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ــس  أم ــة،  عربي ــية  دبلوماس ــادر  مص ــفت  كش
ــة  ــرتى منظوم ــعودي اش ــام الس ــس، ان النظ الخمي
ــن الكيان  ــكرية م ــة الحديدية" الدفاعية العس "القب

اإلرسائييل.
وبحسب املصادر الدبلوماسية التي تحدثت ملوقع 
ــد فقط تقارباً  ــعودية، ال تري الخليج أونالين فان الس
ــرتك“  ــىل مصطلح ”العدو املش ــاً ع ــياً أو توافق سياس
ــعى ألن يصل هذا التقارب  ــع دولة االحتالل، بل تس م
ــكرية، وتبادل الخربات ورشاء  إىل حدود املناطق العس
ــكل  ــة واملتطورة من ”إرسائيل“ وبش ــلحة الثقيل األس

علني، كالصفقات التي تنفذها دولة اإلمارات.
ــبوق  ــفت املصادر عن تطور جديد وغري مس و كش
ــعودية،  جرى يف تاريخ العالقات بني "إرسائيل" والس
ــمح يف  ــوط الحمراء التي كان ال ُيس ــاوز كل الخط تج
ــات أو  ــة أي عالق ــا، يف إقام ــد بتجاوزه ــابق ألح الس

تحالفات مع عدو املنطقة.

السعودية اشترت منظومة "القبة السعودية اشترت منظومة "القبة 
الحديدية" العسكرية من الكيان ا�سرائيليالحديدية" العسكرية من الكيان ا�سرائيلي

مجلس الوزراء يقف أمام ا0وضاع االقتصادية والمستجدات في جبهات العزة والشرفمجلس الوزراء يقف أمام ا0وضاع االقتصادية والمستجدات في جبهات العزة والشرف

صنعاء / سبأ 
ــوزراء يف اجتماعه  ــس ال ــف مجل وق
ــاء  ــس بصنع ــد أم ــذي عق ال ــدوري  ال
ــور  الدكت ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس
ــام  ــور، أم ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
ــتجدات  واملس ــة  االقتصادي ــاع  األوض
ــكرية يف جبهات مواجهة تحالف  العس
ــعودي اإلماراتي وخاصة  ــدوان الس الع

يف الساحل الغربي.

ــس إىل  ــتمع املجل ــاع اس ويف االجتم
ــن زيارته إىل  ــوزراء ع ــة رئيس ال إحاط
ــبوع الجاري  ــدة يف األس ــة صع محافظ
ــاءت لتلمس  ــارة ج ــا أن الزي .. موضح
ــن  ــا م ــا يواجهه ــة وم ــاع املحافظ أوض
ــاني  تحديات خاصة يف املجالني اإلنس

والخدمي .
ــادة  بقي ــه  لقائ ــج  نتائ إىل  ــار  وأش
ــب  املكت ــاء  وأعض ــة  املحلي ــلطة  الس

التنفيذي باملحافظة وأبرز النقاط التي 
تم مناقشتها خالل اللقاء ..

ــه من  ــا ملس ــه مل ــن ارتياح ــا ع معرب
ــة حياتهم  ــع عىل مواصل إرصار املجتم
االعتيادية رغم ما تتعرض له املحافظة 
ــن  ــل م ــتهداف متواص ــري واس ــن تدم م
ــة مواصلة  ــدوان ويف املقدم تحالف الع

اإلنتاج الزراعي.

حث الشعب اليمني على مواصلة صموده يف إسناد الجبهات

مناقشة الوضع السياسي وإطار الحل الشامل مناقشة الوضع السياسي وإطار الحل الشامل 
وا0زمة ا�نسانية الناجمة عن الحصار والعدوانوا0زمة ا�نسانية الناجمة عن الحصار والعدوان

ــي محمد  ــس الوفد الوطن ــى رئي ألتق
ــك  عبداملل ــد  الوف ــو  وعض ــالم  عبدالس
ــاص لألمني  ــس املبعوث الخ العجري أم
ــن  ــن مارت ــدة إىل اليم ــم املتح ــام لألم الع
ــاعديه  ــث ونائبه معني رشيم ومس غريفي

يف العاصمة العمانية مسقط.
ــة الوضع  ــالل اللقاء مناقش جرى خ
ــامل واألزمة  ــيايس وإطار الحل الش الس
ــانية واالقتصادية التي تسبب بها  اإلنس
ــه تحالف  ــر الذي يفرض ــار الجائ الحص

العدوان عىل الشعب اليمني.
ــباب التي  ــة األس ــرى مناقش ــا ج كم
ــي  الوطن ــد  الوف ــاركة  مش دون  ــت  حال
ــايض  ــبوع امل ــف األس ــاورات جني يف مش
ــة دول العدوان منح الطائرة  نتيجة عرقل
ــد الوطني  ــة ترخيصا لنقل الوف العماني
ــن الجرحى واملرىض كما جرت  مع عدد م

ــوالت  ــدة يف الج ــم املتح ــع األم ــادة م الع
السابقة.

ــن املواضيع  ــرق اللقاء إىل عدد م وتط
والقضايا ومنها فتح مطار صنعاء الدويل 
ــة  االقتصادي ــا  والقضاي األرسى  ــذا  وك
ــاء يف أقرب  ــد لق ــة لعق ــات الالزم والرتتيب

ــث االطار  ــوار وبح ــتئناف الح وقت الس
العام للتسوية.

ــم  األم ــدم  تق أن  ــىل  ع ــاق  االتف ــم  وت
ــة  ــا األنف ــات يف القضاي ــدة مقرتح املتح
ــتها مع الوفد والسلطات الوطنية  ملناقش

يف صنعاء.

ــام  ــد وزير الخارجية املهندس هش أك
ــية  رشف عبدالله موقف القيادة السياس
ــا  ودعمهم ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  وحكوم
ــاعي الرامية إلحالل  لكافة الجهود واملس
ــالم العادل واملُرشف للشعب اليمني  الس
ــوية سياسية تخدم اليمن  وصوالً إىل تس

وشعبه.

ــالة بعثها  ــر رشف يف رس ــار الوزي وأش
ــدة أنطونيو  ــني العام لألمم املتح إىل األم
ــي  ــود تأت ــذه الجه ــس، إىل أن ه غوتريي
ــم من عراقيل دول تحالف العدوان  بالرغ
ــاورات  أمام وصول الوفد الوطني إىل مش
جنيف التي دعا لها املبعوث األممي، وما 
ــكري لتحالف  رافق ذلك من تصعيد عس

ــدوان ومرتزقته الذي تزامن مع عرقلة  الع
وصول الوفد الوطني للمشاورات.

ــالة "  ــة يف الرس ــر الخارجي ــال وزي وق
ــني  ــعبية واملواطن ــان الش ــش واللج الجي
ــىل مواجهة التصعيد  اليمنيني قادرون ع
ــدوان ومرتزقته،  ــف الع ــكري لتحال العس
ــكل دائم منذ 26 مارس  الذي يتعمد وبش

ــم بحق املدنيني  ــكاب الجرائ 2015م يف ارت
وانتهاك قواعد االشتباك املتعارف عليها 
التي ينظمها القانون اإلنساني الدويل".. 
ــاالت تصنف  ــري من الح ــريا إىل أن كث مش
ــىل اليمن  ــدوان ع ــف الع ــاكات تحال انته

كجرائم حرب وإبادة بحق املدنيني.

صنعاء/سبأ
ــة اإلنقاذ  ــمي لحكوم أدان الناطق الرس
ــالم جابر  ــالم عبد الس ــر اإلع ــي وزي الوطن
ــف  لتحال ــتريي  الهس ــد  التصعي ــدة  بش
ــه  وارتكاب ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع
ــاء  أبن ــق  بح ــة  الجماعي ــادة  اإلب ــم  لجرائ
ــج  املمنه ــري  والتدم ــدة  الحدي ــة  محافظ
ــكنية واملزارع واملنشآت العامة  للمنازل الس

والخاصة.
وأوضح ناطق الحكومة يف ترصيح لوكالة 
ــبأ) أن تحالف العدوان  األنباء اليمنية (س

ــتريية  ــارات هيس ــلة غ ــن يوم أمس سلس ش
ــن املديريات  ــدد م ــة كيلو 16 وع ــىل منطق ع
ــا أدى إىل  ــكان، م ــة بالس ــاحلية املأهول الس

استشهاد وإصابة العرشات من املواطنني.
ــتهداف طريان تحالف العدوان  وندد باس
ــارة  ــني وامل ــيارات املواطن ــرص وس ــوس الن لق
ــذا مصانع  ــايل، وك ــة الح ــو 16 بمديري يف كيل
ــة ومنزال  ــة واملرشوبات الغازي ــواد الغذائي امل
سكنيا يف مديرية بيت الفقيه وشاحنة ألحد 
ــت محملة بالبطاط عىل الخط  املواطنني كان
العام بمدينة الحديدة، إضافة إىل استهداف 

منازل املواطنني جنوب مديرية التحيتا.
ولفت ناطق حكومة اإلنقاذ إىل أن الجرائم 
ــف العدوان بحق  ــة التي يرتكبها تحال املروع
أبناء الحديدة العدوان، تعكس حالة اإلحباط 
ــبب  ــف بس ــها التحال ــي يعيش ــة الت والخيب
ــق طموحاته العدوانية التي  عجزه عن تحقي
ــأس وعزيمة اليمنيني ويف  اصطدمت بقوة وب
ــة األحرار الذي اصطفوا  مقدمتهم أبناء تهام
إىل جانب الجيش واللجان الشعبية ملواجهة 

قوى العدوان ومرتزقته.

رئيس الوفد الوطني يلتقي المبعوث األممي يف العاصمة العمانية 
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التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

ــش  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق ــش أطلق ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــس صاروخاً  ــاء أم ــعبية مس ــس صاروخاً واللجان الش ــاء أم ــعبية مس واللجان الش
باليستياً عىل معسكر مستحدث للجيش باليستياً عىل معسكر مستحدث للجيش 

السعودي يف نجران.السعودي يف نجران.
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــبأ) أن وأوضح مصدر عس ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــاروخ  ــتهدفت بص ــة اس ــوة الصاروخي ــاروخ الق ــتهدفت بص ــة اس ــوة الصاروخي الق
ــكرا  معس ــكرا   معس  11 ــدر  ب ــراز  ط ــن  م ــتي  ــدر باليس ب ــراز  ط ــن  م ــتي  باليس

مستحدثا للجيش السعودي بنجران.مستحدثا للجيش السعودي بنجران.
ــتي  ــدر أن الصاروخ الباليس ــتي وأكد املص ــدر أن الصاروخ الباليس وأكد املص
ــائر مادية  ــاب هدفه بدقة ، موقعا خس ــائر مادية أص ــاب هدفه بدقة ، موقعا خس أص

وبرشية يف صفوف العدو.وبرشية يف صفوف العدو.
ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع ــدوان كم ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع كم
ــس بتدمري  ــرون أم ــب آخ ــم وأصي ــس بتدمري مرصعه ــرون أم ــب آخ ــم وأصي مرصعه

آليتني عسكريتني يف الساحل الغربي.آليتني عسكريتني يف الساحل الغربي.
ــبأ) تدمري  ــكري لـ(س ــبأ) تدمري وأكد مصدر عس ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
آليتني ملرتزقة العدوان ومرصع من كان عىل آليتني ملرتزقة العدوان ومرصع من كان عىل 
متنهما رشق الجليس يف الساحل لغربي.متنهما رشق الجليس يف الساحل لغربي.

ــعبية  ــش واللجان الش ــر الجي ــا دم ــعبية كم ــش واللجان الش ــر الجي ــا دم كم
ــة باملرتزقة يف  ــكرية محمل ــس آلية عس ــة باملرتزقة يف أم ــكرية محمل ــس آلية عس أم
ــعف  ــمة بمديرية خب والش ــعف منطقة املهاش ــمة بمديرية خب والش منطقة املهاش

بالجوف.بالجوف.
ــرصع وإصابة  ــكري م ــرصع وإصابة وأكد مصدر عس ــكري م وأكد مصدر عس
ــتهداف  باس ــدوان  الع ــة  ــن مرتزق م ــدد  ــتهداف ع باس ــدوان  الع ــة  ــن مرتزق م ــدد  ع
ــمة  ــفة يف منطقة املهاش ــمة آليتهم بعبوة ناس ــفة يف منطقة املهاش آليتهم بعبوة ناس

بمديرية خب والشعف.بمديرية خب والشعف.

صاروخ باليستي يدك معسكرًا مستحدثًا للجيش السعودي في نجران
منسقة الشؤون ا�نسانية: مئات اXالف يعيشون ظروفًا حرجة في الحديدةمنسقة الشؤون ا�نسانية: مئات اXالف يعيشون ظروفًا حرجة في الحديدةمصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات يف الجوف ونهم والساحل الغريب

صنعاء / سبأ 
ــقة الشؤون اإلنسانية يف  قالت منس
اليمن ليز غراندي "هناك مئات اآلالف 
ــروف حرجة  ــش يف ظ ــن األرواح تعي م

وخطرية للغاية يف الحديدة".
وأشارت غراندي يف بيان صادر عنها 
أمس ، إىل أن الوضع تدهور بشكل كبري 
ــت  ــة .. وأضاف ــة املاضي ــام القليل يف األي
ــف  ــن القص ــب م ــعر األرس بالرع " تش

العشوائي والرضبات الجوية".
ــكان يكافحون من  وأوضحت أن الس
ــرية  ــل البقاء عىل قيد الحياة .. مش أج
ــن 25 يف باملائة من  ــاك أكرث م إىل أن هن
األطفال يعانون من سوء التغذية و900 
ــة يواجهون  ــخص يف املحافظ ــف ش أل
ــدا يف الحصول عىل  ــرية ج ــة كب صعوب
ــذاء و90 ألف امرأة حامل معرضات  الغ

لخطر شديد.
ــا  ــاج إىل كل م ــت أن األرس تحت وبين

ــاعدات، الطعام  يمكن تقديمه من املس
ــاه  واملي ــة  الصحي ــة  والرعاي ــود  والنق
الطارئة  ــدادات  والرصف الصحي واإلم
ــا  منه ــري  والكث ــص  املتخص ــم  والدع
ــت " إنه ألمر  ــأوى.. وقال ــة إىل م بحاج
ــرى الكثري من الناس  يدمي القلب أن ن

الذين يحتاجون إىل الكثري".
ــؤون اإلنسانية  ــقة الش ولفتت منس
ــان الحياة ملاليني  ــدة رشي إىل أن الحدي
السكان الذين يعتمدون عىل املساعدة، 
ــن 70 يف املائة من  ــرب م ــا يق ــاك م فهن
ــانية وتقريبا  ــاعدات اإلنس جميع املس
جميع املواد الغذائية التجارية لشمال 
ــي الحديدة  ــرب مينائ ــل ع ــن تدخ اليم

والصليف.
ــن  ــا م ــن قلقه ــدي ع ــربت غران وع
ــدة .. وأضافت  ــرضر املطاحن بالحدي ت
ــدة املاليني  ــذي املطاحن يف الحدي " تغ
من السكان ونحن قلقون بشكل خاص 

ــي  ــر، الت ــر األحم ــن البح ــىل مطاح ع
ــرتي من  ــف طن م ــا 45 أل ــك حالي تمتل
ــي تكفي إلطعام 3.5 مليون  الطعام، وه

شخص ملدة شهر".
وأكدت منسقة الشؤون اإلنسانية أن 
ترضر هذه الطواحني أو تعطلها سيكون 

من الصعب حرص التكلفة البرشية.
ــري  ــري الكث ــم تدم ــه ت ــارت إىل أن وأش
خالل األسابيع الستة املاضية وحدها، 
ــرثوة  وال ــزارع  وامل ــازل  املن ــرضرت  وت
ــال التجارية والطرق  الحيوانية واألعم

ومرافق املياه ومطاحن الحبوب.
وقالت غراندي "إن التكلفة البرشية 
ــاني لهذا النزاع غري مربر،  واألثر اإلنس
ــام بكل  ــراف النزاع القي ــىل أط يجب ع
ــني والبنية  ــن لحماية املدني ما هو ممك
التحتية املدنية وضمان حصول الناس 
ــتحقونها  ــي يس الت ــاعدات  ــىل املس ع

ويحتاجونها للبقاء عىل قيد الحياة".

صنعاء / سبأ
ــالالت  اخت ــن  ع ــبة  واملحاس ــة  للرقاب ــزي  املرك ــاز  الجه ــف  كش
ــة (أمانة العاصمة  ــلطة املحلي ــة لعملية تحصيل موارد الس مصاحب

واملحافظات).
ــخة منه، أن تلك  ــبأ) نس وأوضح الجهاز املركزي يف بيان تلقت (س
ــدار املوارد املحلية  ــالالت واملخالفات كان لها األثر املبارش يف إه االخت
وترسيبها وإمكانية التالعب بها وتفيش الفساد وإثقال كاهل املواطن 

بإتاوات غري قانونية.

دعا إىل سرعة تنفيذ المعالجات القانونية :

جهاز الرقابة والمحاسبة يكشف عن اختالالت في تحصيل جهاز الرقابة والمحاسبة يكشف عن اختالالت في تحصيل 
موارد السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء والمحافظاتموارد السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء والمحافظات

استمرار الوقفات االحتجاجية وا�دانات تنديدًا بجرائم استمرار الوقفات االحتجاجية وا�دانات تنديدًا بجرائم 
العدوان وحصاره الجائر على الشعب اليمنيالعدوان وحصاره الجائر على الشعب اليمني

ــاء للحقوق والتنمية جريمة استهداف  أدانت منظمة نس
ــة  ــو 16 بمحافظ ــة كيل ــني يف منطق ــدوان للمواطن ــريان الع ط

الحديدة والتي أدت إىل سقوط عرشات الشهداء والجرحى .
وحملت املنظمة يف بيان تلقت (سبأ) نسخة منه املجتمع 
ــتمرار  ــؤولية اس ــم املتحدة مس ــس األمن واألم ــدويل ومجل ال
ــني بموجب  ــاء املحم ــني األبري ــق املدني ــدوان بح ــم الع جرائ
القانون الدويل اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان الدويل الذي 

ــرم ويعاقب كل من ينتهك هذه الحقوق ويعرض مرتكبيها  يج
إىل املساءلة الجنائية واملثول أمام املحاكم الدولية.

ودعا األحرار يف العالم إىل رفع أصواتهم وإيصال مظلومية 
ــدوان وتقديم  ــىل إيقاف الع ــل ع ــم والعم ــن إىل حكوماته اليم

مجرمي الحرب إىل املحاكم الدولية.

حملت األمم المتحدة المسؤولية إزاء تدهور األوضاع االقتصادية

التفاصيل صفحة 04

التفاصيل صفحة 09

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 02

استشهاد طفلين باستهداف منزل في صعدةاستشهاد طفلين باستهداف منزل في صعدة
ــارة لطريان  ــس بغ ــهد طفالن أم  استش
ــتهدفت  ــعودي اس ــدوان األمريكي الس الع
ــن يف مديرية حيدان بمحافظة  منزل مواط

صعدة.
ـــ  ل ــة  ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان شن غارتني عىل  (س
ــتهدفت  ــران بمديرية حيدان اس ــة م منطق
إىل  أدى  ــا  م ــن  مواط ــزل  من ــا  إحداهم

استشهاد طفلني .

طريان العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
ــوزراء يف اجتماعه أمس بصنعاء الرفض التام  أكد مجلس ال
ــم (75) للعام 2018م بخصوص  ــرار مجلس وزراء املرتزقة رق لق
ــية أو  ــلع األساس ــفن التي تحمل الس ــح تصاريح للس ــدم من ع
ــرتاط منح التصاريح بفتح االعتمادات  ــتقات النفطية واش املش

املستندية عرب البنك املركزي بعدن.
ــذا القرار، إىل  ــته لتداعيات ه ــا أكد املجلس خالل مناقش كم
ــود والحصار عىل  ــرض مزيد من القي ــرارات تأتي لف ــذه الق أن ه
ــت للحلول  ــاء الحديدة وال تم ــة وباألخص مين ــئ اليمني املوان
ــة املنظمات  ــا األمم املتحدة وكاف ــة بأي صلة.. داعي االقتصادي
ــؤولياتها األخالقية  الحقوقية إىل االضطالع بدورها وتحمل مس

والقانونية.

الحكومة  تؤكد رفضها اشتراط المرتزقة منح الحكومة  تؤكد رفضها اشتراط المرتزقة منح 
تصاريح للسفن بفتح اعتماد بمركزي بعدنتصاريح للسفن بفتح اعتماد بمركزي بعدن

البقية صفحة 02


