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صنعاء-سبأ
ــس  ــاط رئي ــدي املش ــد األخ مه أك
ــد  القائ ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــعب  ــلحة، أن الش األعىل للقوات املس
ــان  ــش واللج ــال الجي ــي وأبط اليمن

ــارب من  ــموا عىل ما يق ــعبية رس الش
ــالة  البس ــور  ص أروع  ــوام  أع ــة  أربع
ــداء يف ميادين العزة  ــة والف والتضحي

والكرامة.
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــال رئي وق

ــة الجيش  ــة مجل ــىل يف افتتاحي األع
ــاريع  العدد (418) تحت عنوان "مش
ــتطاع  ــود األبطال" اس ــداء وصم األع

اليمني أن يقهر املستحيل..

الرئيس المشاط يشيد بمواقف أبناء الضالع في مواجهة الغزاة على مر التاريخالرئيس المشاط يشيد بمواقف أبناء الضالع في مواجهة الغزاة على مر التاريخ
التقى المحافظ الدريب وعددًا من القيادات والشخصيات االجتماعية يف المحافظة:

صنعاء-سبأ
ــاط رئيس املجلس السيايس األعىل  أكد األخ مهدي املش
ــعب اليمني وأبطال  ــلحة، أن الش القائد األعىل للقوات املس
ــموا عىل ما يقارب من أربعة  ــعبية رس الجيش واللجان الش
ــداء يف ميادين  ــالة والتضحية والف ــور البس ــوام أروع ص أع

العزة والكرامة.
ــة  ــىل يف افتتاحي ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــال رئي وق

مجلة الجيش العدد (418) تحت عنوان "مشاريع األعداء 
ــتحيل،  ــي أن يقهر املس ــتطاع اليمن ــال" اس ــود األبط وصم
مستعيناً بالله وبقدراته وإمكاناته املتاحة واملتواضعة وهو 
ــتطاع أبطالنا اليوم  ــة، كما اس ــه أعتى آلة حرب عاملي يواج
تحطيم أسطورة أقوى األسلحة الحربية الحديثة يف مشهد 

يتكرر كل يوم عرب كامريات اإلعالم الحربي".

القائد ا0علىللقوات المسلحة  : أبطال اليمن تمكنوا القائد ا0علىللقوات المسلحة  : أبطال اليمن تمكنوا 
من تحطيم أسطورة أقوى ا0سلحة الحربية الحديثةمن تحطيم أسطورة أقوى ا0سلحة الحربية الحديثة

يف افتتاحية مجلة الجيش:

صنعاء/سبأ
ــة تهنئة إىل  ــيايس األعىل برقي ــاط رئيس املجلس الس ــث األخ مهدي املش بع
ــبة احتفاالت شعب  ــتان إمام عيل رحمانوف، بمناس رئيس جمهورية طاجيكس

طاجيكستان باليوم الوطني.

الرئيس يهنئ  الرئيس الطاجيكي باليوم الوطني لبالدهالرئيس يهنئ  الرئيس الطاجيكي باليوم الوطني لبالده

مصرع وإصابة مصرع وإصابة ٢٧١٩٢٧١٩ مرتزقًا في الساحل الغربي خالل  مرتزقًا في الساحل الغربي خالل ٦٠٦٠ يومًا يومًا
الحديدة / سبأ

ــة العدوان  ــف و 73 من مرتزق لقي أل
ــف و 646 آخرون  ــب أل ــم وأصي مرصعه
ــطس  وأغس ــو  يولي ــهري  ش ــالل  خ

املاضيني يف جبهات الساحل الغربي.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــدر عس ــال مص وق
ــهر يوليو  ــالل ش ــدوا خ ــة تكب إن املرتزق
ــاً باإلضافة إىل  ــال و 534 جريح 470 قتي
ــائر كبرية يف  ــن وخس األرسى واملفقودي

العتاد العسكري .

وأوضح املصدر أن خسائر العدو خالل 
ــت 603 قتىل  ــايض بلغ ــطس امل ــهر أغس ش
وألف و 112 جريحا وعدد كبري من األرسى 
ــي، فضالً عن  ــاً يف جبهة الدريهم خصوص

كميات كبرية من العتاد الحربي .
ــال  رج ــن  م ــدات  وح ــرست  ك ــا  كم
الجيش واللجان الشعبية، أمس، زحفاً 
ــعودي يف صحراء  ــة الجيش الس ملرتزق

البقع قبالة نجران. 

تكبدو ا خسائر  بعمليات  متفرغة يف نجران وجزيان 

شهيدان وشهيدان و  ٢٠٢٠ جريحا بغارات للعدوان على الحديدة وقصف صاروخي على المناطق الحدودية  جريحا بغارات للعدوان على الحديدة وقصف صاروخي على المناطق الحدودية 
استشهد مواطنان وأصيب ثالث أمس بغارات لطريان 
العدوان األمريكي السعودي يف مديرية الحايل بمحافظة 

الحديدة.
وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (سبأ) أن مواطنني 
اثنني استشهدا وأصيب ثالث جراء غارات طريان العدوان 

بالقرب من مزرعة األبقار يف مديرية الحايل.
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أكرث من  كما ش
ــدة ، مأرب وصعدة خالل  ــارة عىل محافظات الحدي 60 غ
ــا من  ــقوط ضحاي ــا أدى إىل س ــة م ــاعة املاضي ـــ 24 س ال

املواطنني .

ــبأ) أن طريان العدوان شن  وأوضح مصدر أمني لـ (س
ــو 16 واألماكن  ــن 40 غارة عىل منطقة كيل ــرث من أكرث م أك
املجاورة لها يف مديرية الحايل بمحافظة الحديدة ما أدى 

إىل إصابة 19 مواطناً .
ــن الطريان 13 غارة عىل جبل امللح بمديرية املنرية  وش

باملحافظة .
ــة صعدة ذكر املصدر أن الطريان املعادي  ويف محافظ
ــة بمديرية  ــزل مواطن يف منطقة والب ــن غارة عىل من ش
ــي  ــم الت ــة باق ــزل يف مديري ــىل من ــني ع ــر ، وغارت الظاه
تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي استهدف ممتلكات 

املواطنني .
ــار املصدر إىل وقوع أرضار بمسجد ومنزل مواطن  وأش
ــتهدف قصف  ــة الحجلة ، واس ــني عىل منطق ــراء غارت ج
ــكان يف مديرية رازح  ــي ومدفعي قرى آهلة بالس صاروخ
ــي ومدفعي  ــف صاروخ ــتهدف قص ــا اس ــة ، كم الحدودي

منطقة الغور بمديرية غمر .
دمر طريان العدوان األمريكي السعودي الغاشم أمس 
ــة بمديرية الظاهر  ــة باملواد اإلغاثي ــيارة مواطن محمل س

الحدودية بمحافظة بصعدة.

تدمري سيارة مواطن محملة بمواد اغاثية بصعدة
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ــث رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي برقية  بع
ــا الديمقراطية،  ــة كوري ــان بجمهوري ــس الربمل ــة إىل رئي تهنئ
ــيس  تأس ــرى  بذك ــوري  الك ــعب  الش ــاالت  احتف ــبة  بمناس

الجمهورية.

الراعي يهنئ بذكرى تأسيس الراعي يهنئ بذكرى تأسيس 
قيادة وزارة الصحة تثمن موقف قائد الثورة والمجلس السياسي ا0على تجاه الجرحىقيادة وزارة الصحة تثمن موقف قائد الثورة والمجلس السياسي ا0على تجاه الجرحىجمهورية كوريا الديمقراطيةجمهورية كوريا الديمقراطية

صنعاء / سبأ 
ــة  ــة العام ــادة وزارة الصح ــت قي ثمن
ــاني  ــف اإلنس ــا املوق ــكان وكوادره والس
ــؤول لقائد الثورة السيد  الشجاع و املس
ــن الحوثي واملجلس  ــك بدر الدي عبداملل
ــس  بالرئي ــال  ممث ــىل  األع ــيايس  الس
ــاء املجلس، تجاه  ــاط وأعض مهدي املش

الجرحى.
ــان  بي يف  ــة  الصح وزارة  ــت  وأوضح
ــبأ) نسخة منه أن ربط ذهاب  تلقت (س
ــاورات يف جنيف  ــد الوطني إىل املش الوف
ــل  الداخ يف  ــن  الذي ــى  الجرح ــراج  بإخ
ــارج يدل عىل  ــادة الجرحى من الخ وإع
ــاه  ــة تج ــؤولياتهم الوطني ــم ملس إدراكه
ــوا أرواحهم للدفاع  الجرحى الذين قدم

عن الوطن وسيادته واستقالله.
ــف  املوق ــذا  ه أن  ــوزارة  ال ــدت  وأك
ــجله  ــؤول سيس ــاني الجاد واملس اإلنس

التاريخ بحرب من نور يف أنصع صفحاته 
وأرس  ــايل  وأه ــاء  أبن ــم  له ــاه  ينس ــن  ول

الجرحى وكل مواطن يف ربوع اليمن.
ــف الدور األممي يف  وأدان البيان ضع
ــاني أو عىل مستوى  هذا الجانب اإلنس
ــارات واملنافذ  ــح املط ــار وفت ــع الحص رف
ــىل  ــث ع ــذي يبع ــدوان وال ــاف الع وإيق

الحرية.
ــرة لرفع  ــعوب الح ــان الش ــا البي ودع
ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــد اإلب ــا ض صوته
ــها العدوان بحق الشعب اليمني  يمارس
ــتمرا  ــهرا ومازال مس ــذ أكرث من 41 ش من

بحدة وصلف أكرث.
ــة التأكيد عىل  ــددت وزارة الصح وج
ــورة والقيادة  ــد الث ــار قائ ــيض يف مس امل

السياسية وكل األحرار يف هذا الوطن .. 

صنعاء / سبأ
ــبانية وقف بيع  ــة اإلس ــالن الحكوم ــان بإع ــوق اإلنس ــادت وزارة حق أش

أسلحة للنظام السعودي .
ــخة منه ، عن تقديرها ملوقف  ــبأ) نس وعربت الوزارة يف بيان تلقت لـ (س
ــن 400 قنبلة فائقة  ــلحة تتضم ــاء صفقة بيع أس ــبانيا من إلغ ــة اس حكوم
ــعودي وإعادة مبلغ 9.2 مليون يورو  الدقة ذات توجيٍه ليزري ، للنظام الس

التي دفعتها السعوديُة إل? مدريد .
ــة العفو الدولية حيال هذه الصفقة  ــا عربت عن تقديرها ملوقف منظم كم
ــان يف  ــعوديَة بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق اإلنس والتي اتهمت الس

اليمن .
ــم املتحدة بإصدار  ــن الدويل وأمني عام األم ــت الوزارة مجلس األم وطالب
ــرب إل? محاكمة  ــة كلِّ مجرمي الح ــن وإحال ــدوان عىل اليم ــرار وقف الع ق
ــبة كل الدول التي أسهمت بشكل مبارش أو غري  ــتعجلة، ومحاس دولية مس

مبارش يف استدامة العدوان عىل اليمن .

حقوق اPنسان تشيد بوقف اسبانيا حقوق اPنسان تشيد بوقف اسبانيا 
بيع أسلحة للنظام السعوديبيع أسلحة للنظام السعودي
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البقية صفحة 02

ضغوط سعودية إماراتية على سلطنة عمان.. هل أصبحت سياسة الحياد مكلفة؟ضغوط سعودية إماراتية على سلطنة عمان.. هل أصبحت سياسة الحياد مكلفة؟
استمرار المظاهرات والعصيان المدني في عدن بسبب انهيار العملةاستمرار المظاهرات والعصيان المدني في عدن بسبب انهيار العملة مسقط/

ــلطنة عمان تاريخياً   انتهجت س
ــج عالقات متوازنة  دوراً يقوم عىل نس
ــة  اإلقليمي ــراف  األط ــع  جمي ــع  م
ــلطنة  الس ــاز  تمت ــث  حي ــة،  والدولي
ــل  التواص ــىل  ع ــدة  الفري ــا  بقدرته
ــق بكل  ــا يتعل ــراف، فيم ــع كل األط م
ــل  ــات، وبفض ــا، ويف كل األوق القضاي
ــة تمكّنت مسقط حتى  هذه السياس
ــع األزمات التي  ــن تجاوز جمي اآلن م
ــط  ــرشق األوس ــة ال ــت بمنطق عصف
ــه  وج ــىل  ع ــاريس  الف ــج  والخلي
ــؤرشات جديدة  ــوص، إال أن م الخص
ــعودية وإماراتية  ــاٍع س تشري إىل مس
ــي املعهود،  ــذا النهج العمان لحرف ه

ــالل محاولة فرض أثمان  وذلك من خ
ــة  ــن املختلف ــقط يف امليادي ــىل مس ع

السياسية واالقتصادية.
ــار معهد اسرتاتفور املعني  وقد أش
ــاٍع تبذلها  ــؤون األمنية، إىل مس بالش
ــذا  ــارات به ــعودية واإلم ــن الس كل م
ــر له: إن  ــث قال يف تقري ــاه، حي االتج
ــعودية تضغطان عىل  ــارات والس اإلم
سلطنة عمان من أجل تغيري مواقفها 

حيال العديد من القضايا اإلقليمية.
ــب  تجنّ ــل  أج ــن  م ــان  عم أن  إال 
ــيع  ــارعت إىل توس ــذه الضغوط س ه
ــع  ــع جمي ــري م ــكل كب ــا بش عالقاته
ــرة،  ــة املؤث ــة والدولي ــوى اإلقليمي الق
ــة، بما  ــيتها العالي ــز دبلوماس وتعزي

ــيط يف حل  يمكنها من لعب دور الوس
األزمات، بدالً من أن تكون ضحية لها، 
ــتمرار الجهوَد  وقد أعاقت عمان باس
ــعودية اإلماراتية التي سعت إىل  الس
ــاون الخليجي  ــس التع تحويل مجل
ــام 2013م،  ــي يف ع ــاد خليج إىل اتح

ألنها لم تشأ التخيل عن حيادها.
ــق بالنزاعات يف منطقة  فيما يتعل
ــلطنة  ــت س ــاريس التزم ــج الف الخلي
ــاد، وأبقت عىل  ــة الحي ــان سياس عم
ــة  الجمهوري ــع  م ــدة  جي ــات  عالق
ــع  تقط ــم  ول ــة،  اإليراني ــالمية  اإلس
دور  ــب  تلع ــي  وه ــر،  بقط ــا  عالقاته

الوسيط يف األزمة اليمنية.

ــرات والعصيان  ــس التظاه ــت أم تواصل
ــابع عىل  ــدن لليوم الس ــة ع ــي يف مدين املدن
ــاع  ــردي األوض ــىل ت ــاً ع ــوايل، احتجاج الت
ــة  العمل ــار  وانهي ــالد  الب يف  ــة  االقتصادي

واملطالبة بإسقاط حكومة هادي.
ــهدت  ــة أكدت أن عدن ش ــادر محلي مص
ــض  بع يف  ــة  الحرك ــل  ش ــاً  مدني ــاً  عصيان
ــض  بع أن  إىل  ــًة  الفت ــة،  املدين ــات  مديري
ــرات غاضبة  ــهدت تظاه ــات عدن ش مديري
أحرق خاللها املتظاهرون اإلطارات وقطعوا 

الشوارع يف كريرت وكالتكس و املنصورة.

حملوا تحالف العدوان المسؤولية 

صنعاء/سبأ
ــه، وزير خارجية  ــام رشف عبد الل ــأ وزير الخارجية املهندس هش هن
ــاه محمد قريش، بمناسبة  ــالمية الشقيقة ش ــتان اإلس جمهورية باكس

توليه منصبه الجديد.
وأعرب الوزير رشف يف الرسالة عن تقدير شعب وحكومة الجمهورية 
اليمنية ملواقف باكستان من العدوان والحصار املفروض عىل اليمن من 
ــارات.. الفتا إىل أن موقف  ــعودية واإلم ــل تحالف العدوان بقيادة الس قب
ــيايس  ــكري والداعي إىل الحل الس ــل عس ــض ألي عم ــتان الراف باكس
ــعب اليمني  ــية والتخفيف من معاناة الش ــتئناف العملية السياس واس

يحظى باالحرتام والتقدير.

هنأ نظرييه الباكستاين والطاجيكي :

وزير الخارجية : مواقف إسالم أباد من وزير الخارجية : مواقف إسالم أباد من 
العدوان والحصار محل تقدير اليمنيينالعدوان والحصار محل تقدير اليمنيين

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

طهران/ 
ــيد  ــالمية آية الله الس ــورة اإلس ــرب قائد الث اعت
ــان، نماذج  ــوريا والعراق ولبن ــي، س ــيل الخامنئ ع
عىل فشل املؤامرات األمريكية باملنطقة، جاء ذلك 
ــورة صباح أمس  ــماحة قائد الث ــة القاها س يف كلم
ــدة من  ــج دفعة جدي ــم تخري ــالل مراس ــد خ األح
ــش اإليراني أقيمت يف جامعة ”اإلمام  ضباط الجي
ــهر  ــة نوش ــة يف مدين ــوم البحري ــي“ للعل الخمين

شمال إيران.
وبني قائد الثورة اإلسالمية سياسات االستكبار 

الرشيرة لزعزعة األمن واالستقرار يف املنطقة .
ــة  اإليراني ــالمية  اإلس ــة  الجمهوري إن  ــال:  وق
والشعب اإليراني بصمودهما أمام أمريكا قد اثبتا 
ــعب من تهديدات املتغطرسني  بأنه لو لم يخش ش
واعتمد ووثق بقدراته فانه قادر عىل فرض الرتاجع 

عىل القوى الكربى ودحرها.

خامنئي: سوريا والعراق ولبنان نماذج خامنئي: سوريا والعراق ولبنان نماذج 
على فشل المؤامرات االمريكيةعلى فشل المؤامرات االمريكية
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