
صنعاء/سبأ
ــة  حكوم ــم  باس ــق  الناط ــن  أعل
ــالم جابر إن  اإلنقاذ الوطني عبدالس
ــاحيل  ــوات البحرية والدفاع الس الق
ــرضب أي  ــة كاملة ل ــة جاهزي يف حال
ــرتاق  اخ ــاول  تح ــة  معادي ــداف  أه
ــدرة  والق ــة  اليمني ــة  اإلقليمي ــاه  املي
ــاف أي تحركات  ــة وإيق ــىل مواجه ع
ــان إذا ما  ــكان وزم ــبوهة يف أي م مش

استدعى األمر ذلك.
ــالم  ــالم عبد الس ــال وزير اإلع وق
"إن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــح  ترصي يف  ــر  جاب
ــا  ــعبية تمكن ــان الش ــش واللج الجي
ــكرية يف  ــر قدراتهما العس ــن تطوي م

ــكيالت الجوية والربية  مختلف التش
والبحرية إىل جانب التطور املتواصل 
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــهده  تش ــذي  ال
ــاج الصواريخ  ــواء يف إنت ــة س اليمني
القصرية واملتوسطة املدى أو يف إنتاج 
وتطوير الصواريخ الباليستية بعيدة 
ــا كقوة  ــت أمرا واقع ــدى والتي بات امل
ــة مع  ــا املصريي ــة يف معركتن ردع فعال

العدوان الدويل الظالم عىل بالدنا".
ــرية التي  ــد أن اإلنجازات الكب وأك
ــعبية  ــت للجيش واللجان الش تحقق
ــدرات  ــي للق ــور النوع ــيما التط ال س
ــقيها الدفاعي  البحرية والجوية بش
ــد  تهدي أي  ــكل  التش ــي  والهجوم

ــيادة  ــدول التي تحرتم س ــح ال ملصال
ــرشوع يف الدفاع عن  ــه امل اليمن وحق

حدوده وحماية مياهه اإلقليمية.
ــدوان  الع ــالم  اإلع ــر  وزي ــذر  وح

األمريكي اإلرسائييل من أية مغامرات 
ــاه اليمن  ــيادة مي ــس س ــة تم طائش
ــيكون  ــة .. مؤكدا بأن الرد س اإلقليمي

مؤملا وحاسما.
ــالم إرسائيل  ــخر جابر من أح وس
ــر األحمر وخليج عدن  يف عربنة البح
ــس وزرائها  ــان رئي ــا جاء عىل لس كم
ــل اليوم لم  ــام .. وقال" إرسائي قبل أي
ــا اإلعالم  ــي صوره ــد إرسائيل الت تع
ــي كقوة  ــن العرب ــي يف الذه الصهيون
ــا  بأنه ــا  ليقينن ــر  التقه ــكرية  عس
ــا يعتقد أذنابها  أصبحت أضعف مم
ــن  ــن نؤم ــا يف اليم ــة، وإنن يف املنطق
ــال أوهن من  ــا فع ــا بانه ــا مطلق إيمان

نسيج العنكبوت".
ــره  تحذي ــالم  اإلع ــر  وزي ــدد  وج
للكيان اإلرسائييل من محاولة تنايس 
ــيد عبدامللك  خطاب قائد الثورة الس
ــال فيه  ــي الذي ق ــن الحوث ــدر الدي ب
ــب حسابا  بأن عىل إرسائيل أن تحس
ــة  ــة مواجه ــذ اآلن يف أي ــني من لليمني

عربية مقبلة معها.
ــذ  ــح من ــن أصب ــار إىل أن اليم وأش
ــك الخطاب  ــيد القائد لذل ــاء الس إلق
ــزا وتواقا  ــجاع، جاه ــي الش التاريخ
ــا لوجه بدال  ــل وجه ــة إرسائي ملواجه
ــة أذنابها من املتصهينني  عن مواجه

العرب.

طهران/ وكاالت
ــن روحاني إن  ــس اإليراني حس ــال الرئي ق
إيران وكوريا الشمالية امتازتا بعالقات متميزة 
ــا الكثري من  ــود املاضية ألن لديهم ــالل العق خ
ــا الدعم يف  ــرتكة، ولطاملا تبادلت ــم املش القواس

الكثري من األحيان يف األوساط الدولية.
ــتقباله وزير  ــد الرئيس روحاني لدى اس أك
ــيد "ري يونغ  ــمالية الس ــا الش ــة كوري خارجي
ــو" أن أمريكا أثبتت للرأي العام العاملي أنها  ه
ــا لم تِف  ــرة بالثقة، ألنه ــد الدولة الجدي لم تع

بأي من التزاماتها.
ــات  ــارته للعالق ــالل إش ــي خ ــال روحان وق
ــج: إن قيادتي  ــران وبيونج يان ــة بني طه الودي
ــني العالقات وتوثيقها،  البلدين تتطلعان لتمت
ــا  ــع عالقاته ــة أن توس ــدول الصديق ــىل ال وع
ــاط  واألوس ــة  الثنائي ــاالت  املج يف  ــا  وتعاونه

الدولية.

روحاني: أمريكا لم تعد جديرة بالثقة روحاني: أمريكا لم تعد جديرة بالثقة 
"نها لم تِف بأي من التزاماتها"نها لم تِف بأي من التزاماتها
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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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 صنعاء - سبأ
رئيس  قــــرار  ـــس  أم ـــدر  ص
رقم  ــىل  األع السيايس  املجلس 
بتعيني  2018م  لسنة   (127)
يف  أعــضــاء  أســمــاؤهــم  التالية 

مجلس الشورى:
صالح مطهر عبدالله العزكي .

صالح عبدالله حسن عامر.
حسيبة يحيى أحمد شنيف.

محمد عرفج حليمان.

صنعاء - سبأ
برقية  األعىل  السيايس  املجلس  رئيس  املشاط  مهدي  األخ  بعث 
بمناسبة  يعقوب،  حليمة  سنغافورة  جمهورية  رئيسة  إىل  تهنئة 

احتفاالت الشعب السنغافوري بعيد االستقالل.

الرئيس المشاط يهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بعيد االستقاللالرئيس المشاط يهنئ رئيسة جمهورية سنغافورة بعيد االستقالل

تعيين تعيين ٤٤ أعضاء بمجلس الشورى أعضاء بمجلس الشورى

مجلس النواب يستمع لبيان الحكومة بشأن خطة ا>نفاق مجلس النواب يستمع لبيان الحكومة بشأن خطة ا>نفاق 
للنصف الثاني من العام الجاري ويقر تشكيل لجنة مشتركة للنصف الثاني من العام الجاري ويقر تشكيل لجنة مشتركة 

صنعاء/ سبأ
ــس  ــته أم ــواب يف جلس ــس الن ــتمع مجل اس
ــة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي  برئاس
ــرشوع خطة اإلنفاق  ــأن م إىل بيان الحكومة بش
ــو –  ــي " يولي ــف الثان ــة للنص ــات العام للموازن
ــس نائب رئيس  ــه للمجل ــمرب 2018م" قدم ديس
ــني عبدالله  ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ال

مقبويل.
وجاء يف البيان:

ــن الحكومة أن  ــعدني ويرشفني ونيابة ع يس
أتقدم إىل مجلسكم املوقر بمرشوع خطة اإلنفاق 
ــمرب2018م"  ديس  – ــو  "يولي ــي  الثان ــف  للنص

للموازنات العامة.
ــيس ونيابة  ــة عن نف ــعدني باألصال ــا يس كم
ــة أن أعرب  ــاء الحكوم ــي رئيس وأعض ــن زمالئ ع
ــكر وعظيم  ــص الش ــن خال ــر ع ــكم املوق ملجلس
ــن تعاون صادق  ــناه م ــان والتقدير ملا ملس االمتن
ــرتة  الف ــالل  خ ــة  للحكوم ــر  ومثم ــاد  ج ــم  ودع
ــة اإلنقاذ الوطني،  ــكيل حكوم املنقضية من تش
يعكسان تفهمكم الواقعي وتقديريكم الحقيقي 
ــي يمر بها  ــتثنائية الت ــروف واألوضاع االس للظ
ــذ مارس  ــدوان وحصار من ــن حرب وع ــن م الوط

2015م وحتى اآلن.
التفاصيل صفحة 03

ــة موطنني يف جريمة جديدة يرتكبها  ــهد خمس  استش
طريان العدوان األمريكي السعودي إثر معاودة استهداف 
منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران.
ــريان العدوان  ــة أن ط ــدر محيل باملحافظ ــح مص وأوض
ــا صباح  ــي ارتكبه ــة الت ــكان الجريم ــتهداف م ــاود اس ع
ــهاد خمسة  ــية، ما أدى إىل استش أمس يف منطقة العمش

مواطنني.
ــاح أمس إثر  ــب مجزرة صب ــدوان ارتك ــريان الع وكان ط
ــتهدافه خيام للبدو يف منطقة العمشية راح ضحيتها  اس

سبعة شهداء وخمسة جرحى جلهم نساء وأطفال.
ــارة لطريان  ــس إثر غ ــتة مواطنني أم ــهد س كما استش
ــة عبس بمحافظة  ــعودي األمريكي بمديري العدوان الس

حجة.
ــريان العدوان  ــة أن ط ــدر محيل باملحافظ ــح مص وأوض
ــي بمنطقة الجر  ــتهدف بغارة أرسة يف مزرعة الهمدان اس
ــتة بينهم أربع  ــهاد س ــة عبس، ما أدى إىل استش بمديري

نساء وطفلة.

العدوان السعودي يرتكب مجزرتين مروعتين في حجة وعمران العدوان السعودي يرتكب مجزرتين مروعتين في حجة وعمران 
٢٣٢٣ شهيدًا وجريحا بينهم مسعفون حاولوا انقاذ الجرحى  شهيدًا وجريحا بينهم مسعفون حاولوا انقاذ الجرحى 

ناطق حكومة ا>نقاذ : قواتنا البحرية رفعت من جهوزيتها  الدفاعية ناطق حكومة ا>نقاذ : قواتنا البحرية رفعت من جهوزيتها  الدفاعية 
لمواجهة أية مغامرات طائشة تجاه المياه ا>قليمية لبالدنا لمواجهة أية مغامرات طائشة تجاه المياه ا>قليمية لبالدنا 

قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في جيزان و(بدر قوات الجيش واللجان الشعبية تتقدم في جيزان و(بدر ١١)) يستهدف المدينة الصناعية يستهدف المدينة الصناعية
ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطق
ــعبية أمس صاروخا باليستيا  واللجان الش
قصري املدى عىل معسكر مستحدث للغزاة 

رشق مدينة مأرب.
ــبأ) أن  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــاب هدفه ملحقا  ــتي أص الصاروخ الباليس

خسائر كبرية يف صفوف الغزاة واملرتزقة.
ــوة  الق ــت  أطلق ــوف  الج ــة  جبه ويف 
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة للجي الصاروخي

ــة  ــات مرتزق ــىل تجمع ــزال 1 ع ــاروخ زل ص
العدوان السعودي األمريكي، كما تم تدمري 

مدرعة وآلية محملة باملرتزقة يف الجوف.
ــوة  الق أن  ــكري   عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي ــدى  ل ــة  الصاروخي
ــوع زلزال1 عىل  ــعبية أطلقت صاروخ ن الش
ــة  مديري يف  ــدوان  الع ــي  منافق ــات  تجمع

املصلوب بالجوف.

صاروخ باليستي  على معسكر مستحدث بمارب يلحق خسائر فادحة يف صفوف المرتزقة

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

صنعاء -سبأ
ــكل أكرب يف ما  ــل دورها بش ــرة الدولية إىل تفعي ــة الهج ــر الخارجية منظم ــا وزي دع
ــيق والتعاون ملعالجة  ــة إىل األرايض اليمنية وتعزيز التنس ــق بالهجرة غري الرشعي يتعل
ــة اليمنية يف هذا  ــلطات الحكومي ــذه الظاهرة وتخفيف األعباء امللقاة عىل عاتق الس ه

الجانب.
ــن الجهود يف جانب  ــرة الدولية ببذل املزيد م ــام منظمة الهج ــدد عىل أهمية قي وش
ــاعدات  ــن تقديم املس ــا م ــا يمكنه ــالزم بم ــم ال ــىل الدع ــول ع ــدويل للحص ــد ال الحش

للمترضرين من العدوان يف مختلف املناطق.
ــام رشف عبدالله لدى لقائه أمس بصنعاء مع   ــاد وزير الخارجية املهندس هش وأش
ــة محمد عبدي خري  ــة الهجرة الدولي ــوارئ باملقر الرئيس ملنظم ــر العمليات والط مدي

محمود.

وزيـــر الخارجيـــة يدعو " الهجـــرة الدولية" وزيـــر الخارجيـــة يدعو " الهجـــرة الدولية" 
لتفعيل مساعدتها للمتضررين من العدوان لتفعيل مساعدتها للمتضررين من العدوان 

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 04

صنعاء -سبأ
ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــة نائ ــاع برئاس ــس اجتم ــاء أم ــد بصنع عق
ــات محمود عبدالقادر الجنيد، بحضور وزير اإلدارة املحلية عيل بن  الخدم
ــني أحمد الرهوي، حرضموت  ــالم، أب عيل القييس ومحافظي  عدن طارق س
ــرة القعطبي عيل  ــه، امله ــيل محمد الطمبال ــبوة ع ــان باراس، ش ــواء لقم الل
حسني، لحج أحمد جريب، والضالع حنني الدريب، وكرس ملناقشة  أوضاع 
ــي وما يقوم به من  ــتمرار االحتالل اإلمارات ــات الجنوبية يف ظل اس املحافظ

اعتقاالت وانتهاكات بحق أبناء تلك املحافظات.

يف اجتماع ضم محافظي عدن وابني ولحج والضالع وحضرموت والمهرة وشبوة 

الجنيد : المحافظات الجنوبية جزء من الجسد اليمني ويجب الجنيد : المحافظات الجنوبية جزء من الجسد اليمني ويجب 
دحر االحتالل االماراتي ووقف العبث بمقدرات الوطن دحر االحتالل االماراتي ووقف العبث بمقدرات الوطن 

وزارة ا"وقاف: تفويج وزارة ا"وقاف: تفويج ٣٠٠٠٣٠٠٠ حاج من أصل  حاج من أصل ١٨١٨ ألف المقررة لليمن ألف المقررة لليمن
صنعاء / سبأ

ــعودي  ــاد تعمد النظام الس ــدت وزارة األوقاف واإلرش أك
ــج للعام الرابع  ــاج اليمنيني من أداء فريضة الح منع الحج
ــفية  عىل التوايل، وتمكنها رغم الصعوبات والعراقيل التعس
ــني إىل ثالثة  ــن تفويج ما بني ألف ــي فرضتها ومرتزقته، م الت

آالف حاج يمني من أصل 18 ألف حاج املقررة لليمن.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة عبدالله عامر 
يف مؤتمر صحفي أمس بصنعاء أن النظام السعودي يعمد 
إىل تسييس فريضة الحج .. مؤكدا أنه لم ٌيسمح بدخول أي 

حاج يمني منذ بدء العدوان بصفة رسمية.
ــم الحج  ــعودي فرض خالل موس ــال " إن النظام الس وق
ــن املحافظات  ــوازات م ــدار ج ــه إص ــرب أدوات ــام 1439 ع للع
ــة املعمول بها  ــة للوائح واألنظم ــة، يف بصورة مخالف املحتل
ــك اإلرتباط  ــا عمل عىل ف ــالد، كم ــوازات يف الب ــع الج يف قط

الشبكي بني منفذ الوديعة ومصلحة الجوازات ".
ــعودي فرض  ــام الس ــر إىل أن "النظ ــل عام ــار الوكي وأش

ــني ، ووضع يف  ــاج اليمني ــىل الحج ــة باهظة ع ــوما مالي رس
ــم صعوبات أعاقت تفويجهم" .. وأضاف " إن أدوات  طريقه
ــة أو مكتب لتوريد  ــابات بنكي ــدوان لم تفتح لها أي حس الع

املبالغ مقابل فريضة الحج ".
كما أكد أن النظام السعودي وأدواته تالعبوا بالحصص 
ــا خالل الفرتة  ــات والتي كان معمول به ــة باملحافظ الخاص
ــلطة املجلس  املاضية، ومنحوا املحافظات الواقعة تحت س
ــذه الحصص، أي 100  ــبة قليلة من ه ــيايس األعىل نس الس

حاج لكل مليون.
ــام  النظ أن  إىل  ــاد  واإلرش ــاف  األوق وزارة  ــل  وكي ــت  ولف
ــة  ــة والبحري ــذ الربي ــع املناف ــق جمي ــا أغل ــعودي أيض الس
ــوى  ــمح لهم س ــاج اليمنيني، وال ُيس ــام الحج ــة أم والجوي
ــب لتفويج  ــذي يعد غري مناس ــذ الوديعة ال ــور من منف العب
ــة التنقل من  ــل يف عملي ــع عراقي ــن مع وض ــوف الرحم ضي

اليمن إىل املشاعر املقدسة.

أكدت تعمد النظام السعودي ومرتزقته إعاقة حج اليمنيني:


