
ــط يف صنعاء  ــه“ الحوثّية ُيراِب ــار الل ــد َحركَة ”أنص ــا زاَل وف ــط يف صنعاء م ــه“ الحوثّية ُيراِب ــار الل ــد َحركَة ”أنص ــا زاَل وف م
ه إىل  ــل التَّوُجّ ــه الثَّالثة قب ــِة األُمم املتحدة ُرشوطَ ــاِر تَلِبي ه إىل يف انتظ ــل التَّوُجّ ــه الثَّالثة قب ــِة األُمم املتحدة ُرشوطَ ــاِر تَلِبي يف انتظ
ــا إليها املَبعوث  ــِة املُفاوضات التي َدع ــاركِة يف َجول ــا إليها املَبعوث جنيف للُمش ــِة املُفاوضات التي َدع ــاركِة يف َجول جنيف للُمش
ماح لَُه باملُغاَدرة عىل َمنِت  ماح لَُه باملُغاَدرة عىل َمنِت الدوّيل مارتن غريفيث، وتتلََخّص يف الَسّ الدوّيل مارتن غريفيث، وتتلََخّص يف الَسّ
ــقَط، ونقل الَجرحى عىل َمتِْنها، والُحصول  ــقَط، ونقل الَجرحى عىل َمتِْنها، والُحصول طاِئرٍة ُعمانّيٍة إىل َمس طاِئرٍة ُعمانّيٍة إىل َمس

عىل َضماناٍت بالَعودِة بأمان.عىل َضماناٍت بالَعودِة بأمان.
ــى َهذِه  ــدة، التي تَرَع ــم املتح ــتَطيع األُم ــاذا ال تَس ــم مل ــى َهذِه ال نَفَه ــدة، التي تَرَع ــم املتح ــتَطيع األُم ــاذا ال تَس ــم مل ال نَفَه
ــة املَرشوعة، فَِمن َحق هذا  ــات، تأمني َهذِه املَطالِب الثَّالث ــة املَرشوعة، فَِمن َحق هذا املُفاوض ــات، تأمني َهذِه املَطالِب الثَّالث املُفاوض
ــاكِل، وأن ال يتعرَّض  ــاٍت بالَعودة ُدوَن َمش ــد أن َيطلُب َضمان ــاكِل، وأن ال يتعرَّض الَوف ــاٍت بالَعودة ُدوَن َمش ــد أن َيطلُب َضمان الَوف
لإلذالل والَحجز، خاصًَّة وأّن لديه تَجِربًة َمريرًة حدثت عام لإلذالل والَحجز، خاصًَّة وأّن لديه تَجِربًة َمريرًة حدثت عام 20162016  

ــة الُعمانّية،  ــهر يف العاصِم ِة ثالثة أش ــرى احتجازه ملَُدّ ــة الُعمانّية، ِعندما َج ــهر يف العاصِم ِة ثالثة أش ــرى احتجازه ملَُدّ ِعندما َج
ــتَمرَّت 108108   ــن ُمفاوضات الكويت التي اس ــقط، بعد َعوَدِته ِم ــتَمرَّت مس ــن ُمفاوضات الكويت التي اس ــقط، بعد َعوَدِته ِم مس

أّياٍم ُدوَن نجاح.أّياٍم ُدوَن نجاح.
ــذِه املَطالِب  ــن تَحقيِق َه ــدة عاِجزَة ع ــت األُمم املتح ــذِه املَطالِب فإذا كان ــن تَحقيِق َه ــدة عاِجزَة ع ــت األُمم املتح فإذا كان
ــبب تَعنُّت التحالف الذي تقوده السعودّية، فكيف ُيمكِن لها،  ــبب تَعنُّت التحالف الذي تقوده السعودّية، فكيف ُيمكِن لها، بس بس

ــرب اليمنّية  ــالم واملُصالَحة، وإنهاَء الَح ــا، تحقيق الَسّ ــرب اليمنّية وَمبعوثه ــالم واملُصالَحة، وإنهاَء الَح ــا، تحقيق الَسّ وَمبعوثه
املُستَمرَّة ُمنذ أربع سنوات تقريًبا؟املُستَمرَّة ُمنذ أربع سنوات تقريًبا؟

ــرتاض التحالف  ــة ”رأي اليوم“ اع حيف ــتغرِب يف َهذِه الَصّ ــرتاض التحالف نَس ــة ”رأي اليوم“ اع حيف ــتغرِب يف َهذِه الَصّ نَس
ــن املُقاِتلني، وما  ــم ِم ة أنّه ــقط بُحَجّ ــِل الَجرحى إىل مس ــىل نَق ــن املُقاِتلني، وما ع ــم ِم ة أنّه ــقط بُحَجّ ــِل الَجرحى إىل مس ــىل نَق ع
ــِقّ املُقاِتلني يف الجانبني أن َيِجدوا  ــة يف ذلك، أليَس من َح ــِقّ املُقاِتلني يف الجانبني أن َيِجدوا الَجريم ــة يف ذلك، أليَس من َح الَجريم

ــوا من  ــًة إذا كان ــوت خاصَّ ــوا املَ ــب أن ُيواِجه ــه َيِج ــالج، أم أنّ ــوا من الِع ــًة إذا كان ــوت خاصَّ ــوا املَ ــب أن ُيواِجه ــه َيِج ــالج، أم أنّ الِع
ــات الالزَِمة لِعالج  ــفيات واإلمكانّي ــني، وال َيِجدون املُستش ــات الالزَِمة لِعالج الحوثي ــفيات واإلمكانّي ــني، وال َيِجدون املُستش الحوثي

ُجروِحهم ِبفَضِل القَصِف والِحصار؟ُجروِحهم ِبفَضِل القَصِف والِحصار؟

وّيل الذي َفِشَل يف َتلِبَية َمطاِلب الحوثيني الَثّالَثة الَمنطقّية -وَكيَف نَلوم الَمبعوث الَدّ

ــك ذِل ــع  َيمَن دوّيل  ــون  قان -وأي 

مرة أخرى تطفو االنشقاقات داخل العائلة املالكة 
ــببت اإلطاللة  ــث تس ــطح حي ــعودية عىل الس يف الس
ــد العزيز نجل  ــن عب ــري أحمد ب ــرية لألم ــرية واملث األخ
ــقيق  ــعود، وش ــس امللك عبد العزيز آل س امللك املؤس
ــعودي سلمان بن عبد العزيز، يف جدل كبري  امللك الس
بني الساسة والنشطاء بمواقع التواصل وعاد لألذهان 
ــا تم عزل  ــام 1964 عندم ــيناريو الع ــث عن س الحدي

امللك سعود بعد رصاع طويل عىل السلطة.
ــعودي البارز،  ــول املراقبون ان تقدم األمري الس ويق
ــهد الرافض ملا يحدث من  ــد بن عبد العزيز، املش أحم
ــقيقه امللك  ــإرشاف ش ــعب اليمني ب ــد الش جرائم ض
ــلمان ويل العهد، عالمة  ــن س ــلمان ونجله محمد ب س

عىل وصول الرفض إىل حد مهم.
ــد تمكن من  ــد العزيز ق ــن عب ــد ب ــري أحم وكان األم
ــاعات  ــرب املايض،  قبل س ــعودية يف نوفم ــادرة الس مغ
ــو 11 أمرياً  ــراء التي طالت نح ــذ مذبحة األم ــن تنفي م
سعودياً أبرزهم الوليد بن طالل والعرشات من الوزراء 

ورجال األعمال السعوديني حينها..

السعوديون: "نبايع أحمد السعوديون: "نبايع أحمد 
بن عبد العزيز ملكًا"بن عبد العزيز ملكًا"

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.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 
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ـــــــدوان لــــلــــورقــــة االقــــتــــصــــاديــــة  ـــــــع ـــع اســــتــــغــــالل ال ـــن ـــم ـــــــى الــــتــــحــــرك الــــجــــمــــاعــــي ل ــــــــــــرار ال ـــــــدوان لــــلــــورقــــة االقــــتــــصــــاديــــة دعـــــــــوة كــــــل األح ـــــــع ـــع اســــتــــغــــالل ال ـــن ـــم ـــــــى الــــتــــحــــرك الــــجــــمــــاعــــي ل ــــــــــــرار ال دعـــــــــوة كــــــل األح
 مسيرة جماهيريةحاشدة  بالعاصمة صنعاء تحت شعار "طباعة العملة  وغالء ا�سعار أدوات للعدوان" مسيرة جماهيريةحاشدة  بالعاصمة صنعاء تحت شعار "طباعة العملة  وغالء ا�سعار أدوات للعدوان"

صنعاء / سبأ 
ــدة  ــرية جماهريية حاش ــاء أمس الجمعة  مس ــة صنع ــهدت العاصم ش

تحت شعار " طباعة العملة غالء األسعار أدوات للعدوان ".
ــاركون يف املسرية الجماهريية بالحرب االقتصادية التي تشن  وندد املش
ــعودي  ــن قبل تحالف العدوان األمريكي الس ــعب اليمني م عىل أبناء الش
ــعب اليمني وتدمري  ــة لتجويع الش ــتمرار يف طباعة العمل ــي واالس اإلمارات

اقتصاده.
ــادي  ــدوان االقتص ــددة بالع ــات املن ــرية الهتاف ــاركون يف املس وردد املش
ــي.. محملني األمم املتحدة  ــعب اليمن الذي تنتهجه دول العدوان عىل الش
ــئولية إزاء ما يتعرض له  ــان املس ــع الدويل ومنظمات حقوق اإلنس واملجتم
الشعب اليمني من عدوان وحصار بري وبحري وجوي منع وصول الغذاء 

والدواء.
ــي  ــاد الوطن ــتهداف االقتص ــة الس ــات الرافض ــاركون الالفت ــع املش ورف
ــية التجويع من خالل التالعب واملضاربة بالعملة الوطنية وارتفاع  وسياس

سعر العمالت األجنبية بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني .
ــك الجبهة  ــة تعزيز تماس ــية الوطني ــوى واملكونات السياس ــوا الق ودع
ــة التجويع  الداخلية والوقوف صفاً واحداً إزاء الحرب االقتصادية وسياس

التي تشنها دول العدوان التي تستهدف الشعب اليمني.
التفاصيل صفحة 03

ــَل بِــداَيــتــهــا ــب ــات الــيــمــنــّيــة يف جــنــيــف َق ــاَوض ــف ــُم ــت ال ــلَ ــِش -لـــمـــاذا َف

ُمــقــاِتــلــني ــــوا  كــــان لــــو  ـــى  ـــّت ح ـــط  ـــَق ـــس َم يف  ـــالج  ـــِع ـــل ل ــــى  ــــرَح ــــَج ال نَــــْقــــِل  يف  ـــة  ـــَل ـــِك ـــش ـــُم ال ِيه  ــــــا  -وم

افتتاحية 

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ
ــدوان  الع ــف  تحال ــورى  الش ــس  مجل ــل  حًم
مسؤولية عرقلة انتقال الوفد الوطني للمشاركة يف 

مشاورات جنيف.
وأشار مجلس الشورى يف بيان صادر عنه أمس 
ــعودية  ــوده الس ــذي تق ــدوان ال ــف الع إىل أن تحال
واإلمارات الذي يرتكب أبشع الجرائم بحق األطفال 
ــاء وتدمري البنية التحتية يف اليمن، متسبباً  والنس
يف أسوأ كارثة إنسانية عىل مستوى العالم، ما يزال 
ــد الوطني من  ــىل التوايل الوف ــق لليوم الرابع ع يعي

املشاركة يف مشاورات جنيف.
دول  ــت  وتعن ــف  صل ــورى  الش ــس  مجل وأدان 
ــود  ــدة لجه ــة متعم ــك إعاق ــربا ذل ــدوان .. معت الع
ــوث األمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن مارتن  مبع
ــاورات جنيف ورسالة  غريفيث بغرض إفشال مش
ــكري  ــدوان بالخيار العس ــك تحالف الع عىل تمس

والحرب العدوانية عىل اليمن.
ــالم إىل إدانة  ــدول املحبة للس ــا املجلس ال ودع
ــي  ــعودي اإلمارات ــدوان الس ــف الع ــة وصل غطرس
ــاورات  ــالم واملعيق ملش ــل لجهود إحالل الس املعرق

ــت يف املجازر  ــبقها من إعاقات تمثل ــف وما س جني
ــام العاملي  ــرأي الع ــيتها ال ــن وحش ــل م ــي ُذه الت
ــان والدريهمي  ــال يف ضحي ــازر األطف ــا مج وآخره
وبوابة مستشفى الثورة وسوق السمك يف الحديدة 

والتي تعترب من جرائم حرب مكتملة األركان.
ــابقة التي عجزت  ولفت البيان إىل التجارب الس
ــلس  ــا األمم املتحدة عن ضمان انتقال آمن وس فيه
ــن الكويت ملدة  ــات عودته م ــد الوطني وترتيب للوف

ثالثة أشهر.

ــتة مواطنني، أمس إثر قصف  أصيب س
ــي للعدوان عىل  ــوي ومدفعي وصاروخ ج

مناطق متفرقة من محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لـ (سبأ) 
ــن غارة عىل الطريق  أن طريان العدوان ش
العام يف منطقة بني عوير بمديرية سحار 
ــة  ــا أدى إىل إصاب ــاحنة، م ــتهدفت ش اس

خمسة مواطنني بجروح متفاوتة.
ــب  ــا أصي ــدر إىل أن مواطن ــار املص وأش
ــف صاروخي ومدفعي  ــروح جراء قص بج

سعودي عىل مديرية شدا الحدودية.
ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــدر  املص ــر  وذك
األمريكي السعودي شن غارة عىل منطقة 
ــارة عىل جبل  ــران يف مديرية حيدان وغ م
ــاقني، خلفت أرضارا يف  املنمار بمديرية س

ممتلكات املواطنني.
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط كما ش
ــىل  ع ــارات  غ ــس  خم ــس  أم ــي  األمريك

محافظة الحديدة.

ـــى صــعــدةمجلس الشورى يحمل تحالف العدوان مسؤولية عرقلة وصول الوفد الوطني إلى جنيفمجلس الشورى يحمل تحالف العدوان مسؤولية عرقلة وصول الوفد الوطني إلى جنيف ـــل ـــن بـــقـــصـــف جــــــوي وصــــــاروخــــــي ع ـــي ـــى صــعــدةمـــواطـــن ـــل ـــن بـــقـــصـــف جــــــوي وصــــــاروخــــــي ع ـــي إصـــــابـــــة إصـــــابـــــة ٦٦  مـــواطـــن
طريان العدوان يشن ٥ غارات على الحديدةتواصل اإلدانات الرسمية والشعبية 
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صاروخ باليستي يدك معسكر مستحدث للجيش السعودي بعسيرصاروخ باليستي يدك معسكر مستحدث للجيش السعودي بعسير
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق
ــعبية مساء  للجيش واللجان الش
ــىل  ع ــتياً  باليس ــاً  صاروخ ــوم  الي
ــش  للجي ــتحدث  مس ــكر  معس

السعودي يف عسري.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة 
ــبأ) أن القوة  ــة (س ــاء اليمني األنب
ــتهدفت بصاروخ  ــة اس الصاروخي
ــتي من طراز بدر 1 معسكرا  باليس
ــعودي  الس ــش  للجي ــتحدثا  مس

بعسري.

ــة  اىل ذلك دمرت وحدة الهندس
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  بالجي
ــكرية  عس ــات  آلي ــع  أرب ــس  أم
ــة  ــل وإصاب ــدوان وقت ــة الع ملرتزق
ــة خب  ــا يف مديري ــىل متنه ــن ع م
ــد مصدر  ــوف. وأك ــعف بالج والش
ــم  ــري طق ــبأ) تدم ــكري لـ(س عس
ــة يف صربين بخب  ــل باملرتزق محم
ــفة ومرصع  ــوة ناس ــعف بعب والش

وجرح من عليه.

هجوم على موقع الطلعة بنجران  وتدمري آليات واصابة طواقمها يف الجوف 

اسالم آباد / وكاالت
ــكرية  ــال قوات عس ــتاني عمران خان إرس ــس الوزراء الباكس ــض رئي رف
ــن حروب الدول  ــارك يف أي م ــن، مؤكدا أن بالده لن تش ــتانية إىل اليم باكس

األخرى.
ــال ”خان“ يف كلمة له من مقر قيادة الجيش بإقليم البنجاب (رشق)،  وق
ــة واحدة  ــا ملا نقلته قناة ”جيو نيوز“ املحلية : ”إذا كانت هناك مؤسس وفق
متماسكة يف باكستان حالياً، فهي الجيش“، مشدداً عىل سعي املؤسسات 

العسكرية واملدنية، بشكل مشرتك، لدفع البالد إىل األمام.
ــل حاالته بالنظر إىل تجنُّبه  ــتاني يعمل يف أفض وتابع: ”الجيش الباكس
ــأنه ”تدمري  ــل من ش ــك التدخ ــل ذل ــداً أن مث ــة“، مؤك ــل يف السياس التدخ

املؤسسات“.

ــا أن اليمنيني  ــن الجرب ــعودية املعارضة مع ــة" الس ــام لحركة "كرام ــني الع ــال األم ق
منترصون يف املعركة ولن يقبلوا بالعودة إىل أن تكون بالدهم حديقة خلفية للسعودية". 
ــلمان كان يعتربها ورقة  ــوم األول وبن س ــن منذ الي ــد الحرب عىل اليم ــاف : كنا ض وأض
للوصول إىل كريس الحكم"، مشدداً عىل أنه "لو استخدمت السعودية الذكاء السيايس 

لسعت لحكومة يمنية تضم أنصار الله".
وهاجم الجربا سياسة النظام السعودي وقال : إن ويل العهد محمد بن سلمان سلم 
كل أموال الشعب السعودي للرئيس األمريكي دونالد ترامب ، مؤكدا وجود معارضة ضد 
محمد بن سلمان يف الجيش واألرسة املالكة واملؤسسة الدينية"، مضيفاً أن "بن سلمان 

لن يتمكن من تهميش املؤسسة الدينية ألنها متجذرة عىل مدى 100 عام".

رئيس الوزراء الباكستاني يرفض مشاركة رئيس الوزراء الباكستاني يرفض مشاركة األمني العام لحركة كرامة السعودية : 
بالده في التحالف السعوديبالده في التحالف السعودي اليمنيون منتصرون ولن يقبلوا بأن تظل اليمنيون منتصرون ولن يقبلوا بأن تظل 

بالدهم حديقة خلفية للسعودية بالدهم حديقة خلفية للسعودية 
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