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الرئيس المشاط يعزي في استشهاد اللواء محمد عاطف واللواء علي صالح القيريالرئيس المشاط يعزي في استشهاد اللواء محمد عاطف واللواء علي صالح القيري
صنعاء - سبأ

ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــاط رئي ــث األخ مهدي املش بع
ــاة يف استشهاد اللواء محمد عبدامللك صالح  برقية عزاء ومواس
عاطف، وهو يؤدي واجبه يف الذود عن حياض الوطن ضد الغزاة 

واملرتزقة بجبهة الساحل الغربي.
ــا إىل أبناء  ــزاء التي بعثه ــاط يف برقية الع ــد الرئيس املش وأك
ــن بمديرية  ــاء قبيلة الحص ــف وأبن ــواء محمد عاط ــقاء الل وأش
ــذه األيام  ــف يف ه ــك عاط ــواء عبداملل ــهاد الل ــوالن، أن استش خ
املباركة وهو يذود عن حياض الوطن يف مواجهة قوى الغزو ُيمثل 
ــكل خاص  مبعث فخر واعتزاز ألرسته وقبائل مديرية خوالن بش

ولقبائل اليمن عامة.
ــدوان والدفاع  ــهيد ودوره يف مواجهة الع ــب الش ــاد بمناق وأش
ــة طوال حياته حتى  ــتقراره ومواقفه املرشف عن اليمن وأمنه واس

استشهاده يف الواجب الجهادي املقدس.
وأشار إىل أن رجال ومشائخ قبائل خوالن ُيثبتون كل يوم أنهم 
ــوال والرجال  ــبيله األم ــن الحصني للوطن ويقدمون يف س الحص

والسالح دفاعا عن األرض والعرض بمختلف الجبهات.

..ويعزي في وفاة الشيخ علي يحيى جميلة..ويعزي في وفاة الشيخ علي يحيى جميلة
صنعاء / سبأ

ــىل برقية عزاء  ــيايس األع ــس املجلس الس ــاط رئي ــث األخ مهدي املش بع
ــيخ خالد عيل يحيى جميلة وكافة آل جميلة وأبناء منطقة  ــاة إىل الش ومواس

سفيان يف وفاة الشيخ عيل يحيى جميلة عن عمر ناهز الـ80 عاما.
وأشار الرئيس املشاط يف الربقية إىل مناقب وصفات الفقيد وأدواره الوطنية 
ــة الظاهر بمحافظة صعدة كما كان  ــه املرشفة حيث عمل مديرا ملديري ومواقف

له دور قبيل مشهود يف منطقة سفيان.
ــفيان حيث مثل  ــاء س ــرتام من أبن ــه الفقيد من اح ــي ب ــا حظ ــت إىل م ولف

نموذجا يف األخالق وفعل الخري واإلصالح بني الناس.
ــف وصادق  ــن بالغ األىس واألس ــيايس األعىل ع ــرب رئيس املجلس الس وع
ــر أن يتغمده  ــه العيل القدي ــائالً الل ــذا املصاب .. س ــد يف ه ــزاء ألرسة الفقي الع

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

البقية صفحة 02

هيئة رئاسة البرلمان تدعو مجلس النواب الستئناف انعقاد جلساتههيئة رئاسة البرلمان تدعو مجلس النواب الستئناف انعقاد جلساته
صنعاء/سبأ

ــة مجلس النواب  عقدت هيئة رئاس
ــى املجلس  ــس بمبن ــا أم ــاً له اجتماع
برئاسة األخ يحيى عيل الراعي -رئيس 
ــة بحضور أمني  ــس- رئيس الهيئ املجل

عام املجلس عبدالله أحمد صوفان .
ــة دعوة  ــرت الهيئ ــاع أق ويف االجتم
ــاده الثانية  ــرتة انعق ــد ف ــس لعق املجل
ــاد  االنعق ــدور  ل ــة  الثاني ــدورة  ال ــن  م
ــبت  ــوم الس ــرش ي ــث ع ــنوي الثال الس
ــاري  ــبتمرب الج ــق 15 س ــل املواف املقب
ــريات لهذه  ــتكملت التحض ــد أن اس بع
ــدول أعمال  ــداد مرشوع ج ــرتة وإع الف
ــرتة. ويتضمن جدول  املجلس لهذه الف
ــتجدات  ــة مس ــال املجلس مناقش أعم
ــة التصعيد  ــىل اليمن خاص العدوان ع
األخري عىل محافظة الحديدة وتكثيف 

ــم  ــن واألم ــس األم ــع مجل ــل م التواص
ــادات الربملانية الدولية  املتحدة واالتح
ــيوية  واإلقليمية وبرملانات الدول اآلس
ــالمية  واإلس ــة  واألفريقي ــة  واألوروبي

ــعب  ــة .. وإظهار مظلومية الش والعربي
ــة  واملطالب ــدوان  الع ــراء  ج ــي  اليمن

بإيقاف العدوان ورفع الحصار .

لمناقشة مستجدات العدوان على اليمن:

وزير الخارجية : قوى العدوان تتفانى لعرقلة جهود حكومة وزير الخارجية : قوى العدوان تتفانى لعرقلة جهود حكومة 
االنقاذ لمساعدة المواطنين والنازحين وأي حل سلمياالنقاذ لمساعدة المواطنين والنازحين وأي حل سلمي

صنعاء / سبأ 
ــام  التقى وزير الخارجية املهندس هش
ــم لألمم  ــل املقي ــس املمث ــه أم رشف عبدالل
ــانية يف  ــؤون اإلنس ــقة الش ــدة منس املتح

اليمن ليز غراندي.
جرى خالل اللقاء مناقشة سري أعمال 
ــم املتحدة  ــج ووكاالت األم منظمات وبرام
ــة الراهنة  ــالل املرحل ــة يف اليمن خ العامل
ــعب  ــن معاناة الش ــف م ــبيل التخفي يف س

اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.

ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــرس  ك
ــرب  أك ــن  م ــدا  واح ــس  أم ــعبية  الش
ــرى ومزارع  ــدوان عىل ق زحوفات الع
يف  ــدة  الحدي ــار  مط رشق  ــمال  ش

محاولة للوصول إىل كيلو 16.
ــوزارة  ب ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــقوط عرشات  ــبأ) س ـــ (س ــاع ل الدف
ــوف الغزاة  ــىل والجرحى يف صف القت
ــاد حربي خالل  ــة وتدمري عت واملرتزق
ــانده  ــع الذي س ــف الواس كرس الزح
ــدوان بأكرث من 50 غارة مع  طريان الع

تحليق متواصل لطائرات األباتيش.
ــال  أبط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــروا  ــعبية دم ــان الش ــش واللج الجي
ــكوش  ثمان مدرعات أمريكية نوع اش

ــن املرتزقة وأربعة أطقم  بمن عليها م
ــوا عليها  ــن كان ــرصع م ــكرية وم عس

وتدمري العتاد الذي كانت تحمله.
ــوى  ــف ق ــدر أن زح ــح املص وأوض
ــة  ألوي ــة  ثالث ــن  م ــكل  تش ــدوان  الع
ــو الالحجي الذي  ــا لواء املدع تقدمه
ــن 30 جريحا  ــد 15 قتيال وأكرث م تكب

أغلبهم يف حالة حرجة.
ــال  أبط أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
الجيش واللجان نفذوا كمينا محكما 
ــة كان عىل متنها  لثالثة أطقم ومدرع
ــة وتم تدمريها بمن  قيادي من املرتزق
ــفل عىل  عليها يف جنوب الجاح األس
الساحل الغربي ليصل عدد اآلليات 
يف  ــة  آلي  16 إىل  ــرة  املدم ــات  واملدرع

الجاح األسفل والدريهمي.
ــات  عملي أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــدي لها  ــوفة يتم التص ــدو املكش الع
ــع يف  ــكري املتب ــك العس ــق التكتي وف

مناطق الساحل الغربي
ــدوان يعمد  ــدر أن الع ــني املص وب
ــل  التضلي ــالت  حم ــتخدام  اس إىل 
يف  ــية  النفس ــرب  والح ــة  اإلعالمي
ــه  هزائم ــىل  ع ــة  للتغطي ــة  محاول
ــني  املدني ــتهداف  اس يف  ــتمراره  واس
بغارات الطريان يف كل منطقة يدعي 
ــو حاصل يف  ــا كما ه ــل إليه أنه وص
ــقوط  ــو16 ما أدى إيل س ــة كيل منطق

شهداء وجرحى من املدنيني.. 
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التفاصيل صفحة 03

أكثـــر من ٣٠ شـــهيدا وجريحـــا بغارات طيـــران العدوان علـــى الحديدة
ــاً وأصيب  ــهد 15 مواطن أستش
ــس جراء  ــن 20 آخرين أم ــرث م أك
ــدوان األمريكي  الع غارات طريان 
ــة  محافظ ــىل  ع ــعودي  الس

الحديدة.
ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طريان  ـــ (س ــة ل باملحافظ
ــن سلسلة غارات عىل  العدوان ش
ــوبع  ــاء ومنطقة الكش فرزة صنع
ــهاد  يف كيلو 16، ما أدى إىل استش
15 مواطناً وإصابة أكرث من 20 يف 

حصيلة غري نهائية .
ــان  إمع ــدة  بش ــدر  املص وأدان 
ــتهداف  ــف العدوان عىل اس تحال
ــم  الجرائ ــكاب  وارت ــني  املواطن
املروعة يف ظل صمت دويل معيب.

صنعاء / سبأ 
ــكان  أدانت وزارة الصحة العامة والس
بشدة جرائم تحالف العدوان واستهدافه 
ــرش غارات منطقة كيلو 16 يف  بأكرث من ع
ــال  ــكان واألعم ــة بالس ــدة املأهول الحدي
التجارية واملصانع ما أدى إىل استشهاد 

وإصابة العرشات من املواطنني.
ــه  تلقت ــان  بي يف  ــوزارة  ال ــت  وأوضح
ــيارات  ــبأ) أن طريان العدوان منع س (س
ــعاف  وإس ــول  الدخ ــن  م ــعاف  اإلس

الجرحى حتى اللحظة.

ــتهداف  اس ــدة  بش ــتنكرت  اس ــا  كم
ــاء يف نفس  ــرزة صنع ــريان العدوان لف ط
ــافرين من  ــظ باملس ــي تكت ــة والت املنطق
ــواق ومحالت  وإىل الحديدة وبجانبها أس
ــهداء  ش ــقوط  س إىل  أدى  ــا  م ــة  تجاري

وجرحى.
ــرق  ف ــتطع  تس ــم  ل  " ــان  البي ــال  وق
ــال  ــى وانتش ــعاف الجرح ــعاف إس اإلس
ــتهداف الطريان لهم  الضحايا بسبب اس

وكل يشء يتحرك عىل األرض".

الصحة تدين جرائم تحالف العدوان في كيلو الصحة تدين جرائم تحالف العدوان في كيلو 
١٦١٦ بالحديدة ومنع إسعاف الجرحى بالحديدة ومنع إسعاف الجرحى

التفاصيل صفحة 03
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة 
ــبعة من مرتزقة العدوان يف  صنعاء س

مديرية خوالن.
ــبأ) أنه  وأوضح مصدر أمني لـ (س
ــم يف طريقهم  ــة وه ــط املرتزق ــم ضب ت
لإللتحاق باملرتزقة يف مأرب للقتال يف 

صف العدوان.
أشار املصدر إىل أن عملية الضبط 
جاءت بعد تحريات ومتابعة أمنية .. 
ــني مع األجهزة  منوها بتعاون املواطن

األمنية.

اUجهزة اUمنية في اUجهزة اUمنية في 
محافظة صنعاء تضبط محافظة صنعاء تضبط 

سبعة من مرتزقة العدوانسبعة من مرتزقة العدوان

التفاصيل صفحة 02

"حزب ا]": تصريحات بولتون كشفت "حزب ا]": تصريحات بولتون كشفت 
خداع أمريكا ل\نسانيةخداع أمريكا ل\نسانية

ــار األمن القومي األمريكي  ــه"، بيانا رد فيه عىل تهديدات مستش ــدر "حزب الل أص
ــي فوق كل  ــتور األمريك ــاره الدس ــة، واعتب ــات الدولي ــة الجناي ــون ملحكم ــون بولت ج

املنظمات الدولية، والدستورية يف العالم.
ــة املوقف األمريكي  ــفت حقيق ــس، أن ترصيحات بولتون، "كش ــرب الحزب، أم واعت
االستعالئي عىل دول العالم، واملنظمات الدولية، ووضعت حدا للخداع الطويل، الذي 

مارسته اإلدارات األمريكية املتعاقبة بحق اإلنسانية جمعاء".
ــدور الضعيف ملجلس األمن الدويل  ــاء يف بيان الحزب، "أنه بغض النظر عن ال وج
ــىل ردعها، وبغض النظر عن  ــتكبارية، وعدم قدرته ع واألمم املتحدة، أمام الدول االس
ــار  ــان مستش ــنطن وعىل لس ــة قرار مجلس األمن، بعدد من الدول، إال أن واش حرصي
ــعارات القانون الدويل  ــها فوق كل اعتبار، وأن ش األمن القومي، أعلنت أنها تعترب نفس
ــاعة تقتيض مصالحها ذلك، وأنها  ــتخدمها س واملجتمع الدويل، ما هي إال ثرثرات تس

ال تعرتف بها، إال عندما تكون أداة طيعة، لتحقيق مآربها االستعمارية والتسلطية".

طالق يراني: أمريكا تعيش أسوأ فترات تاريخها على ̂ا طالقالرئيس ̂ا يراني: أمريكا تعيش أسوأ فترات تاريخها على ̂ا الرئيس ̂ا
طهران/

ــن  حس ــي  اإليران ــس  الرئي ــدد  ش
ــي، ان الوضع الحايل يف الواليات  روحان
ــنوات  ــداً عن الس ــدة مختلف ج املتح
السابقة ، واليوم يمر هذا البلد يف أسوأ 

فرتات التاريخ األمريكي.
وقال الرئيس اإليراني يف كلمته أمام 
ــداً من  ــاهد أح ــوزراء: ال نش مجلس ال
ــن يقطن  ــن ال يرى م ــرباء واملفكري الخ
ــت األبيض عىل أنهم يعانون من  يف البي

الُعته والبالهة.
ــي بالقول:  ــس روحان الرئي ــت  والف
ــداء  ــا بالف ــا دائم ــرم يذكرن ــهر مح ”ش

ــهداء أبي عبد  ــيد الش ــة لس والتضحي
ــالم وأصحابه  ــني عليه الس الله الحس
األوفياء وهذا الحدث التاريخي الخالد 
ــا الصمود  ــاً عديدة، منه يعلمنا دروس
ــام الصعوبات  ــة والتضحیة أم واملقاوم
ــاكل الكبیرة وكیف نحقق النرص  واملش

الثقايف والسیايس الكبیر“.
ــتطرد بالقول: إننا نواجه اليوم  واس
حرباً واضحة من قبل مجموعة تواجه 
ــي  ــا، وال تلق ــاع يف بلدانه ــوء األوض أس
ــيايس وفكري إال من بعض  أي دعم س

ضئيل من الدول.

إعادة فتح القنصلية بالبصرة العراقية :

البقية صفحة 02التفاصيل صفحة 09

ــس األربعاء، أن  ــادر طبية، أم ــة، ومص ــت الرشطة العراقي أعلن
ــراء تفجري  ــب 42 آخرون ج ــوا، وأصي ــىل األقل قتل ــخاص ع 6 أش
ــىل طريق رسيع  ــد أحد املطاعم، ع ــيارة مفخخة عن انتحاري بس

قرب مدينة تكريت.
ــا يرتاده  ــتهدف مطعما عادة م ــة إن املهاجم اس ــت الرشط وقال
ــن الهجوم  ــؤوليتها ع ــم تعلن أي جهة مس ــوات األمن، ول ــراد ق أف

حتى اآلن.
 لكن تنظيم "داعش" كثريا ما ينفذ مثل هذه الهجمات.

ــن  ــون أنه من املرجح، أن يش ــون عراقي ــؤولون أمني وأعلن مس
ــة، التي  ــارت دولة الخالف ــراق بعدما انه ــات يف الع ــم هجم التنظي
ــمال  ــاحات كبرية يف غرب وش ــا، وبعد طرد مقاتليه من مس أعلنه

البالد.

العراق.. قتلى وجرحى بتفجير العراق.. قتلى وجرحى بتفجير 
انتحاري في تكريتانتحاري في تكريت


