصلوب.

ــكريني  العس ــن  م ــدد  ع ــي  لق ــا  كم
ــعوديني مرصعهم أمس بينهم قادة  الس
ــش واللجان  ــي للجي ــف صاروخ بقص

الشعبية يف نجران.
ــبأ)  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــعوديني  س ــكريني  عس ــرح  وج ــرصع  م
بينهم قادة وضباط يف قصف صاروخي 

استهدف تجمعهم بموقع السديس.
وأشار املصدر إىل أن الجيش والجان 
ــلوا محاولة تسلل ملرتزقة  الشعبية أفش
الجيش السعودي عىل منطقة أضيق .. 
ــدد من املرتزقة  مؤكدا مرصع وإصابة ع

خالل التصدي ملحاولة الزحف.
وذكر املصدر أن القوة املدفعية دكت 
ــراء البقع  ــة يف صح ــات للمرتزق تجمع
ــديس محققة إصابات  وغرب موقع الس

مبارشة.

مصرع عسكريني سعوديني بينهم قادة بقصف صاروخي يف نجران

مجلس القضاء يرشح ستة أعضاء لهيئة التفتيش بدًال عن المتغيبينمجلس القضاء يرشح ستة أعضاء لهيئة التفتيش بدًال عن المتغيبين
عقد مجلس القضاء األعىل اجتماعا 
ــد يحيى  ــة القايض أحم ــس برئاس له أم

املتوكل رئيس املجلس.
ــش املجلس مذكرة  ــاع ناق ويف االجتم
ــة التفتيش القضائي املتعلقة  رئيس هيئ
بعدم مبارشة عدد أربعة أعضاء من هيئة 
ــم يف الهيئة  ــش القضائي ألعماله التفتي
ــذا انقطاع عضوين آخرين عن العمل  وك

بالهيئة.
ــس رئيس هيئة التفتيش  وكلف املجل
ــيح  ــس برتش ــع إىل املجل ــي بالرف القضائ
ــم،  ــدال عنه ــش ب ــة التفتي ــاء لهيئ أعض

ــق  بح ــة  القانوني ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ
أعضاء الهيئة الذين لم يبارشوا أعمالهم 

وكذا املنقطعني عن العمل.
ــات  ــاء هيئ ــس رؤس ــه املجل ــا وج كم

إىل  ــع  الرف ــة  برسع ــة  القضائي ــلطة  الس
املجلس بكشوفات املنقطعني عن العمل 

التخاذ الالزم بشأنهم وفقاً للقانون.

رفع الحصانة عن احد القضاة

طيران العدوان يرتكب مجزرة جديدة في تعز وسقوط طيران العدوان يرتكب مجزرة جديدة في تعز وسقوط ١٠١٠ شهداء جلهم أطفال شهداء جلهم أطفال
ــني  مواطن  10 ــب  وأصي ــهد  استش
ــدوان األمريكي  ــريان الع ــنها ط بغارة ش
ــعب  ــة ش ــىل منطق ــس ع ــعودي أم الس
الداخل يف مديرية خدير بمحافظة تعز.

ــيل باملحافظة لـ  ــدر مح ــح مص وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان شن غارة عىل  (س
ــعب  ــني بمنطقة ش ــد املواطن ــة أح مزرع
ــهاد وإصابة  ــا أدى إىل استش ــل م الداخ

عرشة مواطنني معظمهم أطفال.
ــي  ــدوان األمريك ــل الع ــك واص إىل ذل
السعودي ومرتزقته استهداف املواطنني 
وممتلكاتهم يف عدد من محافظات خالل 

الساعة املاضية .
ــاً  ــكري أن قصف ــدر عس ــح مص وأوض
ــتهدف  ــعودياً اس ــاً ومدفعياً س صاروخي
ــكنية بمديرية رازح الحدودية  مناطق س

يف محافظة صعدة .
وأكد املصدر استشهاد امرأة وإصابة 
ــر عملية دهس من قبل املرتزقة  ابنتها إث
يف منطقة حمري بمديرية مقبنة محافظة 

تعز .
وأشار إىل أن طريان العدوان شن غارة 
ــو16  ــة كيل ــن بمنطق ــة مواط ــىل مزرع ع

بمديرية الحايل يف محافظة الحديدة .

قصف صاروخي ومدفعي على صعدة واستشهاد امرأة وإصابة ابنها إثر عملية دهس من المرتزقة يف مقبنة
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