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صنعاء / سبأ
ــنة  ــيايس األعىل رقم (122) لس ــرار رئيس املجلس الس ــدر أمس ق ص

2018م بتعيني أحمد عيل محسن األحول عضوا يف مجلس الشورى.

ــاط  ــرب األخ مهدي املش أع
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
ــديدة  ــه الش ــن إدانت ــىل ع األع
ــال التي تعرض  ملحاولة االغتي
لها الرئيس الفنزوييل نيكوالس 
ــالل احتفال  ــس خ ــادورو أم م
ــكري يف العاصمة  ــرض عس وع
الـ  الذكرى  ــبة  كاراكاس بمناس
61 للجيش الوطني الفنزوييل.

يف  ــاط  املش ــس  الرئي ــد  وأك
ــس  ــا إىل الرئي ــث به ــة بع برقي
ــن تضامن  ــوالس مادورو ع نيك
ــس الفنزوييل  ــع الرئي ــن م اليم

وحكومته وشعبه الصديق.
ــاوالت اغتيال  ــد أن مح  وأك
ــة  املناهض ــدول  ال ــاء  زعم
ــة  األمريكي ــاريع  للمش
ــم ظاهرة  ــة يف العال والصهيوني

متكررة.

الرئيس المشاط يدين محاولة اغتيال الرئيس نيكوالس مادورو الرئيس المشاط يدين محاولة اغتيال الرئيس نيكوالس مادورو 
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ــات  محافظ ــوم  وعم ــة  العاصم ــة  أمان يف  ــوم  الي ــق  تنطل
ــلل األطفال  ــة الوطنية للتحصني ضد ش ــة الحمل الجمهوري
ــالل الفرتة -6 8  ــزل  ومن خيمة إىل خيمة خ ــن منزل إىل من م

أغسطس الجاري.
ــة  ــة العام ــا وزارة الصح ــي تنفذه ــة الت ــتهدف الحمل تس
ــع،  املوس ــني  للتحص ــي  الوطن ــج  بالربنام ــًة  ممثل ــكان  والس
ــف وحلف  ــع منظمتي الصحة العاملية واليونيس بالتعاون م
ــاً و 770 طفالً  ــني و 527 ألف ــة مالي ــات العاملي ، خمس اللقاح
ــم وكذلك  ــبق تحصينه ــة ممن س ــن الخامس ــة دون س وطفل

املواليد حديثاً للحد من عودة فريوس الشلل إىل اليمن.
ــوزارة  ــوكل أن ال ــور طه املت ــة الدكت ــر الصح ــح وزي وأوض

ــذ الحملة يف كافة  ــات الخاصة بتنفي ــتكملت كافة الرتتيب اس
ــائل  ــة عاملة ثابتة ومتنقلة ووس ــات من فرق صحي املحافظ
ــيارات  توعية وتثقيف مرئية ومطبوعة وعرب مكربات صوت س
ــني إىل الدفع  ــات وجميع املواطن ــا اآلباء واألمه ــة ودع متجول
بأطفالهم إىل مراكز التحصني الثابتة واملؤقتة واستقبال فرق 
ــن خيمة إىل خيمة  ــني املتنقلة من منزل إىل منزل وم التحص
ــث وزير الصحة  ــم أطفالهم ، وح ــني لتطعي ــبة للنازح بالنس
ــة  ــب الصح ــة ومكات ــلطات املحلي ــات والس ــادة املحافظ قي
ــخصيات االجتماعية عىل التفاعل االيجابي  واملشائخ والش
ــلل األطفال إىل  ــل عدم عودة فريوس ش ــع الحملة  بما يكف م
ــن خالية من  ــاظ عىل اليم ــؤولية الحف ــن، مؤكداً أن مس اليم
ــني تقع عىل عاتق كل فرد يف  ــلل األطفال من خالل التحص ش

ــؤولية وزارة الصحة  ــت فقط مس املجتمع وليس
العامة والسكان.

رضورة  إىل  ــوكل  املت ــه  ط ــور  الدكت ــت  ولف
ــة التحصني  وتضافر  تكثيف التوعية بأهمي
ــعبية بما يضمن نجاح الحملة  الجهود الش
ــان حماية األطفال  ــق أهدافها وضم وتحقي

من أمراض الطفولة القاتلة.  
ــه املتوكل إىل أن  ــوه وزير الصحة د. ط ون
ــي نتيجة  ــلل األطفال "تأت ــة ضد ش الحمل

استمرار ظهور حاالت اإلصابة بالفريوس يف 
نيجرييا وبعض بلدان العالم..

تستهدف ٥٫٥ مليون طفل وطفلة دون سن الخامسة

ـــي ـــم ـــه ـــدري ال بـــمـــحـــيـــط  ــــــادات  ــــــي ق بـــيـــنـــهـــم  مـــــرتـــــزقـــــًا   ١٥٠ ـــــن  م أكــــثــــر  واســـــتـــــســـــالم  ــــــة  ــــــاب وإص ـــــرع  ـــــص ■■م

عمليات "عمليات "النقطة المميتةالنقطة المميتة" تستدرج كتائب للغزاة إلى هالك جماعي " تستدرج كتائب للغزاة إلى هالك جماعي 
/ 

أعلنت قيادة الجيش واللجان الشعبية 
ــا وحدات  ــة نفذته ــات نوعي ــاح عملي نج
ــش واللجان  ــال الجي ــة من أبط متخصص
ــوات الغزو  ــب عدة من ق ــتدراج كتائ يف اس
ــعودية االماراتية املدعومة  واالحتالل الس
ــا وبريطانيا إىل نقطة مميتة اعدت  أمريكي
ــة الدريهمي جنوب  ــبقا بمحيط مدين مس

محافظة الحديدة .
وأكدت قيادة الجيش واللجان الشعبية 
ــتدراج التي  ــا أن عمليات االس ــان له يف بي
ــتخباراتية  ــات اس ــب معطي ــذت بموج نف
ــن  ــفرت ع , اس ــدو  الع ــوف  ــت صف اخرتق

ــا يزيد عن  ــالم م ــة واستس ــرصع وإصاب م
ــاً وحصار كتيبة وأعداد متفرقة  150 مرتزق

فارة وتدمري 10 آليات بمن عليها .
ويف حني أشارت قيادة الجيش واللجان 
ــوالت أبناء تهامة  ــعبية يف بيانها ببط الش
ــحابات  ــة الحديدة , وبتوايل انس ومحافظ
ــن صفوف  ــات الجنوبية م ــاء املحافظ أبن
ــالحل الغربي  قوات العدوان يف جبهة الس
ــة  الربي ــة  النوعي ــا  تكتيكاته أن  ــدت  أك
ــاد  باملرص ــتظل  س ــة  والجوي ــة  والبحري
ــداد  امت ــىل  ع ــالل  واالحت ــزو  الغ ــوات  لق

الساحل الغربي لليمن كامالً .

نفذتها وحدات متخصصة بمعطيات استخباراتية اخرتقت العدو يف الساحل 

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

بوارج العدوان تجرح بوارج العدوان تجرح ٣٣ أطفال وامرأة بقصفها عبس في حجة أطفال وامرأة بقصفها عبس في حجة
العدوان  ــوارج  واصلت طائرات وب
ــتهداف  اس ــعودي  الس ــي  األمريك
ــات  ــن محافظ ــدد م ــني يف ع املواطن
ــة  إصاب إىل  أدى  ــا  م ــة  الجمهوري
ــاعات  ثالثة أطفال وامرأة خالل الس

املاضية .
ــكري أن ثالثة  ــدر عس وأوضح مص
ــراء قصف  ــوا ج ــرأة أصيب ــال وام أطف
ــة أم الضب  ــىل قري ــدوان ع ــوارج الع ب
ــن مديرية  ــي حس ــة بن ــة عزل باملغارب

عبس يف محافظة حجة .
ــن يف  ــريان ش ــدر أن الط ــر املص وذك
ــىل  ــارات ع ــرش غ ــدة ع ــة صع محافظ

ــم  باق ــة  مديري ــن  م ــة  متفرق ــق  مناط
وغارتني عىل منزل مواطن و غارة عىل 
ــن ثالث غارات  مديرية الظاهر ، كما ش
عىل مديرية شدا وغارتني عىل منطقة 

الصوح بمديرية كتاف .
ــي  صاروخ ــف  قص ــتهدف  اس و 
ــكنية  س ــق  مناط ــعودي  س ــي  ومدفع

بمديرية رازح الحدودية .
ــتهدف  ــدة اس ــة الحدي ويف محافظ
طريان العدوان مبنى قيد اإلنشاء عىل 
ــة الحوك  ــاحيل بمديري ــط الس الرشي
ــة  ــة الالوي ــىل منطق ــني ع ــن غارت و ش
ــع غارات  ــة و أرب ــت الفقي ــة بي بمديري

عىل ريف مديريتي التحيتا و زبيد .
ــريان  الط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
املعادي شن غارتني عىل موقع الطلعة 

يف نجران .
ــدوان األمريكي  ــن طريان الع كما ش
ــعودي، أمس، سلسلة غارات عىل  الس

محافظات عمران والجوف وصعدة.
ــريان  ــي أن ط ــدر أمن ــح مص وأوض
ــارات  ــع غ ــن أرب ــم ش ــدوان الغاش الع
ــية بمديرية حرف  عىل منطقة العمش
ــىل منطقة  ــارة ع ــران، وغ ــفيان بعم س
الحجل يف مديرية املصلوب بالجوف.

طريانه شن سلسلة غارات على عمران والجوف وصعدة

البقية صفحة 02

وزير الخارجية : صمت المجتمع الدولي يشجع تحالف العدوان على التمادي وتجاوز الخطوط الحمراء وزير الخارجية : صمت المجتمع الدولي يشجع تحالف العدوان على التمادي وتجاوز الخطوط الحمراء 
 صنعاء - سبأ

ــة املهندس  ــر الخارجي ــش وزي ناق
ــام رشف أمس مع القائمة بأعمال  هش
ــامية  الس ــة  للمفوضي ــم  املقي ــل  املمث
ــان  اإلنس ــوق  لحق ــدة  املتح ــم  لألم
ــاالت التعاون  ــن أو، مج بصنعاء يوس
ــبل تطويرها  بني اليمن واملفوضية وس

وتعزيزها.
وخالل اللقاء سلم وزير الخارجية 
ــالة  ــة بأعمال املمثل املقيم، رس القائم
ــدة  املتح ــم  لألم ــامي  الس ــوض  للمف
ــد  رع ــد  زي ــري  األم ــان  اإلنس ــوق  لحق
ــني  تثم ــن  ع ــا  فيه ــرب  أع ــني،  الحس
ــة اليمنية ملواقفه اإليجابية  الجمهوري

ــة  املرتكب ــاوزات  التج إزاء  ــة  واملتوازن
ــررة  ــه املتك ــان ودعوات ــوق اإلنس لحق
ــن، وتغليب  ــدوان عىل اليم ــاء الع إلنه
ــة  لجن ــكيل  وتش ــيايس  الس ــل  الح

ــتقلة للتحقيق يف  ــة مس ــق دولي تحقي
انتهاكات حقوق اإلنسان.

ــالة إىل  ــار الوزير رشف يف الرس وأش
ــعودية  أن تحالف العدوان بقيادة الس

ــتمراً يف سياسته املمنهجة  اليزال مس
ــان  ــوق اإلنس ــع حق ــاك جمي إنته يف 
ــة  ــة واالجتماعي ــن االقتصادي اليم يف 
ــة،  واملدني ــية  والسياس ــة  والثقافي
ــكل  ــع جرائم الحرب بش وارتكاب أبش
ــمع من املجتمع  يومي أمام مرأى ومس
الدويل، الذي لم يحرك ساكناً ما شجع 
تحالف العدوان عىل التمادي وتجاوز 

كافة الخطوط الحمراء.
ــم  ــك الجرائ ــر تل ــت إىل أن آخ ولف
ــفى الثورة يف مدينة  استهداف مستش
ــاء  ــمك يف مين ــوق الس ــدة وس الحدي

الصيد الخميس املايض..

التقى القائمة بأعمال الممثل المقيم لحقوق اإلنسان 

البقية صفحة 02

قحيم: مجزرتا ميناء االصطياد ومستشفى الثورة لن تمرا دون ثأر من النظامين اQماراتي والسعوديقحيم: مجزرتا ميناء االصطياد ومستشفى الثورة لن تمرا دون ثأر من النظامين اQماراتي والسعودي
/ 

ــة بالقائم  ــة الحديدة ممثل ــفت قيادة محافظ كش
بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومدراء 
ــجل  ــوزارات يف املحافظة عن س ــب ال ــن مكات ــدد م ع
إجرامي أسود لتحالف العدوان يف محافظة الحديدة 
ــكنية  تجاوز قتل وجرح املدنيني وقصف األحياء الس
ــكان املحافظة  واملصانع إىل تعمد إحداث مجاعة لس
ــآت  ــتهدافه املمنهج لقوارب الصيادين ومنش عرب اس

القطاع السمكي ومنشآت القطاع الصحي.
ــة  محافظ ــس  أم ــه  نظمت ــايف  صح ــر  مؤتم ويف 
الحديدة ومكتب الصحة العامة والسكان باملحافظة 
ــاد  االصطي ــاء  مين ــي  مجزرت ــاعة  بش ــتعراض  الس
ــني  ــام اللت ــورة الع ــفى الث ــة مستش ــمكي وبواب الس

ــايض، أكد القائم  ــوم الخميس امل ــا العدوان ي ارتكبهم
ــد عياش  ــة الحديدة محم ــظ محافظ ــال محاف بأعم
ــه العدوانية يف كل  ــدوان صعد عمليات ــم بأن الع قحي
ــدة وذلك من خالل  ــات عىل محافظة الحدي االتجاه
ــذا التصعيد  ــري واالختطاف وغريها وه ــل والتدم القت
ــودا يف  ــكا وصم ــي  إال تمس ــع اليمن ــد املجتم ال يزي
ــائل املتاحة لدى  ــدي له بكل الوس ــه  والتص مواجهت

الشعب اليمني.
ــي يوم الخميس املايض بميناء  وأوضح أن جريمت
ــورة اللتني راح  ــفى الث ــاد وأمام بوابة مستش االصطي
ــن الصيادين  ــهيدا و124 جريحا م ضحيتهما 55 ش
ــن قبل قواتنا  ــاء  لن تمر دون ثأر م ــني األبري واملواطن
ــيتم رضب املعتدين يف  ــة والبحرية والربية وس الجوي

عقر دارهم.
ــة عبد الرحمن  ــار وكيال املحافظ من جانبهما أش
ــني اللتني  ــاعة الجريمت ــرش إىل بش ــي وعيل ق جماع
ــوق  ــايض بس ــس امل ــوم الخمي ــدوان ي ــا الع ارتكبهم
ــفى الثورة بحق األبرياء  ــمك وأمام بوابة مستش الس
ــزاق بهدف  ــمك لالرت ــوق الس ــون إىل س ــن يذهب الذي
ــيطة ألطفالهم ولم  ــول عىل لقمة العيش البس الحص
ــم  فكانت  ــدوان يرتبص به ــأن الع ــون ب ــوا يعلم يكون
ــا  ــي راح ضحيته ــعة الت ــة البش ــأة والجريم املفاج
ــاء الذين كان  ــح من األبري ــني قتيل وجري العرشات ب
ــطاء الذين  ــن الصيادين واملواطنني البس معظمهم م

استبيحت دماؤهم وسط صمت املجتمع الدويل.

يف مؤتمر صحايف استعرض جرائم العدوان يف الحديدة

التفاصيل صفحة 03

ــورة يف  ــية اىل الث ــوى سياس ــطاء وق ــا نش  دع
السعودية، وطالبوا النظام الحاكم بتسليم السلطة 
ــو املجهول.  ــالد نح ــر الب ــلمي وعدم ج ــكل س بش
ــابق يف الحرس الوطني  ــى إعالن الضابط الس والق
نايف الحربي الثورة عىل النظام، استجابة شعبية 
واسعة. من جهته، شدد حزب األمة اإلسالمية عىل 
ــعب يف املطالبة بحقوقه  ــلمية الدعوة وحق الش س

وحرياته.
ــط نايف الحربي  ــا يف البداية الناش ثورة اعلنه
الضابط السابق يف الحرس الوطني، إلسقاط امللك 
ــانده فيما بعد  ــم س ــد، ث ــده محم ــلمان وويل عه س

معارضون وقوى سياسية وناشطون مدنيون.
ــعبية  ــتجابة ش ــوة لتغيري النظام القت اس الدع
ــال  حي ــعة  الواس ــة  النقم ــب  عق ــك  وذل ــعة  واس
ــن  ــد ب ــت يف عه ــي تفاقم ــة الت ــات القمعي املمارس

سلمان..

المعارضة السعودية تعلن الثورة المعارضة السعودية تعلن الثورة 
على النظامعلى النظام

التفاصيل صفحة 09

وزير ا!شغال ومحافظ حجة يطلعان على ا!عمال الجاري وزير ا!شغال ومحافظ حجة يطلعان على ا!عمال الجاري 
تنفيذها في مشروع إعادة تأهيل نقيل عقبة ا!مان في المحافظةتنفيذها في مشروع إعادة تأهيل نقيل عقبة ا!مان في المحافظة

  أطلع وزير األشغال العامة والطرق 
ــه محافظ حجة هالل  غالب مطلق ومع
ــال  ــىل األعم ــس ع ــويف  ,أم ــده الص عب
ــرشوع إعادة  ــاري تنفيذها ضمن م الج
ــان  األم ــة  عقب ــل  نقي ــفلتة  وس ــل  تأهي
بمحافظة حجة البالغ طوله نحو سبعة 
ــائية  ــال األنش ــع األعم ــرتات م ــو م كيل
ــار  ملي ــة  إجمالي ــة  بتكلف ــه  ل ــه  املرافق
ــدوق  ــل صن ــال بتموي ــون ري و300 ملي
الصيانة والطرق بوزارة األشغال العامة 
والطرق وتنفذه املؤسسة العامة للطرق 

والجسور. 
ــي رافقهما فيها  ــارة الت ــالل الزي  وخ
ــة  ــدوق صيان ــس إدارة صن ــس مجل رئي
ــماوي  الس ــس  أني ــدس  املهن ــرق  الط
ــة للطرق  ــة العام ــب رئيس املؤسس ونائ
ــور املهندس امري الدين الحوثي  والجس
ــة  املهندس  ــر التنفيذي للمؤسس واملدي
ــاريع  ــن ومدير عام املش ــز الدي ــب ع لبي
ــوقي القييل  ,,  ــة املهندس ش يف املؤسس
ــتمع الوزير مطلق واملحافظ الصويف  اس
ــة  ــة  باملحافظ ــرع  املؤسس ــر ف ــن مدي م

ــر  واملهندس املرشف  ــدس فهد عام املهن
ــش إىل إيضاح  ــيل دهم ــرشوع ع ــىل امل ع
ــذ يف  ــي تنف ــال الت ــة األعم ــول طبيع ح

مرشوع تأهيل نقيل عقبة األمان. 
ــه األعمال  ــوا عىل ما تتضمن   وأطلع
ــفلتية املنهارة  ــة األس ــط للطبق من قش
ــفلتية  ــذ طبقة أس ــق ، وتنفي ــن الطري م
ــال  ــذا أعم ــنتيمرتات، وك ــماكة 5 س بس
التوسعة للمنعطفات، وأعمال الصيانة 

الروتينية ملصارف املياه والعبارات. 

  عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسالح الجو المسير   عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسالح الجو المسير 
تستهدف الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربيتستهدف الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي

ــالح  نفذت القوة الصاروخية وس
ــة  ــس عملي ــر أم ــري فج ــو املس الج
ــتهدفت تجمعات الغزاة  مشرتكة اس

واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــرتكة للقوة  ــبأ) أن العملية املش (س
ــري  ــو املس ــالح الج ــة وس الصاروخي
ــق،  ــد دقي ــة رص ــد عملي ــاءت بع ج

محققة هدفها بدقة .
ــىل  قت ــقوط  س ــدر  املص ــد  وأك
ــاك يف  ــع وارتب ــة هل ــى وحال وجرح
صفوف الغزاة واملرتزقة إثر العملية. البقية صفحة 02

ــداً أن الغارات  ــني ..مؤك ــىل املدني ــات ع ــي الهجم ــاد األوروب أدان االتح
ــببت يف  الجوية املتتالية يف الحديدة حصدت مجدداً عرشات األرواح وتس

إصابة الكثريين.
وقالت املمثلة العليا لالتحاد األوروبي نائبة رئيس املفوضية األوروبية، 
ــانية وإدارة  ــاعدات اإلنس ــوض األوروبي للمس ــكا موغرييني، واملف فيدري
ــىل  ــارات ع ــرتك إن الغ ــان مش ــتيليانيدس يف بي ــتوس س ــات، كريس األزم
الحديدة " تذكري مأساوي بأن القانون الدويل ـ الذي وضع من أجل حماية 
املدنيني والبنية التحتية املدنية يف أوقات الحرب ـ  يتم خرقه بشكل يومي 

يف اليمن".

أدان تواصل جرائم تحالف العدوان بحق المدنيني

االتحاد ا!وروبي :الغارات على الحديدة تذكير االتحاد ا!وروبي :الغارات على الحديدة تذكير 
مأساوي بخروقات القانون الدولي في اليمنمأساوي بخروقات القانون الدولي في اليمن

البقية صفحة 02

ـــــول عــضــوا بــمــجــلــس الــشــورى ـــــول عــضــوا بــمــجــلــس الــشــورىتــعــيــيــن ا!ح تــعــيــيــن ا!ح

يف برقية هنأ فيها الشعب الفنزويلي بسالمة رئيسه وطاقم حكومته 

البقية صفحة 02


