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ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــد رئي أك
ــتمرار التعبئة  ــة اس ــاط أهمي ــدي املش مه
ــن األرض والعرض  ورفد الجبهات دفاعا ع
والرد عىل انتهاكات العدوان وما يرتكبه من 

جرائم بحق الشعب اليمني.
ــس محافظ صنعاء  ونوه خالل لقائه أم
ــائخ بني  ــن مش ــدداً م ــة وع ــني قطين حس
ضبيان بمواقف مشائخ وأبناء بني ضبيان 

ــدوان ورفد جبهات الرشف  يف التصدي للع
والبطولة باملال والرجال.

ــة األوضاع  ــالل اللقاء مناقش وجرى خ
ــدوان  الع ــد  تصعي ــل  ظ يف  ــات  الجبه يف 
ــا جبني  ــم يندى له ــن جرائ ــه م ــا يرتكب وم
ــانية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود  اإلنس

للتصدي للعدوان والرد عىل جرائمه.

الرئيس المشاط يؤكد االستمرار في التحشيد ورفد الجبهات دفاعًا عن ا	رض والعرضالرئيس المشاط يؤكد االستمرار في التحشيد ورفد الجبهات دفاعًا عن ا	رض والعرض
أثناء لقائه  محافظ صنعاء وعددًا من مشائخ بني ضبيان

صنعاء - سبأ 
ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــى  التق
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس رئي
ــد  ــد الواح ــظ إب عب ــس محاف أم
ــن قيادات محافظة  صالح وعدد م

إب.
جرى خالل اللقاء الذي حرضه 
ــيس  مجل ــؤون  لش ــة  الدول ــر  وزي
ــيل  ــور ع ــورى الدكت ــواب والش الن
ــة  ــة، مناقش ــو حليق ــه أب ــد الل عب
ــوي  والتنم ــي  الخدم األداء  ــري  س
ــات  واحتياج إب  ــة  بمحافظ
املحافظة من املشاريع الرضورية.

الرئيس : مايقوم به العدوان في المناطق المحتلة عمل ممنهج لضرب العزة والنخوة اليمنية الرئيس : مايقوم به العدوان في المناطق المحتلة عمل ممنهج لضرب العزة والنخوة اليمنية 
التقى محافظ إب وحث على مضاعفة  الجهود لتخفيف معاناة المواطنني 

ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــدر أمس قرار رئي ص
رقم (123) لسنة 2018م بتعيني محسن محمد صالح 
النيني ومحمد احمد مبارك رشيف عضوين بمجلس 

الشورى.

تعيين عضوين بمجلس الشورىتعيين عضوين بمجلس الشورى

التفاصيل صفحة 03البقية صفحة 02

رئيس الوزراء: الحملة عمل وطني إنساني سيوفر الحماية الوقائية 	طفال اليمن رئيس الوزراء: الحملة عمل وطني إنساني سيوفر الحماية الوقائية 	طفال اليمن 
صنعاء-سبأ

ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــن  دش
ــن حبتور، الحملة  عبدالعزيز صالح ب
ــلل االطفال  الوطنية للتحصني ضد ش
ــة  ــة العاصم ــس بأمان ــدأت أم ــي ب الت
ــة  الجمهوري ــات  محافظ ــوم  وعم
ــطس  ــى الثامن من اغس ــتمر حت وتس
ــة  ــتهدف تطعيم خمس ــاري وتس الج
ــبع وعرشين  ــمائة وس ــني وخمس مالي
ــة من  ــن الخامس ــالً وطفلة دون س طف

العمر .
ــه  ــوزراء ومع ــس ال ــام رئي ــث ق حي
ــئؤون الخدمات االخ محمود  نائبه لش
الجنيد ووزير الصحة العامة والسكان 
ــني العاصمة  ــوكل وأم ــور طه املت الدكت
حمود ُعباد ومدير مستشفى السبعني 

ــو منظمتي  ــة وممثل ــة والطفول لألموم
ــف بإعطاء  ــة واليونس ــة العاملي الصح
ــال  ــن االطف ــدد م ــاح لع ــات اللق جرع

إيذاناً بتدشني الحملة .

واستمع رئيس الوزراء من القائمني 
ــل  مجم ــن  ع رشح  اىل  ــة  الحمل ــىل  ع

الجوانب املتصلة ِبَها .. 

مجلس النواب يستعرض تقريرًا تكميليًا بشأن مشروع قانون الزكاة والرعاية االجتماعيةمجلس النواب يستعرض تقريرًا تكميليًا بشأن مشروع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية
 صنعاء - سبأ

ــة  ــته أمس برئاس ــع مجلس النواب يف جلس اطل
ــىل  ــي، ع ــيل الراع ــى ع ــس األخ يحي ــس املجل رئي
ــاد األوروبي فيديريكا  ــرتك ملمثيل االتح البيان املش
ــأن  بش ــتيليانيدس  س ــتوس  وكريس ــي  موغريين
ــة الحديدة التي  ــة املتتالية يف مدين ــارات الجوي الغ

حصدت األرواح مع إصابة العديد من املواطنني.
ــاوي بأن  ــري مأس ــذا تذك ــان إىل أن ه ــار البي وأش
ــة املدنيني  ــاني القائم لحماي ــون الدويل اإلنس القان
ــى التحتية املدنية يف أوقات الحرب، يتم خرقه  والبن

بشكل يومي يف اليمن.
ــاد األوروبي يكرر إدانته  وأوضح البيان أن االتح
ــع البيان من  ــد املدنيني، وتوق ــة للهجمات ض القوي
ــكان املدنيني،  ــة الس ــراف ضمان حماي ــع األط جمي
ــببت يف الكثري  ــة قد تس ــات الجوي ــداً أن الرضب مؤك
ــق ذات الكثافة  ــن املعاناة للمدنيني وقصف املناط م
ــري املدارس  ــببت يف تدم ــكانية العالية، كما تس الس
ــواق  واألس ــكنية  الس ــق  واملناط ــة  الطبي ــق  واملراف
ــرث من ثالث  ــارات ألك ــاه واملوانئ واملط ــة املي وأنظم

سنوات من العدوان .

ــوأ أزمة  ــش أس ــن يعي ــان إىل أن اليم ــار البي وأش
إنسانية يف العالم ، حيث يحتاج 22 مليون شخص 

إىل املساعدة .
ــذي يمكن أن  ــد ال ــل الوحي ــان أن الح ــد البي وأك
ــعب اليمني  ــديدة للش ــاة الش ــة للمعان ــع نهاي يض
ــالن املبعوث  ــيايس .. مؤكدا تأييد إع ــو الحل الس ه
ــراف إلجراء جولة أوىل  ــي عن نيته دعوة األط األمم

من املشاورات يف جنيف يف 6 سبتمرب.
ولفت البيان إىل أن االتحاد األوروبي يقف مع مبعوث 

األمم املتحدة يف سعيه إىل تحريك العملية إىل األمام .

من جهة أخرى استمع املجلس إىل رسالة رئيس 
املجلس األخ يحيى عيل الراعي واملوجهة إىل نائب 
ــيا  ــيدة/ باتريس ــي الس ــي األوروب ــفري الربملان الس

اللوند ، والتي جاء فيها :
اطلع مجلس النواب عىل مذكرة وزير الخارجية 
ــت افادتكم أن  ــي تضمن ــام رشف والت املهندس هش
ــي لبالدنا كانت  ــد األوروب ــر زيارة الوف ــباب تأخ أس
ــريات من قبل السفارة يف  ناتجة عن عدم منح التأش

بروكسل .

اطلع على بيان االتحاد األورويب حول إدانة الغارات على الحديدة ومذكرة  الخارجية عن أسباب تأخر زيارة  الوفد إىل اليمن 

تكبيـــد الجيش الســـعودي ومرتزقته خســـائر فادحة فـــي ا	رواح والعتـــاد في جيزان تكبيـــد الجيش الســـعودي ومرتزقته خســـائر فادحة فـــي ا	رواح والعتـــاد في جيزان 
ــعبية   ــان الش ــش واللج ــدو الجي ــط مجاه أحب
ــعودي  ــلل ملرتزقة الجيش الس ــس، محاولة تس أم

بميدي، فيما تم تدمري آلية للعدو قبالة نجران.
ــرصع وإصابة عدد من  ــكري م وأكد مصدر عس
ــعودي إثر انفجار عبوة ناسفة  مرتزقة الجيش الس
بهم أثناء محاولتهم التسلل شمال صحراء ميدي.

ــش  الجي ــن  م ــدات  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة الجيش  ــكرية ملرتزق ــت آلية عس ــان أعطب واللج

السعودي يف صحراء البقع قبالة نجران.
ــارات  ــال انكس ــات القت ــُف جبه ــَهُد مختل وتش
ــة– بفضل الله –  ــدوان واملرتزق ــة لقوى الع متواصل
ــن أبطال الجيش واللجان  وصمود رجال الرجال م

الشعبية.
ــش واللجان  ــت صاروخية الجي ــك  أطلق إىل ذل
ــىل  ع  1 ــزال  زل ــاروخ  ص ــني  االثن ــس  أم ــعبية  الش
تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف جيزان، كما 

ــعودي يف الجبهة  قنصت أحد مرتزقة الجيش الس
ذاتها.

ــاروخ  ــالق ص ــن إط ــكري  ع ــدر عس ــاد مص وأف
ــعودي  ــات مرتزقة الجيش الس ــزال1 عىل تجمع زل

قبالة الخوبة.
ــد مرتزقة  ــه، عن قنص أح ــاد املصدر ذات ــا أف كم
الجيش السعودي قبالة جبل الدود، وهذه الحادثة 
ــت وحدة  ــد أن تمكن ــوم بع ــالل الي ــة خ ــي الثالث ه

ــعوديني يف موقع  ــود س ــص 3 جن ــن قن ــة م القناص
مشعل بقطاع جيزان.

ــة الجيش واللجان دكت يف وقت  يذكر أن مدفعي
ــعوديني ومرتزقتهم  ــود الس ــابق، تجمعات للجن س
ــف املدفعية  ــل دخان بقذائ ــة وقبالة جب يف الصياب

وحققت إصابات موفقة.
ــال الجيش واللجان  ــرت وحدات من رج كما دم
ــة باملرتزقة  ــكرية محمل ــة عس ــس آلي ــعبية أم الش
ــدات أخرى ثالثة جنود  ــران ، فيما قنصت وح بنج

سعوديني يف جيزان .
ــكري بنجران لوكالة األنباء  وأوضح مصدر عس
ــبأ/ أن وحدات متخصصة يف الجيش  اليمنية /س
ــكرياً محمالً  ــرت طقماً عس ــعبية دم ــان الش واللج
ــديس  الس ــرب  غ ــعودي  الس ــش  الجي ــة  بمرتزق

بصاروخ موجه أدى إىل مرصع من كان عىل متنه .

إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدو يف ميدي  و(بدر ١) يقصف معسكر الواجب  يف نجران   تدشني حملة التحصني الوطنية ضد شلل األطفال يف العاصمة والمحافظات 

التفاصيل صفحة 03

النائب العام يؤكد الحرص على تعزيز حماية الحقوق النائب العام يؤكد الحرص على تعزيز حماية الحقوق 
وتمكين الالجئين من الوصول للعدالةوتمكين الالجئين من الوصول للعدالة

ــام القايض ماجد  ــد النائب الع أك
ــة  ــرص النياب ــي ح ــد الدرباب مجاه
ــة حقوق  ــىل تعزيز حماي ــة ع العام
ــني وطالبي  ــان وتمكني الالجئ اإلنس
ــول  الوص يف  ــم  حقه ــن  م ــوء  اللج

للعدالة.
جاء ذلك يف افتتاح دورة تدريبية 
ــف باتفاقية اللجوء  خاصة بالتعري
لعام 1951م والربوتوكول امللحق بها 

1967 بمشاركة 30 عضوا من النيابة 
ــب  ــب النائ ــدة بمكت ــة واملنعق العام

العام وملدة ثالثة أيام.
ــه القوانني  ــار إىل ما تتمتع ب وأش
ــة يف التعامل مع  ــن مرون ــة م الوطني
ــجم مع  ــوء والتي تنس ــا اللج قضاي
ــان  اإلنس ــوق  حق ــة  حماي ــب  جوان
ــق  ــات واملواثي ــة يف االتفاقي واملضمن
ــانية ومنها  ــني الدولية اإلنس والقوان

1951م  ــام  لع ــوء  اللج ــة  اتفاقي
ــام  لع ــا  به ــق  امللح ــول  والربوتوك

1967م.
ــة  ــام إىل أهمي ــب الع ــت النائ ولف
ــا  ــاركني بم ــف املش ــدورة يف تعري ال
ــهم يف  ــا يس ــة بم ــه االتفاقي تتضمن
ــات القانونية لالجئني  توفري الضمان

والحفاظ عىل حقوقهم اإلنسانية.
التفاصيل صفحة 04

البقية صفحة 02التفاصيل صفحة 02

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٦٦ مواطنين من أسرة واحدة معظمهم نساء وأطفال باستهداف منزل في حجة مواطنين من أسرة واحدة معظمهم نساء وأطفال باستهداف منزل في حجة
ــرون، يف  ــة آخ ــن وأصيب خمس ــهد مواط استش
ــس االثنني  ــريان التحالف صباح أم ــنها ط ــارة ش غ
ــي حيدان“  ــة ”بن ــازل يف قري ــد املن ــتهدفت أح اس

مديرية املحابشة بمحافظة حجة .
وقالت مصادر محلية  أن طريان التحالف قصف 
ــده منصور املقري مما أدى  أمس منزل املواطن عب
إىل استشهاده وإصابة (5) نساء وأطفال من أفراد 
ــكل  ــري املنزل بش ــة إىل تدم ــارة، إضاف األرسة يف الغ

كامل.

ــبت  ــاء الس وكانت بوارج التحالف قد قامت مس
ــىل منازل  ــوائي ع ــف صاروخي عش ــت بقص الفائ
ومزارع املواطنني يف قرية ”ام الظب“ بمديرية عبس 
محافظة حجة، ما أدى إىل استشهاد (4) مواطنني 
ــة (4) آخرين، إىل جانب إحداث دمار هائل  وإصاب

يف املنازل واملمتلكات يف القرية.
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــريان الع ــا دمر ط كم
ــن ومحالً  ــزل مواط ــارة جوية من ــس االثنني، بغ أم

تجارياً يف رازح بمحافظة صعدة.

ــن ومحل  ــزل مواط ــن تدمري من ــاد مصدر ع وأف
ــة آل عيل  ــدوان يف منطق ــارة لطريان الع ــاري بغ تج

بمديرية رازح الحدودية..
ــس غارتني عىل  ــريان العدوان أم ــن ط إىل ذلك ش
منطقة العطفني بمديرية كتاف وصحراء األجارش .

ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــر  ودم
ــة  ــني يف مديري ــد املواطن ــزل أح ــس من ــم أم الغاش

حيدان بمحافظة صعدة.

طريان العدوان يدمر عددًا من المنازل والمحال التجارية يف صعدة
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ــة  عقدت املحكمة الجزائية املتخصصة بأمانة العاصمة أمس االثنني أول جلس
ــة القايض عبده راجح رئيس املحكمة ملحاكمة خلية متهمة باالغتياالت  لها برئاس
وجرائم إرهابية تابعة لتنظيم " القاعدة " مكونة من خمسة أشخاص هم : صهيب 
محمد صالح حسني التاج ويوسف حسن راجح سعد البنا وكمال مرشد حزام عيل 

ردمان ويوسف عبد السالم محمد املحبيش وسفيان عيل قاسم الفتحي
ــام الذي تاله خالد املاوري رئيس النيابة الجزائية  ووجهت النيابة يف قرار االته
ــلحة ( خلية صنعاء ) تابعة ملا يسمى  ــرتاكهم يف عصابة مس اىل املتهمني تهمة اش
بـ" تنظيم " القاعدة " يف محافظتي مأرب والجوف للقيام بأعمال إرهابية واجرامية 
ــاس بالرصاص الحي  ــكات الن ــد ) والهجوم عىل ممتل ــل العم ــاالت ( القت واالغتي
ــراد الجيش  ــتهداف أطقم اف ــرة عىل الطرقات الس ــوات املتفج ــل وزرع العب والقناب

واألمن واللجان الشعبية بقصد إقالق السكينة العامة يف داخل أمانة العاصمة.

التقى نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حسني عبدالله مقبويل، أمس 
املمثل املقيم لألمم املتحدة منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليزا غراندي.

ــبل تطوير آلية األعمال اإلنسانية واإلغاثية  ــة س جرى خالل اللقاء مناقش
ــد العدوان من  ــدة التي صع ــا محافظة الحدي ــن املحافظات ومنه ــد م يف العدي

استهدافه للمدنيني واملرافق الصحية والخدمية.
ــات  ــة واملنظم ــني الحكوم ــرتك ب ــل املش ــز العم ــاء إىل تعزي ــرق اللق ــا تط كم
ــهيالت الالزمة لتنفيذ برامجها اإلغاثية بالتعاون مع  ــانية، ومنحها التس اإلنس

السلطات املحلية.
ــي تبذل  ــة اإلنقاذ الوطن ــة أن حكوم ــر املالي ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــد نائ وأك
جهوداً كبرية للتخفيف من املعاناة التي سببها العدوان واستهدافه للتجمعات 

السكانية واملرافق الصحية.

بدء محاكمة الخلية اXرهابية المتهمة بدء محاكمة الخلية اXرهابية المتهمة 
باغتيال الدكتور المتوكل والخيوانيباغتيال الدكتور المتوكل والخيواني

مقبولي :استهداف العدوان للصيادين ولمستشفى مقبولي :استهداف العدوان للصيادين ولمستشفى 
الثورة بالحديدة خلف الكثير من المعاناة اXنسانية الثورة بالحديدة خلف الكثير من المعاناة اXنسانية 

كشفت وكالة ”أسوشييتد برس“، أمس االثنني، أن 
ــعودية عىل اليمن،  ــف العدوان الذي تقوده الس تحال
ــم ”القاعدة“،  ــع ارهابيي تنظي ــرم اتفاقات رسية م أب
ــية، كما  ــن مناطق رئيس ــواالً للخروج م ــع لهم أم ودف
ــرم اتفاقات معهم لالنضمام إىل ”التحالف“ فی  أنه أب
ــذ ابريل عام 2015م،  ــعب اليمني من عدوانه ضد الش

وذلك كله ”بعلم وتسهيل من األمريكيني.
وبحسب الوكالة، فإن هذه الصفقات التي كشفتها 
ــتعرتني  ــني املس ــة للحرب ــح املتناقض ــس املصال ”تعك
ــبه الجزيرة  ــي من ش ــي الغرب ــن الجنوب ــذا الرك يف ه
ــل الواليات  ــن الحربني، تعم ــي واحدة م ــة. فف العربي
ــارات،  ــة اإلم ــرب، وخاص ــا الع ــع حلفائه ــدة م املتح
ــم تنظيم  بهدف القضاء عىل املتطرفني املعروفني باس
ــبه جزيرة العرب. لكن املهمة األكرب هي  القاعدة يف ش
ــك املعركة،  ــة انصارلله. يف تل ــب الحرب ضد حرك كس
ــب التحالف،  ــدد إىل جان ــف تنظيم القاعدة املتش يق

وبالتايل إىل جانب الواليات املتحدة“.

”صفقة خطيرة ” على ارض اليمن لتحالف ”صفقة خطيرة ” على ارض اليمن لتحالف 
العدوان مع تنظيم القاعدة اXرهابيالعدوان مع تنظيم القاعدة اXرهابي
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