
ــس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية عيل  أكد رئي
ــاركة الصني يف  ــرب صالحي أن بالده ترّحب بمش أك
مرشوع تحديث مفاعل "أراك"، الفتاً إىل أن طهران 
ــطة  ــدد مفاعالتها الذرية املتوس ــادة ع بصدد زي

والصغرية لتوليد الطاقة الكهرذرية.
ــريه الصيني  ــاء مع نظ ــاف صالحي يف لق وأض
ـــ62 للمؤتمر  ــش الدورة ال ــغ كجيان عىل هام جان
ــة يف فيينا،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال الع
ــالت الصغرية  ــتخدام املفاع ــران تفضل اس إن طه
ــبب  ــالت الكبرية، بس ــدالً عن املفاع ــطة ب واملتوس

ظروف إيران املناخية.
ــي: إن التعاون  ــؤول الصين من جانبه قال املس
ــاالت، يمثّل رغبة حقيقية  بني البلدين يف كل املج
ــد كجيان، دعم  ــني اإليراني والصيني، وأك للجانب
ــىل أهمية  ــدد ع ــران النووي، وش ــاق إي ــالده التف ب
ــة بني الصني  ــاري ويف مجال الطاق ــاون التج التع

وإيران.

موسكو: إيران أثبتت التزامها بكامل موسكو: إيران أثبتت التزامها بكامل 
تعهداتها في ما يخّص االتفاق النوويتعهداتها في ما يخّص االتفاق النووي

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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ــاط رئيس املجلس السيايس األعىل  أمس،  ــتقبل األخ مهدي املش اس
رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية ديفيد ميليباند واملمثل املقيم لألمم املتحدة 

منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي.
ــراء  ــن ج ــاني يف اليم ــع اإلنس ــة الوض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــه من تداعيات كارثية عىل مختلف  ــتمرار العدوان والحصار وما خلف اس

املستويات.
ــدف إىل االطالع  ــاذ أن زيارته ته ــس اللجنة الدولية لإلنق ــح رئي وأوض
ــطة اللجنة يف اليمن واألوضاع اإلنسانية التي يمر بها الشعب  عىل أنش
ــاء محافظة  ــس عدداً من أبن ــه التقى أم ــد إىل أن ــار ميليبان اليمني.وأش
ــراء األوضاع  ــتمع إىل رشح حول معاناتهم ج ــدة والصيادين واس الحدي
ــمعه وشاهده من معاناة الشعب  ــينقل كل ما س الراهنة.. الفتا إىل أنه س

اليمني إىل املجتمع الدويل.
ــاع يف محافظة  ــانية إىل األوض ــؤون اإلنس ــقة الش ــا تطرقت منس فيم
ــوأ أزمة  ــرية إىل أن اليمن يمر بأس ــدة جراء األوضاع الراهنة .. مش الحدي

إنسانية عىل مستوى العالم.

خالل استقباله رئيس لجنة اإلنقاذ الدولية ومنسقة الشؤون اإلنسانية

البقية صفحة 02

مجلس النوابمجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة  يستمع إلى رسالة الحكومة 
بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامةبشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة

صنعاء / سبأ
عقد مجلس النواب أمس جلسة 
ــس األخ يحيى  ــة رئيس املجل برئاس

عيل الراعي.
ــس  املجل ــتمع  اس ــة  الجلس ويف 
ــس الوزراء وزير  ــالة نائب رئي إىل رس
ــويل  مقب ــني  حس ــور  الدكت ــة  املالي
ــس مجلس النواب  ــة إىل رئي واملوجه
ــؤون  ــر الدولة لش ــا وزي ــي تاله والت
ــورى الدكتور  ــيس النواب والش مجل
ــأن  ــة، بش ــو حليق ــه أب ــيل عبدالل ع
ــة  للموازن ــة  الختامي ــابات  الحس
ــتقلة  ــة واملوازنات املس العامة للدول
ــق  الصنادي ــات  وموازن ــة  وامللحق
ــدات القطاع  ــة وموازنات وح الخاص
 ( ــط  واملختل ــام  الع  ) ــادي  االقتص

للسنة املالية 2014م.
ــس الوزراء  ــب نائب رئي حيث طل
ــس التفضل  ــن املجل ــر املالية م وزي
ــتكمال  باس ــه  والتوجي ــالع  باالط
ــأنها من  ــتورية بش اإلجراءات الدس

قبل املجلس املوقر.
ويف ضوء ذلك أقر مجلس النواب 
ــوزراء وزير  ــس ال ــور نائب رئي حض
ــابات الختامية  املالية لتقديم الحس
ــة  ــا أنفاً ، وذلك يف جلس ــار إليه املش
ــبتمرب  يوم األحد القادم املوافق 23س
ــر النفط  ــور وزي ــذا حض 2018م، وك
ــي  رشكت يف  ــني  واملختص ــادن  واملع
ــة  الجلس ذات  يف  ــاز  والغ ــط  النف
ــحة  ش ــباب  أس ــول  ح ــاح  لإليض
ــاز  الغ ــادة  وم ــة  النفطي ــتقات  املش

املنزيل من األسواق.
ــواب عىل رضورة  وأكد مجلس الن
حضور املعنيني يف املوعد املشار إليه 

سلفاً ملا لذلك من أهمية .
ــاً  عام ــاً  نقاش ــس  املجل ــرى  وأج
ــا ذات الصلة..  ــض القضاي حول بع
مؤكداً عىل رضورة أن تضطلع لجانه 
ــاً للقانون رقم  ــة بمهامها وفق الدائم
ــة  ــأن الالئح ــنة 2006م بش (1) لس
ــس  ــل املجل ــة لعم ــة املنظم الداخلي

وتكويناته املختلفة.
وكان املجلس قد استهل جلسته 
ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
ــيواصل أعماله  ــة عليه ، وس واملوافق
ــيئة  ــد القادم بمش ــوم األح صباح ي

الله تعاىل.

اقر حضور وزير النفط والمعنيني لتوضيح أسباب شحة المشتقات النفطية والغاز المنزيل

ــعبية   والش ــمية  الرس ــات  الفعالي ــددت  ن
ــدى  ــا إح ــي ارتكبته ــية الت ــة الوحش بالجريم
ــوارج تحالف العدوان بحق صيادين من أبناء  ب
ــدة وراح  الحدي ــة  ــة بمحافظ الخوخ ــة  مديري

ضحيتها 18 صيادا.
ــوق  حق وزارة  ــتنكرت  اس ــار  اإلط ــذا  ه ويف 
ــان تلقت  ــت يف بي ــة، وأوضح ــان الجريم اإلنس
ــوارج العدوان  ــخة منه أن إحدى ب ــبأ) نس (س
ــعَة  ــد عىل متنه تس ــارب صي ــت بتوقيف ق قام

ــون  تابع ــوٌد  جن ــب  طل ــث  حي ــادا  صي ــرش  ع
للتحالف كانوا عىل منِت البارجِة من الصيادين 
ــه ولم  التجمَع يف مقدمِة القارب وقاموا بتفتيش
ــوى أدواِت الصيد التابعة  ــيئاً س يجدوا فيه ش

للصيادين.
ــان اىل أن الجنود أيضاً طلبوا من  ولفت البي
ــة الصيد يف املياه  ــن ابراز رخصِة ُمزاول الصيادي
ــن املياه اإلقليمية  ــة اليمنية، بالقرب م اإلقليمي
ــراز الرخصِة  ــام الصيادون بإب ــا حيث ق ألريرتي

التي ُمنحْت لهم من ُمديرية الخوخة من ثم قام 
ــٍل من النريان  ــارشِة الصياديَن بواب الجنود بمب
ــل 18 صياداً،  ــا أدى اىل مقت ــلحتهم م ــربَ أس ع

ونجا واحد.
ــوُد دول التحالف لم  ــار البيان اىل أن جن وأش
ــوا بقصف القارِب  ــَد ذاك الحد بل قام يكتفوا عن
ــن الذين تم  ــع الصيادي ــراق جمي ــه وإح وإحراق
قتلهم ،بل ارتكبوا جريمة أخرى برتك صياٍد كبٍري 
ــاً أمام ابنه وزمالئه  ــن يموُت يف البحر غرق يف الس

اآلخرين، دون السماح لهم بإنقاذ حياته.
ــي  ــم الت ــان الجرائ ــوزارة يف البي ــربت ال واعت
ــعودية  ــدوان بقيادة الس ــف الع ــا تحال يرتكبه
ــيمة ومن الجرائَم  ــكل يومي انتهاكات جس بش
ــد خطورة يف حق الشعب اليمني مقدراته  األش
ــِد  ــكلِّ قواع ــِة ل ــاكاِت صَّارخ ــه وانته وممتلكات
ــببت يف مقتل  وأحكاِم القانوِن الدوّيل كونها تس

وجرح آالف األبرياء.

الفعاليات الوطنيةالفعاليات الوطنية تســـتنكر جريمة اســـتهداف بـــوارج العـــدوان للصيادين بالحديدة تســـتنكر جريمة اســـتهداف بـــوارج العـــدوان للصيادين بالحديدة
حملت األمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن األعمال الهمجية بحق الشعب اليمني

ـــي الــيــمــن ــف الــــعــــدوان ف ــال ــح ـــي كـــافـــة انــتــهــاكــات ت ـــة مــحــايــدة لــلــتــحــقــيــق ف ـــي ■■  الـــدعـــوة إلــــى ســـرعـــة تــشــكــيــل لــجــنــة دول

التفاصيل صفحة 02

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس
ــعودي أمس ميناء االصطياد السمكي  الس

بمحافظة الحديدة.
ـــ  ل ــة  باملحافظ ــيل  ــدر مح ــح مص وأوض
ــارة عىل  ــن غ ــبأ) أن طريان العدوان ش (س

ميناء االصطياد بمديرية الحوك.
ــن غارة  ــار املصدر إىل أن الطريان ش وأش

عىل مديرية التحيتا باملحافظة.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــا  كم
ــىل مديرية  ــعودي أمس ثالث غارات ع الس

املطمة بمحافظة الجوف.
أن  ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــتهدفت مزارع املواطنني مخلفة  الغارات اس

أرضاراً كبرية.

طيران العدوان يستهدف ميناء االصطياد السمكي بالحديدة ومزارع مواطنين في الجوفطيران العدوان يستهدف ميناء االصطياد السمكي بالحديدة ومزارع مواطنين في الجوف

مصدر بالخارجيةمصدر بالخارجية يسخر مما جاء في رسالة ا*مارات لمجلس اNمن يسخر مما جاء في رسالة ا*مارات لمجلس اNمن
ــوزارة  ب ــؤول  مس ــدر  مص ــخر  س
ــة اإلنقاذ الوطني مما  خارجية حكوم
ــالة املندوبة الدائم لدولة  تضمنته رس
ــارات لدى األمم املتحدة، املوجهة  اإلم
ــن بتاريخ 14  ــس األم ــس مجل إىل رئي

سبتمرب 2018م.
ــة  ــح لوكال ــدر يف ترصي ــد املص وأك
ــالة  ــبأ) أن رس ــة (س اليمني ــاء  األنب
ــد  ــت العدي ــارات تضمن ــة اإلم مندوب
ــب وتزييف  ــات واألكاذي من التناقض
ــة  ــك املتعلق ــص تل ــق وباألخ الحقائ
ــؤولية عدم تمكن الوفد الوطني  بمس
ــفر إىل جنيف،  ــن الس ــاورات م للمش

ــة  محاول ويف  ــد  قص ــن  ع ــية  متناس
ــن  األم ــس  مجل ــاء  أعض ــل  لتضلي
ــعودي  حقيقة أن دولتي العدوان الس
ــول  ــت وص ــن عرقل ــي م ــي ه اإلمارات
ــاورات ولم تكن  ــي للمش ــد الوطن الوف
ــاورات  ــد بدء أي مش ــاس تري يف األس

للسالم.
وأوضح املصدر أن الرسالة صيغت 
بأسلوب عنجهي متعال، وبطريقة ال 
ــب و ال من  ــأي صلة ال من قري تمت ب
ــارف عليه يف العمل  بعيد بما هو متع

الدبلومايس للعالقات بني الدول.
ــالة اإلمارات  كما أكد املصدر أن رس

ــت  ــي كان ــوت الت ــة الت ــقطت ورق أس
دولتي العدوان السعودي – اإلماراتي 
ــج  التحج ــي  وه ــا،  خلفه ــان  يتخفي
ــمى  ــا يس م ــادة  إلع ــا  ــا جاءت بأنهم
بحكومة الرشعية، والتي ال وجود لها 
ــتثناء تواجد  ــع، باس ــىل أرض الواق ع
بعض عنارصها يف شقق وفنادق عدد 

من الدول.
ــم  ل ــدوان  الع ــي  دولت إن   " ــال  وق
تكتفيا بإلغاء أي وجود لكيان املرتزقة 
اليمنية  ــات  ــل املحافظ ــي داخ الواه

املحتلة..

أكد أن الرسالة تضمنت تناقضات وأكاذيب وتزييفًا للحقائق

مناقشة خطوات صرف مخصصات الضمان االجتماعي وحوافز المعلمين واNوضاع ا*نسانية في ظل العدوان والحصارمناقشة خطوات صرف مخصصات الضمان االجتماعي وحوافز المعلمين واNوضاع ا*نسانية في ظل العدوان والحصار
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــش رئي ناق
ــور، أمس بصنعاء  عبدالعزيز صالح بن حبت
ــف يف اليمن  مع املمثل املقيم ملنظمة اليونيس
ــل ريالنيو، عالقات التعاون بني اليمن  مريتش
ــم  ــة والتعلي ــاالت الصح ــف يف مج واليونيس

والتغذية واملياه.
ــرضه وزراء التخطيط  ــاء الذي ح ويف اللق
ــؤون  والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم والش
ــد بن ضبيع والدولة  االجتماعية والعمل عبي
ــر صندوق  ــي ومدي ــد املزجاج ــور حمي الدكت
ــة منصور الفيايض ونائب  الرعاية االجتماعي
ــرى  ج ــي،  فارك ــريين  ش ــف  اليونيس ــل  ممث
االطالع عىل الرتتيبات النهائية لرصف الدفعة 

ــات الضمان االجتماعي  الثالثة من مخصص
لألرس املستفيدة البالغ عددها مليونا ونصف 
ــف  ــتنفذ عرب اليونيس ــي س ــون  أرسة الت ملي

بتمويل البنك الدويل بمبلغ 67 مليون دوالر.
ــازه من خطوات  ــا تم إنج ــاول اللقاء م وتن
ــني واملعلمات يف  ــز للمعلم ــأن توفري حواف بش
ــذه العملية  ــناد ه ــزام املانحني بإس ــوء ألت ض
ــتقرار النسبي  ــأنها تحقيق االس التي من ش
ــان  ــدم حرم ــان ع ــة وضم ــة التعليمي للعملي
الطالب والطالبات من حقهم بالتعليم، فضال 
ــة الثانية  ــة للحمل ــريات الجاري ــن التحض ع

للتحصني ضد الكولريا.

رئيس الوزراء يلتقي ممثلة اليونيسف ورئيس لجنة اإلنقاذ الدولية

سالح الجو المسير يستهدف تجمعات الغزاة والخونة في الساحل الغربيسالح الجو المسير يستهدف تجمعات الغزاة والخونة في الساحل الغربي
ــىل  ــاً ع ــاً جوي ــري هجوم ــو املس ــالح الج ــن س ش
يف  ــة  الخوخ ــمال  ش ــة  واملرتزق ــزاة  الغ ــات  تجمع

الساحل الغربي.
وأوضح مصدر عسكري لـ(سبأ) أن سالح الجو 
ــتهدف تجمعات الغزاة واملرتزقة شمال الخوخة  اس

بطائرة قاصف1.
ــعبية أمس  ــش واللجان الش ــذ الجي ــك نف إىل ذل
ــة العدوان يف مديرية  ــة إغارة عىل مواقع مرتزق عملي

ناطع بمحافظة البيضاء.
ــن القتىل  ــقوط عدد م ــكري س ــد مصدر عس وأك
والجرحى يف صفوف املرتزقة وأرس آخرين يف عملية 
ــاه مفرق  ــعبية باتج ــان الش ــش واللج ــارة للجي إغ

عشار يف ناطع.

وأشار املصدر إىل إحراق طقم يحمل معدل 12/7 
ــلحة وذخائر خفيفة  ــة واغتنام أس ــاب مدرع وإعط

وثقيلة ومتوسطة خالل العملية.
ــدوان األمريكي  ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــا لقي ع كم
السعودي مرصعهم وأصيب آخرون أمس يف عملية 
ــعبية يف جبهة  ــش واللجان الش ــا الجي ــارة نفذه إغ

نهم.
ــكري أن أبطال الجيش واللجان  وأكد مصدر عس
ــن  ــة يف النحري ــع للمرتزق ــوا مواق ــعبية اقتحم الش
وعبيدان يف نهم وكبدوهم خسائر يف األرواح والعتاد.
ــلحة  ــن األس ــدد م ــام ع ــدر إىل اغتن ــار املص وأش

وإحراق مخيمات وتحصينات املرتزقة.

قتلى وجرحى وأسرى من المرتزقة بعمليات للمجاهدين يف البيضاء ومارب والجوف
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تدمير آليتين لجيش العدو السعودي ودك تجمعات جنوده في  جيزان ونجرانتدمير آليتين لجيش العدو السعودي ودك تجمعات جنوده في  جيزان ونجران
دمرت وحدات من الجيش واللجان 
ــكريتني يف  ــعبية أمس آليتني عس الش

قطاعي نجران وجيزان .
ــكري بجيزان  ــدر عس وأوضح مص
ــدات متخصصة يف  ــبأ) أن وح ـــ (س ل
ــرت  دم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

ــود  بجن ــالً  محم ــكرياً  عس ــاً  طقم
سعوديني بموقع الشجرة.

ــدات  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــعبية  ــرى يف الجيش واللجان الش أخ
دمرت آلية عسكرية سعودية بصاروخ 
ــديس بنجران،  موجه غرب موقع الس

ما أدى إىل مرصع طاقهما.
ــة الجيش  ــر املصدر أن مدفعي وذك
ــت تجمعات  ــعبية قصف واللجان الش
ــع  ــعودي يف مواق ــدو الس ــود الع لجن
ــودة  الس ــز  ومرك ــجرة  والش ــة  ملحم

بجيزان، محققة إصابات مبارشة .

السلطة الفلسطينية تدعم موقف موسكو بشأن انضمام القرمالسلطة الفلسطينية تدعم موقف موسكو بشأن انضمام القرم
ــد  ــيا، عب ــدى روس ــطيني ل ــفري الفلس ــن الس أعل
ــطينية تدعم  ــلطة الفلس الحفيظ نوفل، أمس، أن الس
موقف موسكو بشأن االنضمام القانوني لشبه جزيرة 
ــفري نوفل خالل  ــاء ترصيح الس ــيا. وج القرم إىل روس

مقابلة مع صحيفة روسية.

وقال السفري الفلسطيني للصحيفة موقفنا بشأن 
شبه جزيرة القرم واضح، وندرك أن ما حدث هناك هو 
ــيا  ــدويل. لذلك نحن نؤيد روس ــه القانون ال ــق يكفل ح

وموقفها تجاه هذه القضية".
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