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صنعاء - سبأ

بعث األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل برقيات 
ــالمية  ــاء وأمراء الدول العربية واإلس ــان إىل إخوانه ملوك ورؤس ته
ــام الهجري  ــرة النبوية الرشيفة والع ــول ذكرى الهج ــبة حل بمناس

الجديد 1440هـ.
وأعرب الرئيس املشاط عن تمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة 

ولشعوبهم اضطراد التقدم واالزدهار.
ــم األنبياء  ــرى هجرة خات ــبة تخلد ذك ــار إىل أن هذه املناس وأش
ــن مواعظ  ــده م ــلم وما تجس ــه عليه وعىل آله وس ــد صىل الل محم
وتوجيهات هادفة تحث املسلمني عىل التحيل بالقيم والتعاون عىل 
ــكة تسودها املحبة واإلخاء..  الرب والتقوى من أجل أمة قوية متماس
ــائال العيل القدير أن يجعل العام الهجري الجديد عام خري وأمن  س

واستقرار لألمة العربية واإلسالمية.
ــيايس األعىل  ــاط رئيس املجلس الس ــا بعث األخ مهدي املش كم
ــم جونغ  ــمالية كي ــا الش ــة كوري ــس جمهوري ــة إىل رئي ــة تهنئ برقي
ــيس  ــمالية بعيد تأس ــعب كوريا الش ــاالت ش ــبة احتف أون، بمناس

الجمهورية.

هنأ بذكرى تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية

الراعي يهنئ نظراءه في الدول العربية وا�سالمية بذكرى الهجرة النبويةالراعي يهنئ نظراءه في الدول العربية وا�سالمية بذكرى الهجرة النبوية
ــواب األخ  ــس مجلس الن ــث رئي بع
ــاٍن  ــات ته ــي برقي ــيل الراع ــى ع يحي
ــدول العربية  ــاء الربملانات يف ال لرؤس
ــقيقة غري املشاركة يف  واإلسالمية الش
ــبة حلول  ــدوان عىل اليمن بمناس الع

ذكرى الهجرة النبوية الرشيفة.
ــس النواب عن  ــرب رئيس مجل وأع
تمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة 
ــني اليمن وبلد  ــات الربملانية ب وللعالق

كل منهم مزيدا من التطور.

ــس النواب  ــث رئيس مجل ــا بع كم
ــة  برقي ــي  الراع ــيل  ع ــى  يحي األخ 
ــة  ــان جمهوري ــس برمل ــة إىل رئي تهنئ
احتفاالت  ــبة  بمناس ــتان،  طاجيكس

بالده باليوم الوطني.

هنأ باليوم الوطني لطاجيكستان

عضو المجلس السياسي سلطان السامعي يناقش مستجدات الساحة الجنوبيةعضو المجلس السياسي سلطان السامعي يناقش مستجدات الساحة الجنوبية
 / مصطفى املنترص

ــيخ  ــيايس األعىل الش ناقش عضو املجلس الس
ــع محافظي  ــس بصنعاء م ــامعي أم ــلطان الس س
ــتاذ  طارق مصطفى سالم ولحج الشيخ  عدن  األس

ــواء لقمان  ــوت الل ــب وحرضم ــود جري ــد حم احم
ــتجدات  ــني املس باراس واملهرة القعطبي عيل حس

التي تشهدها األرايض الجنوبية املحتلة  .
ويف االجتماع أكد عضو السيايس األعىل حرص 
ــية  ممثلة بالرئيس مهدي املشاط  القيادة السياس

ــاء املحافظات الجنوبية  ــد  من معاناة أبن عىل الح
ــدوان واالحتالل والذي  ــتمرار الع املحتلة جراء اس
ــرع ويالته  ــر ومؤلم يتج ــق واقع مري ــبب يف خل تس

ونتائجه املأساوية املواطنون األبرياء .

يف اجتماع موسع مع محافظي المحافظات:

البقية صفحة 02

مفوضة حقوق ا�نسان تدعو إلى معاقبة مفوضة حقوق ا�نسان تدعو إلى معاقبة 
مرتكبي الجرائم بحق المدنيين في اليمنمرتكبي الجرائم بحق المدنيين في اليمن

 /وكاالت 
ــدة  املتح ــم  األم ــة  مفوض ــت  دع
ــان ميشيل  ــامية لحقوق اإلنس الس
ــف  ــني " التحال ــس االثن ــليه أم باش
العربي " بقيادة السعودية إىل إبداء 
شفافية أكرب يف قواعد االرتباط التي 

يتبعها باليمن .
ــليه يف أول خطاب لها  وقالت باش
بمجلس حقوق اإلنسان منذ توليها 
املنصب يف األول من سبتمرب " ندعو 
ــؤولني عن  التحالف إىل معاقبة املس
ــة التي أودت بحياة  الرضبات الجوي

مدنيني".
ــدة أيام قال خرباء حقوق  وقبل ع
ــدة إن هناك  ــان يف األمم املتح اإلنس
ــو إىل االعتقاد  ــة تدع ــبابا معقول أس
ــف "ربما نفذوا  ــأن أفرادا يف التحال ب

ــز  التميي ــادئ  مب ــك  تنته ــات  هجم
وتناسب القوى واالحتياط عىل نحو 

قد يرقى إىل جرائم حرب".
ــات  برضب ــون   مدني ــهد  واستش
ــكنية  ــق س ــتهدفت مناط ــة اس جوي
وأسواق ومراسم دفن وحفالت زفاف 

ــآت  ومعتقالت وزوارق مدنيني ومنش
طبية.

ــة  األزم ــدة  املتح ــم  األم ــف  وتص
يف  ــوأ  بـ"األس ــن  اليم يف  ــانية  اإلنس
العالم"، وتؤكد أن أكرث من 22 مليون 
ــكان،  ــن ثلثي الس ــي، أي أكرث م يمن
ــكال  أش ــن  م ــكل  ش إىل  ــة  بحاج
ــة  والحماي ــانية  اإلنس ــاعدة  املس
ــون  ملي  8.4 ــم  فيه ــن  بم ــة،  العاجل
شخص ال يعرفون كيف سيحصلون 
ــة، ويعاني نحو  ــىل وجبتهم املقبل ع
ــص الحاد يف  ــل من النق مليوني طف
التغذية ، لكنها حتى اآلن لم تقم بأي 
ــة للتخفيف  ــراءات جادة وعملي إج
ــكان  ــن هذه األوضاع ، وحماية الس م
ــؤوليتها املنصوص عليها  طبقا ملس

يف ميثاق إنشائها .

أبطال الجيش واللجان يقتحمون مواقع المرتزقة في جبال يام في نهم ويكبدونهم خسائر في االرواح والعتاد أبطال الجيش واللجان يقتحمون مواقع المرتزقة في جبال يام في نهم ويكبدونهم خسائر في االرواح والعتاد 
ــة بالجيش واللجان  أطلقت القوة الصاروخي
ــتياً عىل معسكر  ــعبية أمس صاروخاً باليس الش
مستحدث للجيش السعودي يف ظهران الجنوب 

بعسري .
وأوضح مصدر يف القوة الصاروخية لـ (سبأ) 
ــكر للجيش السعودي يف  ــتهداف معس أنه تم اس
ــتي من طراز بدر  ظهران الجنوب بصاروخ باليس

. 1
من جهة أخرى نفذ الجيش واللجان الشعبية 
أمس عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان 

السعودي يف جبهة يام بنهم.
ــكري لـ(سبأ) اقتحام مواقع  وأكد مصدر عس
ــال يام وتكبيدهم عدد من  ملرتزقة العدوان يف جب

القتىل والجرحى.
دك  ــة  املدفعي ــالح  س أن  اىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــل  قب ــع  املواق ذات  يف  ــة  للمرتزق ــات  تحصين

اقتحامها.
ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــر  آخ ــب  جان ــن  م
ــعبية أمس آلية عسكرية  بالجيش واللجان الش
ملرتزقة العدوان بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــكري مرصع القيادي املدعو  وأكد مصدر عس
ــتهداف آليته يف  ــة باس ــن هائل ــن ب مربوك محس

جبهة صربين يف خب والشعف.
ــار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا استهدف  وأش
ــات املرتزقة يف جبهة صربين، محققا  تجمعاً آللي

إصابات مبارشة.

صاروخ باليستي على معسكر مستحدث للجيش السعودي يف ظهران الجنوب بعسري

السعودية تعهد إلى شركة " بن الدن " بناء ميناء نفطي في المهرة السعودية تعهد إلى شركة " بن الدن " بناء ميناء نفطي في المهرة 
 /عباس السيد 

ــرة  إن أكرث من  ــة يف امله ــادر محلي ــادت مص أف
ــعودية وصلت األحد إىل  ــاحنة عسكرية س 30 ش
ــرة رشقي  ــة محافظة امله ــة عاصم ــار الغيض مط

اليمن .
ــادر قولها إن  ــن املص ــاة الجزيرة ع ــت قن ونقل
ــعودية تحمل  ــوات الس ــة للق ــاحنات التابع الش
عرشات السيارات من نوع فورد ، وذلك بعد يومني 
من دفع السعودية بتعزيزات عسكرية إىل املهرة.

ــهدت املناطق  ــة فقد ش ــادر محلي ــاً ملص ووفق
ــوات  ق ــني  ب ــرا  توت ــيلة  املس ــة  بمديري ــة  الغربي

ــعودية وبني أبناء القبائل  ــكرية جندتها الس عس
ــكرية لفرض بناء  ــال السعودية قوة عس إثر إرس

معسكر للقوات التابعة لها يف املنطقة.
ــت  دفع  2018 ــر  ويناي  2017 ــمرب  ديس ويف 
ــكرية إىل املهرة  ــعودية بقوات وتعزيزات عس الس

تحت شعار محاربة التهريب.
ــية  الفرنس ــس  إنتليجن ــة  مجل ــت  وقال
ــعودية أبرمت  ــتخباراتية إن السلطات الس االس
عقدا مع مجموعة "هوتاـ  إحدى رشكات بن الدن 
ــة املهرة  ــط جديدة يف محافظ ــاء محطة نف " لبن

رشقي اليمن ..

تعزيزات عسكرية سعودية تصل إىل الغيظة 

ــى مــنــابــع نــفــطــيــة فـــي حــضــرمــوت ــــــارات عــل ـــراك الــجــنــوبــي يــكــشــف تــفــاصــيــل ســيــطــرة اإلم ـــح قـــيـــادي فـــي ال

التفاصيل صفحة 03

تواصل المسيرات والوقفات االحتجاجية رفضًا لسياسات تواصل المسيرات والوقفات االحتجاجية رفضًا لسياسات 
دول العدوان في تجويع الشعب اليمنيدول العدوان في تجويع الشعب اليمني

ــم  ــد والتنظي ــة الحش ــت لجن نظم
ــر بالعاصمة صنعاء  ــة التحري ومديري
ــد  للتندي ــة  احتجاجي ــة  وقف ــس  أم
ــوم بها  ــة التي تق ــرب االقتصادي بالح
ــعر  ــاع س ــدوان وارتف ــف الع دول تحال

رصف العمالت األجنبية.

ــس  مجل ــو  عض ــا  دع ــة  الوقف ويف 
ــوارب الجميع  ــورى صادق أبو ش الش
إىل التفاعل مع الوقفات االحتجاجية 
ــب األمم  ــام مكت ــم يوميا أم ــي تنظ الت
ــات  ــا لسياس ــاء رفض ــدة بصنع املتح
ــعب  الش ــع  تجوي يف  ــدوان  الع دول 

اليمني.
يف  ــع  الجمي ــوف  وق ــة  أهمي ــد  وأك
ــات الراهنة جراء  التغلب عىل التحدي
استمرار العدوان والحصار واستهداف 

العدوان لالقتصادي الوطني.

نددت بالحرب االقتصادية التي يقوم بها الغزاة

واشنطن / سبأ 
ــي  ــس األمريك ــدت إدارة الرئي أك
ــس إغالق  ــاء أم ــب مس ــد ترم دونال
ــطينية  ــية الفلس البعثة الدبلوماس
يف واشنطن .. منتقدة موقف القادة 
الفلسطينيني من الخطة األمريكية 
للسالم، فيما وصف كبري املفاوضني 
ــات  عريق ــب  صائ ــطينيني  الفلس
ــدة بالهجمة  املتعم ــوة  ــذه الخط ه
ــا  له ــيكون  س ــي  الت ــة  التصعيدي

عواقب سياسية وخيمة

وزارة  ــم  باس ــة  املتحدث ــت  وقال
ــرت  ــذر نوي ــة هي ــة األمريكي الخارجي
ــر  ــة التحري ــادة منظم ــان أن "ق يف بي
الفلسطينية انتقدوا الخطة األمريكية 
ــا  ــالع عليه ــل االط ــى قب ــالم حت للس
ــة  الحكوم ــع  م ــدث  التح ــوا  ورفض
ــن أجل  ــا م ــأن جهوده ــة بش األمريكي

السالم".
وأضافت املتحدثة "قررت اإلدارة أن 
ــطينية  ــب منظمة التحرير الفلس مكت
يف واشنطن سُيغلق يف الوقت الراهن".

ــة  ــني رس اللجن ــه دان أم ــن جهت م
ــر  التحري ــة  ملنظم ــة  التنفيذي
ــات، قرار  ــب عريق ــطينية صائ الفلس
اإلدارة األمريكية إغالق بعثة فلسطني 
ــوة  ــذه الخط ــاً ه ــنطن .. واصف يف واش
ــة  التصعيدي ــة  بالهجم ــدة  املتعم
ــا عواقب  ــيكون له ــي س ــة الت املدروس
ــب النظام  ــة يف تخري ــية وخيم سياس
الدويل برمته من أجل حماية منظومة 

االحتالل وجرائمه.
التفاصيل صفحة 02

ا�دارة اRمريكية تغلق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطنا�دارة اRمريكية تغلق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن

عواصم/ وكاالت
ــوري وليد املعلم أن هدف  ــر الخارجية الس رصّح وزي
أمريكا يف سوريا هو السيطرة عىل جميع أنشطة البالد 

ملصلحة "إرسائيل".
ــة "interaffairs": " قال املعلم:  ــة مع مجل ويف مقابل
ــة  أمريكي ــاً  أهداف ــت  ليس  — ــة  األمريكي ــداف  األه إن 
ــة تنفذها أمريكا  ــي أهداف إرسائيلي ــة، يف الواقع ه بحت
ــد املعلم أن:  ــرية". أك ــداف كث ــذه األه ــوريا، وإن ه يف س
ــوريا الدولة الرئيسية  ــنطن ال تريد أن تكون س أوالً واش
املقاومة لـ "إرسائيل". وتابع املعلم: "ثانياً هم ال يريدون 
أن تقيم سوريا عالقات اسرتاتيجية مع إيران وروسيا".

ــوريا  ــعى لجعل س ــدد الوزير عىل أن أمريكا تس وش
ــة  ــة األمريكي ــة الخارجي ــن أدوات السياس ــدة م "واح
ــابق، أفادت  ــت س ــه يف وق ــر أن ــل". يذك ــة إرسائي بموافق
ــدأت  ب ــكا،  أمري ــادة  بقي ــف،  التحال ــوات  ق أن  ــاء  األنب

تدريبات عسكرية يف رشق سوريا.

روسيا: التحضيرات لعملية تحرير روسيا: التحضيرات لعملية تحرير 
إدلب تجري بعناية فائقةإدلب تجري بعناية فائقة

التفاصيل صفحة 08

التفاصيل صفحة 08

رئيس الوزراء يلتقي السلطة المحلية بمحافظة صعدةرئيس الوزراء يلتقي السلطة المحلية بمحافظة صعدة

بن حبتور  يهنئ نظراءه رؤساء الحكومات العربية وا�سالمية بالعام الهجري الجديدبن حبتور  يهنئ نظراءه رؤساء الحكومات العربية وا�سالمية بالعام الهجري الجديد

صعدة - سبأ 
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــور عبدالعزيز بن حبتور ، أمس  الدكت
ومعه محافظ صعدة املكتب التنفيذي 

والسلطة املحلية بمحافظة صعدة.
ــات  االحتياج ــاء  اللق ــش  ناق
ــة  الطارئ ــانية  واإلنس ــة  الخدمي

ــدوان  ــل الع ــة بفع ــة املنكوب للمحافظ
ــر  دم ــذي  ال ــي  األمريك ــعودي  الس
ــل ورشد أبناءها  ــة وقت ــا التحتي بنيته
ــجرها وحجرها وكل ما  ــتهدف ش واس
ــن مع حصار خانق  يدب فيها بالتزام
ــتمر عىل املحافظة والوطن كافة  ومس

للسنة الرابعة عىل التوايل.

ــتمع اللقاء إىل تقرير السلطة  واس
املحلية حول طبيعة األوضاع الصعبة 
ــا املحافظة األكرث عرضة  التي تمر به
ــته  ــف العدوان وغطرس ــارات وصل لغ
ــة يف  ــا ذات األولوي ــات أبنائه ومتطلب

ظل الوضع االستثنائي.. 

صنعاء - سبأ 
ــز  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــأ رئي هن
ــات العربية  ــاء الحكوم ــح بن حبتور، نظراءه رؤس صال

واإلسالمية بمناسبة العام الهجري الجديد 1440ھ.
ــه  تهاني ــن  ع ــات  الربقي يف  ــوزراء  ال ــس  رئي ــرب  وأع

ــبة .. متمنيا أن يجعل  ــذه املناس ــه للجميع به وتربيكات
العام الهجري الجديد عام خري ويمن وسالم واستقرار 
ــعوب العربية  ــي وكافة الش ــعب اليمن ــاء عىل الش ورخ

واإلسالمية.

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02


