
عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسالح الجو المسير على أهداف حيوية في جيزانعملية مشتركة للقوة الصاروخية وسالح الجو المسير على أهداف حيوية في جيزان

ــعودي  ــن طريان العدوان األمريكي الس ش
ــازل املواطنني  ــتهدفت من ــارة اس ــس 12 غ أم
ومزارعهم يف مديريتي كتاف وباقم بمحافظة 

صعدة.
ــبأ)  ــح مصدر أمني باملحافظة لـ(س وأوض
أن طريان العدوان شن سبع غارات عىل وادي 
آل أبو جبارة بمديرية كتاف ، و خمس غارات 
ــني وممتلكاتهم يف مديرية  عىل منازل املواطن

باقم الحدودية.

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١٢١٢ غارة على  غارة على 
مديريتي باقم وكتاف في صعدةمديريتي باقم وكتاف في صعدة

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.
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صنعاء / سبأ
ــس  رئي ــث  بع
ــواب  الن ــس  مجل
ــيل  ع ــى  يحي األخ 
ــة  برقي ــي  الراع
ــس  رئي إىل  ــة  تهنئ
الوطنية  الجمعية 
نغوين  الفيتنامية 
ــان،  نج ــم  كي كان 
ــوم  الي ــبة  بمناس

الوطني لبالده.

صنعاء / سبأ
ــحني  ــتقبال طلبات املرش ــة اإلرشافية املكلفة باس ــت اللجن واصل
ــاد اجتماعها أمس  ــا ملكافحة الفس ــة العلي ــة الهيئة الوطني لعضوي
ــني  ــورى محمد حس ــس الش ــس مجل ــال رئي ــم بأعم ــة القائ برئاس

العيدروس.
ــات التنفيذية املنظمة  ــث وقف االجتماع أمام الضوابط واآللي حي
ــري القانونية يف اختيار  ــيح لعضوية الهيئة وفقاً للمعاي لعملية الرتش
ــربة والكفاءة والنزاهة وتتفق  ــحني ممن تتوفر فيهم معايري الخ املرتش
ــة العليا ملكافحة  ــع طبيعة عمل الهيئة الوطني ــم العلمية م مؤهالته

الفساد.
ــورى إىل األدوار الوطنية  ــار القائم بأعمال رئيس مجلس الش وأش
ــاء مبدأ  ــاد يف إرس ــة الفس ــا ملكافح ــة العلي ــة الوطني ــة بالهيئ املناط
ــة واإلدارية بما  ــالت االقتصادية واملالي ــفافية يف املعام ــة والش النزاه
ــيدة ألموال وموارد وممتلكات الدولة  يضمن الوصول إىل اإلدارة الرش

واالستخدام األمثل لها.
ولفت إىل أهمية تفعيل دور الهيئة وتشجيع مؤسسات ومنظمات 
ــاد  ــطة يف محاربة الفس ــاركة الفاعلة والنش ــي للمش ــع املدن املجتم
ومكافحة وتوعية أفراد املجتمع بمخاطره والتوعية بأساليب الوقاية 

منه.

رئيس البرلمان يهنئ رئيس الجمعية رئيس البرلمان يهنئ رئيس الجمعية 
الوطنية الفيتنامية باليوم الوطني لبالدهالوطنية الفيتنامية باليوم الوطني لبالده

العيدروس يؤكد على تشجيع  المنظمات العيدروس يؤكد على تشجيع  المنظمات 
المدنية للمشاركة في محاربة الفساد المدنية للمشاركة في محاربة الفساد 

ـــي الــســاحــل الــغــربــي ـــي الــســاحــل الــغــربــيمـــصـــرع وجـــــرح أعــــــداد مـــن الــــغــــزاة والـــمـــرتـــزقـــة ف مـــصـــرع وجـــــرح أعــــــداد مـــن الــــغــــزاة والـــمـــرتـــزقـــة ف
ــالح  ــة وس ــوة الصاروخي ــذت الق نف
ــري أمس عملية مشرتكة عىل  الجو املس

أهداف يف جيزان.
ــبأ)  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــو  ــالح الج ــة وس ــوة الصاروخي أن الق
ــرتكة  ــة مش ــتهدفا يف عملي ــري اس املس

أهدافاً عسكرية وحيوية بجيزان.
ــري  ــو املس ــالح الج ــار إىل أن س وأش
ــة  للمرتزق ــات  تجمع ــتهدف  اس
ــزان، محققا إصابات  ــودانيني بجي الس

مبارشة.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  واصل ــا  كم
ــف  قص ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف 

قطاعي نجران وجيزان .
ــبأ)  ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس

أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت 
ــدوان يف الطلعة  ــة الع ــات مرتزق تجمع
ــبا وصحراء البقع وقباله  ورقابة الخش
ــدت  ــران ، وكب ــرضاء يف نج ــذ الخ منف

العدو خسائر يف األرواح والعتاد.
ــار املصدر إىل أن وحدة اإلسناد  وأش
املدفعي دكت تجمعات مرتزقة الجيش 
ــاع  ــدود بقط ــل ال ــعودي رشق جب الس

جيزان.
ودمرت وحدات من الجيش واللجان 
ــكريتني يف  ــس آليتني عس ــعبية أم الش
ــوا عىل  ــن كان ــري ومرصع م ــاع عس قط

متنهما .
ــبأ)  ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس
ــعبية دمروا  ــان الش ــش واللج أن الجي
آليتني عسكريتني يف مجازة ما أدى إىل 

مرصع من كانوا عىل متنهما.
ــة  مدفعي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــت  ــعبية قصف ــان الش ــش واللج الجي
ــعودي  ــة الجيش الس ــات مرتزق تجمع
ــات  ــة إصاب ــب محقق ــذ عل ــة منف قبال

مبارشة.
ــش  الجي ــذ  نف ــر  أخ ــد  صعي ــىل  ع
ــة  عملي ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــة العدوان  ــىل مواقع مرتزق ــة ع هجومي
ــاحل  الس يف  ــعودي  الس ــي  األمريك

الغربي .
ــبأ)  ــكري لـ (س ــدر عس ــد مص وأك
مرصع وجرح أعداد من مرتزقة العدوان 
ــم يف  ــىل مواقعه ــة ع ــة هجومي يف عملي

مديرية الدريهمي .

البقية صفحة 02

مقبولي يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين ومواجهة الحرب االقتصاديةمقبولي يؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من معاناة المواطنين ومواجهة الحرب االقتصادية
صنعاء/سبأ

ناقش اجتماع أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور 
ــد الوهاب الدرة،  ــر الصناعة والتجارة عب ــني مقبويل، بحضور وزي حس
ــعار  ــؤويل البنوك التجارية ورشكات الرصافة، تداعيات ارتفاع أس ومس
ــلع  ــعار الس رصف العمالت األجنبية مقابل الريال، وتأثري ذلك عىل أس

األساسية والرضورية.
ويف االجتماع الذي حرضه نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية 
ــي بوزارة  ــس املكتب الفن ــد صالح، ورئي ــة محمد محم ــة العاصم بأمان
ــيايس  ــويل أن توجيهات رئيس املجلس الس ــور مقب ــة.. أكد الدكت املالي
ــات والتدابري  ــاذ اآللي ــيض برضورة اتخ ــاط تق ــىل األخ مهدي املش األع
ــعار الرصف  ــبة للتخفيف من معاناة املواطنني نتيجة ارتفاع أس املناس

وتأثر أسعار املواد الغذائية والبضائع والسلع.

مناقشة آلية تفعيل الوزارات المعنية بحصر أضرار العدوان وتداعيات ارتفاع أسعار العمالت األجنبية

صنعاء-سبأ
ــال  لرج ــىل  األع ــس  املجل ــل  حّم
ــوى العدوان  ــال اليمني ق املال واألعم
ــعر  ــؤولية الكاملة جراء تدهور س املس
ــدوالر  ــام ال ــة أم ــة الوطني رصف العمل

األمريكي .

ــت  تلق ــان  بي يف  ــس  املجل ــار  وأش
ــه إىل مايرتتب عىل  ــخة من ــبأ) نس (س
ــن معاناة  ــادي م ــع االقتص ــذا الوض ه
ــني وقوتهم  ــة املواطن ــتهدف معيش تس

الرضوري .

مجلس رجال المال واNعمال يحمل قوى مجلس رجال المال واNعمال يحمل قوى 
العدوان مسؤولية تدهور سعر الصرفالعدوان مسؤولية تدهور سعر الصرف

البقية صفحة 02
التفاصيل صفحة 02

صنعاء / سبأ صنعاء / سبأ 
ــد األجنبي،  ــة املدفوعات والنق ــد األجنبي، أكدت لجن ــة املدفوعات والنق أكدت لجن
ــوق  ــاط والتزام املتعاملني يف س ــوق رضورة انضب ــاط والتزام املتعاملني يف س رضورة انضب
ــالت وعدم خلق توتر عن عمليات  ــالت وعدم خلق توتر عن عمليات رصف العم رصف العم
ــج كون ذلك  ــات رشاء دون إدراك للنتائ ــج كون ذلك وطلب ــات رشاء دون إدراك للنتائ وطلب
ــتقرار  ــتعادة االس ــتقرار يمنع ويعيق إمكانيات اس ــتعادة االس يمنع ويعيق إمكانيات اس

ويفاقم من حجم اإلشكال.ويفاقم من حجم اإلشكال.
ــارت اللجنة يف بيان صادر عنها أمس  ــارت اللجنة يف بيان صادر عنها أمس وأش وأش
ــعار رصف العمالت األجنبية  ــعار رصف العمالت األجنبية حول ارتفاع أس حول ارتفاع أس
ــل وتجنب  ــط التعام ــة ضب ــرا، إىل أهمي ــل وتجنب مؤخ ــط التعام ــة ضب ــرا، إىل أهمي مؤخ
ــه كالذي قد  ــق والتخوف املبالغ في ــه كالذي قد إثارة القل ــق والتخوف املبالغ في إثارة القل
ينتج عنه فرض غرامات عىل املتسببني وعىل ينتج عنه فرض غرامات عىل املتسببني وعىل 

أنشطتهم التجارية..أنشطتهم التجارية..
ــن أجل ضمان نجاح  ــن أجل ضمان نجاح وأوضحت أن ذلك م وأوضحت أن ذلك م

ــيطرة  الس ــكام  وإح ــذة  املتخ ــراءات  ــيطرة اإلج الس ــكام  وإح ــذة  املتخ ــراءات  اإلج
ــي متطلبات  ــا يلب ــوق بم ــىل متغريات الس ــي متطلبات ع ــا يلب ــوق بم ــىل متغريات الس ع
ــب  ــم، يجن ــادئ ومنتظ ــكل ه ــني بش ــب املتعامل ــم، يجن ــادئ ومنتظ ــكل ه ــني بش املتعامل
ــج الخوض  ــر املضاربة ونتائ ــعار مخاط ــج الخوض األس ــر املضاربة ونتائ ــعار مخاط األس

فيها.فيها.
ــتعمل  ــا أكدت لجنة املدفوعات أنها س ــتعمل كم ــا أكدت لجنة املدفوعات أنها س كم
ــآت الرصافة والبنوك  ــآت الرصافة والبنوك إىل جانب رشكات ومنش إىل جانب رشكات ومنش
ــوق، بما  ــال واملتعاملني يف الس ــال األعم ــوق، بما ورج ــال واملتعاملني يف الس ــال األعم ورج
ــرصف،  ــعار ال ــتقرار أس ــات اس ــزز متطلب ــرصف، يع ــعار ال ــتقرار أس ــات اس ــزز متطلب يع
ــارات والبدائل املمكنة  ــذا تنفيذ كافة الخي ــارات والبدائل املمكنة وك ــذا تنفيذ كافة الخي وك
ــات الحركة التجارية  ــات الحركة التجارية من أجل توفري احتياج من أجل توفري احتياج
بتسخري مصادر النقد األجنبي لها، بمعدالت بتسخري مصادر النقد األجنبي لها، بمعدالت 

مناسبة تنعكس حتماً عىل أسعار السلع.مناسبة تنعكس حتماً عىل أسعار السلع.

لجنة المدفوعات والنقد اNجنبي: حرب اقتصادية غير أخالقية لقوى العدوان وحكومة الفار أدت إلى  ارتفاع أسعار الصرفلجنة المدفوعات والنقد اNجنبي: حرب اقتصادية غير أخالقية لقوى العدوان وحكومة الفار أدت إلى  ارتفاع أسعار الصرف

التفاصيل صفحة 03

ــو الـــوفـــد الــمــشــارك  ــدع ــاء الــمــشــتــرك ي ــق ــل ــو الـــوفـــد الــمــشــارك ال ــدع ــاء الــمــشــتــرك ي ــق ــل ال
ـــن الــيــمــن  ــر الـــعـــزلـــة ع ــس ــى ك ــل ـــن الــيــمــن لــلــعــمــل ع ــر الـــعـــزلـــة ع ــس ــى ك ــل لــلــعــمــل ع

صنعاء-سبأ
ــس  أم ــا  نظمته ــدوة  ن ــت  أوص
ــرتك  املش ــاء  اللق ــزاب  أح ــاء  بصنع
ــيايس األعىل والحكومة  املجلس الس
ــارك  سيش ــذي  ال ــي  الوطن ــد  والوف
ــبتمرب  ــف يف 6 س ــاورات جني يف مش
ــبل  ــرضورة العمل بكل الس الحايل، ب
ــة املفروضة عىل  ــرس العزلة الدولي لك

اليمن.
ــي  الت ــدوة  الن ــات  توصي ــدت  وأك
ــاق  آف  " ــوان  بعن ــس  أم ــدت  عق
ــية يف ظل األبعاد  املشاورات السياس
ــدوان  الع ــتمرار  الس ــية  الجيوسياس

ــن"، رضورة التحصن برؤية  عىل اليم
ــدرك أطماع العدوان  وطنية جامعة ت
ــقطها  أس ــي  الت ــه  وأهداف ــن  اليم يف 
ــالل ثالث  ــعب اليمني خ صمود الش
سنوات ونصف وتفند يف الوقت نفسه 
ــيادة  ــن س ــاص م ــة لالنتق أي محاول
ــمى  مس ــت  تح ــن  اليم ــتقالل  واس
ــك  ــو ذل ــية أو نح ــازالت السياس التن

وعدم االنجرار للعبة تضييع الوقت.
ــتفادة  وحثت التوصيات عىل االس
ــأن  ــرباء الدوليني بش ــر الخ ــن تقري م
اليمن وتحريك امللف يف أروقة املحاكم 
ــة  املالحق أوراق  ــتكمال  واس ــة  الدولي

ــي الحرب  ــة الجنائية ملجرم القضائي
ــة  امللموس ــة  املادي ــة  األدل ــب  بموج
ــم يف  ــت تورطه ــن ثب ــكل م ــة ل واملوثق

مجازر اإلبادة الجماعية يف اليمن.
ــم  تنظي إىل  ــات  التوصي ــت  ودع
ــة  للمطالَب ــة  ــارصة دولي ــالت من حم
ــن وتجريم  ــدوان عىل اليم ــف الع بوق
ــادي وبن دغر  ــه الفار ه ــا أقدم علي م
ــأن طبع العملة بدون  ومن معهما بش
ــة الوطنية  ــا أدى إىل العمل ــاء، م غط
ــاً  اقتصادي ــاً  عدوان ــك  ذل ــار  واعتب

يتحملون مسؤولية آثاره الكارثية.

يف بيان لها أكدت على ضرورة انضباط والتزام المتعاملني يف سوق الصرفحلقة نقاشية يف صنعاء حول مشاورات جنيف والقضية الجنوبية
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 وحدة المدفعية بالجيش واللجان تكبد قوى العدوان والخونة  وحدة المدفعية بالجيش واللجان تكبد قوى العدوان والخونة ٦٧٤٦٧٤ قتيًال وجريحًا خالل الشهر الماضي قتيًال وجريحًا خالل الشهر الماضي
تدمري ٥٨ آلية للغزاة والمرتزقة بعمليات لوحدة الدروع   و٧٥٢ عملية قنص   

ــة  املدفعي ــدة  وح ــدت  كب
ــعبية  ــش واللجان الش بالجي
ــالً  ــة 674 قتي ــزاة واملرتزق الغ
ــاً وأعطبت 45 آلية وأحرقت مخزن  وجريح
ــطس  ــهر أغس ــر خالل ش ــلحة وذخائ أس

املايض .
وأوضحت 

ــبأ)  ــت (س ــدة تلق ــن الوح ــادرة ع ــة ص إحصائي
ــت للغزاة  ــدة املدفعية وجه ــا أن وح ــخة منه نس
ــاحل  ــمة يف جبهات الس ــة رضبات حاس واملرتزق
ــات  ــوف وجبه الج  ، ــاء  البيض  ، ــم  نه  ، ــي  الغرب

الحدود .
ــعودي ومرتزقته  ــش العدو الس ــدت أن جي وأك
ــى، وتم  ــالً و 407 جرح ــن 267 قتي ــدوا أكرث م تكب
ــم  طق ــني  ماب ــة  آلي  41 ــراق  وإح ــاب  إعط
ــات محملة بالذخائر  ــة بينها 8 دين ومدرع

واألسلحة و2 بوزات محملة بمحروقات .
ــارت إىل إحراق مخزن أسلحة وذخائر وإعطاب  وأش

أربعة معدالت عيار 12.7، و معدل عيار 23ملم .
ــل أكرث من  ــي قت ــاحل الغرب ــة الس ــي جبه فف
ــة التابع  ــة الرابع ــد الكتيب ــم قائ ــاً بينه 90 مرتزق
ــرح أكرث  ــكري ، وج ــواء حمدي ش ــمى بـ ل ملا يس
ــة الرشقية يف  ــم قائد الجبه ــن 120 آخرين بينه م

التحيتا وإصابته خطرية .
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بغداد تنفي تزويد طهران لجماعات مسلحة بالصواريخبغداد تنفي تزويد طهران لجماعات مسلحة بالصواريخ
بغداد/ وكاالت

نفت وزارة الخارجية العراقية أمس، 
ــول تلقي جماعات  األنباء املتداولة ح
مسلحة عراقية صواريخ باليستية من 

طهران.
ــمي باسم وزارة  وقال املتحدث الرس
ــد محجوب:  ــة أحم ــة العراقي الخارجي
"وزارة الخارجية العراقية تستغرب من 
االدعاءات التي ساقها تقرير صحفي 
ــلحة عراقية  حول تلقي جماعات مس

صواريخ باليستية من إيران".

ولفت إىل أن "العراق غري ملزم بالرد 
ــك دليال  ــر صحفية ال تمتل ــىل تقاري ع
ــا ومزاعمها"،  ــىل ادعاءاته ــا ع ملموس
ــات  ــدد عىل أن "جميع مؤسس لكنه ش
ــة وملتزمة باملادة  الدولة العراقية ملزم
ــي تنص  ــتور، والت ــابعة من الدس الس
ــتخدام األرايض العراقية  ــدم اس عىل ع
ــتهدف  ــراً ألي عمليات تس مقراً أو مم

أمن أي دولة أخرى".
ــة  وكال ــت  نقل ــة،  املاضي ــة  والجمع
ــادر إيرانية وعراقية  "رويرتز" عن مص

ــالل  خ ــت  قدم ــران  طه أن  ــة،  وغربي
األشهر املاضية صواريخ قصرية املدى 
ــلحة"  ــيعية عراقية مس لجماعات "ش

موالية لها.
ــس األركان  ــاون رئي ــى مع ــا نف فيم
ــر نظامي يف وقت  ــي الفريق قدي اإليران
ــون طهران قد زودت  ــابق لـRT أن تك س
ــراق،  الع يف  ــخ  بالصواري ــة  جماع أي 
ــذا الصدد ليس  ــاع به مؤكدا أن ما يش

إال ترويجا أمريكيا وغربيا.

تعزيزات أمنية يف البصرة لمنع تظاهرات 
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