
صنعاء - سبأ
األخ  ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــة بعثة  ــس رئيس ــيل الراعي أم ــى ع يحي
أطباء بال حدود اإلسبانية كارولني دوكام.
ويف اللقاء رحب رئيس مجلس النواب 
ــدود .. مثمنا  ــاء بال ح ــة بعثة أطب برئيس
ــوم بها البعثة  ــة التي تق الجهود امللموس
ــاريع  يف املجال الطبي، وما تنفذه من مش

طبية يف عدد من املحافظات.
وتطرق إىل األوضاع يف اليمن وما خلفه 
ــعودية من  ــادة الس ــف العدوان بقي تحال
أثار كارثية عىل مختلف املستويات، وكذا 
استهداف غارات طريان العدوان لألطفال 

والنساء والشيوخ.
ــي  الت ــة  املروع ــازر  املج إىل  ــت  ولف
يف  ــال  األطف ــق  بح ــدوان  الع ــا  ارتكبه

ــن محافظات  ــدة وعدد م ــدة والحدي صع
الجمهورية.

ــدوان  الع ــارات  غ أن  إىل  ــار  وأش
ــفيات واملراكز الطبية  ــتهدفت املستش اس
ــواق  واألس ــزاء  والع ــراس  األع ــاالت  وص
ــن واملواطنني  ــوارب الصيادي ــدارس وق وامل

ــراض  ــار األم ــا إىل انتش ــم.. الفت يف منازله
ــاره املدمرة  ــدوان وآث ــة نتيجة للع واألوبئ

عىل الشعب اليمني.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الشعب 
اليمني تواق إىل الحرية ويمد يده للسالم 

املرشف والعادل.

ــاء بال حدود  ــة بعثة أطب ــدم لرئيس وق
ــدوان  الع ــم  جرائ ــن  ع ــورا  وص ــات  ملف
ــع الصحي  ــعب اليمني والوض بحق الش

والنازحني.
ــكرها  ــة البعثة عن ش فيما عربت رئيس
ــى به البعثة  ــا للدعم الذي تحظ وتقديره
ــهيل مهامها، معربة عن تضامنها مع  لتس
ــا يعانيه من مآس  ــعب اليمني إزاء م الش

وويالت جراء العدوان.
ــس النواب  ــاً لرئيس مجل وقدمت رشح
عن األنشطة التي تقوم بها البعثة يف عدد 

من املحافظات يف إطار مهامها الطبية.
ــة  ــة الصح ــس لجن ــاء رئي ــرض اللق ح
ــس الدكتور عبد  ــكان باملجل العامة والس
الباري عبدالله دغيش وآمني عام مجلس 

النواب عبدالله احمد صوفان.

عواصم/ وكاالت
ــّر وزير الخارجية الفرنيس، جان إيف لو دريان،  أق
ــد قد فاز بالحرب،  ــار األس ــوري بش بأن الرئيس الس
ــد قد فاز بالحرب لكنه  قائالً: علينا االعرتاف بأن األس

لم يفز بالسالم، حسب زعمه.
ــع "راديو  ــة م ــيس يف مقابل ــر الفرن ــف الوزي ووص
ــج"، معلناُ تخّوفه  ــب بـ"املزع ــا"، الوضع يف إدل فرنس
ــتخدام الجيش السوري لألسلحة الكيميائية  من اس

هناك للقضاء عىل اإلرهابيني.
ــات األمم املتحدة  ــب إحصائي وأضاف :إنه وبحس
ــة  ــي، يف منطق ــوايل 10 آالف إرهاب ــب ح ــد يف إدل يوج
ــوايل 700  ــخص منهم ح ــوايل 3 ماليني ش ــكنها ح يس

ألف الجئ.
ــتخلف عن  ــة س ــذه املعرك ــان أن ه ــح لودري وأوض
ــيكون هناك عدد كبري من الضحايا،  باقي املعارك وس
ــتانا"  ــع مجموعة "أس ــل م ــا تعم ــاف :إن فرنس وأض

لتجنب هذا الوضع، ألننا بحاجة للحل السيايس.

وزير الخارجية الفرنسي: علينا وزير الخارجية الفرنسي: علينا 
االعتراف بأن ا�سد ربح الحرباالعتراف بأن ا�سد ربح الحرب
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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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الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 
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القوة الصاروخية تطلق صاروخًا باليستيًا على منشأة أرامكو في جيزانالقوة الصاروخية تطلق صاروخًا باليستيًا على منشأة أرامكو في جيزان
ــة للجيش واللجان  أطلقت القوة الصاروخي
ــتياً عىل منشأة  ــعبية أمس صاروخاً باليس الش

أرامكو يف جيزان.
أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــاروخ بدر1  ــتهدفت بص ــة اس ــوة الصاروخي الق
الباليستي منشأة أرامكو يف املدينة االقتصادية 

بجيزان.
ــتهدف قصف مدفعي أمس تجمعات  كما اس
ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي وآلياتهم يف 

الدريهمي بجبهة الساحل الغربي .
ــرصع  ــبأ) م ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
ــف مدفعي عىل  ــدد من املرتزقة بقص وإصابة ع

تجمعاتهم وآلياتهم شمال الدريهمي.
ــش واللجان  ــة الجي ــتهدفت مدفعي ــا اس كم
ــعبية أمس مواقع ملرتزقة العدوان يف الصلو  الش

بمحافظة تعز.
ــاً مدفعياً  ــكري أن قصف ــح مصدر عس وأوض

ــو  ــة الصل ــة يف مديري ــع للمرتزق ــتهدف مواق اس
أسفر عن قتىل وجرحى يف صفوفهم

ــتهداف  ــتة مرتزقة إثر اس ــب س ــل وأصي وقت
ــعبية تجمعا لهم  مدفعية الجيش واللجان الش

يف مديرية املصلوب بالجوف.
ــبأ) مرصع أحد  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــر قصف  ــن إث ــة آخري ــة خمس ــة وإصاب املرتزق
مدفعي استهدف تجمعا لهم يف جبهة املصلوب.
ــش واللجان  ــة بالجي ــت وحدة الهندس وكان
الشعبية دمرت آلية عسكرية للمرتزقة يف جبهة 

املهاشمة بمديرية خب والشعف.
ــس آلية  ــة أم ــرت وحدة الهندس ــك دم اىل ذل
ــاحل  ــة يف جبهة الس ــزاة واملرتزق ــكرية للغ عس

الغربي.
ــبأ) تدمري آلية  ــكري لـ(س ــد مصدر عس وأك
ــة من  ــي وإصاب ــة يف الدريهم ــكرية للمرتزق عس

كانوا عىل متنها.

قتلى وجرحى  يف صفوف المرتزقة  يف جبهة الساحل الغريب والصلو والمصلوب 

ــة مواطنني  ــب ثالث ــهد وأصي استش
ــدوان  الع ــريان  ط ــارات  غ ــر  إث ــس  أم
ــعودي األمريكي عىل مديرية نهم  الس

بمحافظة صنعاء.
ــي باملحافظة لـ  ــح مصدر أمن وأوض
ــن ثالث  ــريان العدوان ش ــبأ) أن ط (س
غارات عىل املديرية إحداها استهدفت 
ــات ما أدى  ــة الحنش ــة يف منطق مزرع
ــة طفل  ــن وإصاب ــهاد مواط إىل استش

ووالده.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان  أش
ــة بني  ــىل مديري ــارات ع ــن ثالث غ ش
ــزارع وممتلكات  مطر خلفت أرضاراً بم

املواطنني.
كما شن طريان األمريكي السعودي 
ــة  محافظ ــىل  ع ــارات  غ  10 ــس  أم

الحديدة.
ــي بالحديدة أن  وأوضح مصدر أمن
طريان العدوان شن خمس غارات عىل 

مديرية امليناء، فيما استهدف بخمس 
غارات مطار الحديدة الدويل ومحيطه.

ــدوان األمريكي  ــن طريان الع كما ش
ــىل  ــارة ع ــس غ ــاء أم ــعودي مس الس

محافظة الحديدة.
ــدة  ــي بالحدي ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن غارة  ــبأ) أن طريان العدوان ش لـ(س

عىل شمال مطار الحديدة الدويل.

طريان العدوان يشن ١١ غارة على الحديدة

استشهاد وإصابة ثالثة مواطنين باستهداف مزرعة في نهماستشهاد وإصابة ثالثة مواطنين باستهداف مزرعة في نهم
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صنعاء / سبأ
ــور عبدالعزيز صالح  ــى رئيس مجلس الوزراء الدكت التق
ــاد القايض  بن حبتور، أمس بصنعاء وزيري األوقاف واإلرش
ــد بن  ــل عبي ــة والعم ــؤون االجتماعي ــيص والش رشف القلي

ضبيع وأمني العاصمة حمود ُعباد.
ــرتكة،  ــطة املش ــوف عىل األنش ــاء الوق ــالل اللق جرى خ
ــا يتصل بمواجهة التحديات التي تفرضها الحالة  خاصة م
ــعودي اإلمارتي والحصار  الراهنة الناجمة عن العدوان الس
ــود الوطني العام  ــة تعزيز مقومات الصم الجائر ويف املقدم
ــة  ــية والنوعي ــة األساس ــات العام ــم الخدم ــة تقدي ومواصل
ــا يف ذلك ذوي االحتياجات  ــع ومختلف رشائحه بم للمجتم

الخاصة.

اشاد  بأداء الجهات الثالث يف المجاالت الخدمية رغم تداعيات العدوان والحصار

التفاصيل صفحة 03
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القائم بأعمال رئيس  مجلس الشورى: السبب في استمرار ا�زمة اMنسانية القائم بأعمال رئيس  مجلس الشورى: السبب في استمرار ا�زمة اMنسانية 
واالقتصادية محاولة العدوان فرض أجندته بالقوة وإضعاف الشعب اليمنيواالقتصادية محاولة العدوان فرض أجندته بالقوة وإضعاف الشعب اليمني

صنعاء / سبأ
ــورى  ــم بأعمال رئيس مجلس الش وجه القائ
ــالة إىل األمني العام  ــني العيدورس رس محمد حس
ــو غوترييس، حول املعاناة  لألمم املتحدة أنطوني
ــعب اليمني جراء  ــة للش ــانية واالقتصادي اإلنس
ــتمرار العدوان وما يفرضه من حصار أثر عىل  اس

كافة مناحي الحياة.
ــة التي  ــرب االقتصادي ــالة الح ــت الرس وتناول
ــنها دول العدوان عىل اليمن يف انتهاك صارخ  تش

للمواثيق واملعاهدات الدولية والتي أدت يف الوقت 
ــة الوطنية  ــعر رصف العمل ــور س ــن إىل تده الراه
ــا انعكس عىل ارتفاع  مقابل العمالت األجنبية، م
ــتهالكية واألدوية يف  ــعار املواد الغذائية واالس أس
ــوأ كارثة  الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون من أس
ــب تقارير منظمات األمم  إنسانية معارصة بحس

املتحدة.
ــعر رصف العملة  ــالة تدهور س ــربت الرس واعت
ــدي  التح ــة  األجنبي ــالت  العم ــام  أم ــة  الوطني

ــف رصف رواتب  ــب توق ــاني األول إىل جان اإلنس
موظفي الدولة نتيجة قرار نقل البنك املركزي إىل 
ــن تحالف العدوان، ما  ــدن والذي جاء بإيعاز م ع
أدى إىل تعرث رصف مرتبات املوظفني واملتقاعدين، 
ما انعكس عىل تردي األوضاع اإلنسانية للشعب 
ــة كميات كبرية من  ــي، ونتيجة أيضاً لطباع اليمن
ــوائي وبفئات جديدة  العملة املحلية بشكل عش

غري معتمد تداولها وبدون غطاء.
ــار العيدروس إىل أن سبب استمرار األزمة  وأش

ــو محاولة  ــن ه ــة يف اليم ــانية واالقتصادي اإلنس
ــية  قوى تحالف العدوان فرض أجندتها السياس
واالقتصادية والعسكرية بهدف إخضاع الشعب 

اليمني، يف ظل صمت دويل مريب.
ــاع  ــة وارتف ــة الوطني ــور العمل ــد أن تده وأك
ــعار نتيجة غري مبارشة أيضاً لتنصل األمم  األس
ــم  ــانية يف دع ــؤولياتها اإلنس ــن مس ــدة ع املتح

الشعب اليمني..

يف رسالة له إىل أمني عام األمم  المتحدة:

التفاصيل صفحة 02

مؤتمر صحفي لوزارتي الشؤون القانونية وحقوق اMنسان حول اعتراف تحالف العدوان بارتكاب جريمة ضحيانمؤتمر صحفي لوزارتي الشؤون القانونية وحقوق اMنسان حول اعتراف تحالف العدوان بارتكاب جريمة ضحيان
صنعاء - سبأ 

ــوق  وحق ــة  القانوني ــؤون  الش ــا  وزارت ــدت  أك
اإلنسان أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان 
ــق  ــكا بح ــه أمري ــن ورائ ــي وم ــعودي اإلمارات الس
ــب قواعد القانون الدويل  املدنيني املحميني بموج

هي جرائم متعمدة وعن سبق إرصار وترصد.
ــة و حقوق  ــؤون القانوني ــا الش ــارت وزارت وأش
اإلنسان يف مؤتمر صحفي مشرتك أمس بصنعاء 
ــرتك  املش ــق  بالفري ــمى  يس ــا  م ــرتاف  اع ــول  ح
ــف العدوان،  ــوادث التابع لدول تحال ــم الح لتقيي
ــذه  ه ــكاب  ارت وراء  ــن  م ــدف  يه ــدوان  الع أن  إىل 
ــن فرضها يف  ــارات عجز ع ــم إىل فرض خي الجرائ
ــك يف امليادين  ــكرية وكذل ــن املواجهة العس ميادي

االقتصادية والسياسية.
ــل يف فرض  ــذه الخيارات تتمث ــا أن ه وأوضحت

واقع االنكسار أو االستسالم عىل الجيش واللجان 
ــعب اليمني يف الصمود  ــعبية لكرس إرادة الش الش
ــتقالل  ــيادة واالس ــرشوع يف الس ــزاع حقه امل وانت

وخلع عباءة الوصاية والتبعية للخارج.
ــي"  ــر الصحف ــن املؤتم ــادر ع ــان ص ــال بي وق
ــعودي اإلماراتي  ــن تحالف العدوان الس إمعاناً م
ــتخفاف بدماء املدنيني  ــن ورائه أمريكا يف االس وم
ــن أربع  ــرب م ــا يق ــذ م ــفك من ــي تس ــاء الت األبري
سنوات واستهتاراً بكل القوانني واألعراف الدولية 
ــاء النزاعات  ــني أثن ــة للمدني ــررت الحماي التي ق
ــق تقييم  ــمى بفري ــاء اعرتاف ما يس ــلحة ج املس
الحوادث التابع لدول تحالف العدوان السعودي 
ــتهداف حافلة الطالب  اإلماراتي الذي أقر بأن اس
بمدينة ضحيان بمحافظة صعدة كان غري مربر".

حلقة نقاشية حول تقرير فريق الخبراء الدوليين حلقة نقاشية حول تقرير فريق الخبراء الدوليين 
للمفوض السامي لحقوق اMنسان بصنعاءللمفوض السامي لحقوق اMنسان بصنعاء

صنعاء / سبأ
ــيايس  الس ــال  ــدى مج ــم منت نظ
ــدوة  ن ــاري  واالستش ــي  واالجتماع
ــول فريق  ــية أمس بصنعاء، ح نقاش
ــامي  ــرباء الدوليني للمفوض الس الخ
ــان وتقييم تقرير فريق  لحقوق اإلنس

الخرباء األخري.
ــو  عض ــا  أداره ــي  الت ــدوة  الن ويف 
ــاوض عبداالله  ــي املف ــق الوطن الفري
ــتعرض الدكتور عبدالقادر  حجر، اس
ــل تضمنت مقدمة  ــامي ورقة عم الش
ــن  اليم ــىل  ع ــدوان  بالع ــة  تعريفي

وتحالف الدول املشاركة فيه وخلفية 
ــاص  الخ ــرباء  الخ ــق  فري ــكل  تش
ــان  ــامي لحقوق اإلنس باملفوض الس
ــان،  ــن مجلس حقوق اإلنس بطلب م
ــبقته من جهود يف هذا الجانب  وما س
ــت تأثري الضغط  ــباب تعرثها تح وأس
ــج عن  ــا نت ــريا إىل م ــعودي ..مش الس
ــة  نهاي ــر  تقري ــن  م ــرباء  الخ ــق  فري

أغسطس املايض.
ــامي يف ورقته  وتطرق الدكتور الش
ــكيل فريق  ــة لتش ــة الدولي إىل الخلفي
ــل املفوض  ــن قب ــني م ــرباء الدولي الخ

السامي لحقوق اإلنسان لرصد حالة 
حقوق اإلنسان يف اليمن وقوام الفريق 
ــدويل  ال وكادره  ــه  وأهميت ــه  وخلفيت
املشهود له، والكيفية التي تم التعامل 
ــكيل الفريق  ــرار تش ــا محليا مع ق به
ــه إىل صنعاء وأجندة عمله وما  وزيارت

نتج عنها وردود أفعال الفريق.
ــا للجوانب  ــة عرض ــدم يف الورق وق
ــية والقانونية املستفادة من  السياس
ــأن حالة  ــر الخرباء الدوليني بش تقري

حقوق اإلنسان يف اليمن.
التفاصيل صفحة 03

المنظور السياسي لمشروع "يد تبني ويد تحمي"المنظور السياسي لمشروع "يد تبني ويد تحمي"

 صـ 05أي دولة نبنيها .. وأية مؤسسات نحميها ؟ أي دولة نبنيها .. وأية مؤسسات نحميها ؟ 

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 09

مناقشة ا�داء الخدمي للوزارات في مجاالت الصحة والتعليم ووضع النازحين في الحديدةمناقشة ا�داء الخدمي للوزارات في مجاالت الصحة والتعليم ووضع النازحين في الحديدة
صنعاء - سبأ

ــاع حكومي  ــد بصنعاء أمس اجتم عق
ــؤون  ــوزراء لش ال ــس  رئي ــب  نائ ــة  برئاس

الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد.
وزراء  ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــة  والرتبي ــيس  القي ــيل  ع ــة  املحلي اإلدارة 
ــب مطلق  ــغال غال ــى الحوثي واألش يحي
ــوزي  ــف الجرم ــدس لط ــاء املهن والكهرب
ــة الدكتور  ــن زيد والصح ــباب حس والش

ــدس نبيل الوزير  ــوكل واملياه املهن طه املت
ــالم بن  ــد س ــة عبي ــؤون االجتماعي والش
ــد  ــور حمي ــة الدكت ــر الدول ــع، ووزي ضبي
ــة األداء الخدمي  ــم مناقش ــي، ت املزجاج
ــم  ــة والتعلي ــاالت الصح ــوزارات يف مج لل
ــع النازحني  ــايل واملهني، ووض ــام والع الع
ــوء التقارير  ــدة يف ض ــة الحدي يف محافظ

املقدمة من عدد من الوزراء.
ــف االجتماع الذي ضم نائب وزير  ووق

ــد الحوايل  ــور خال ــي الدكت ــم الفن التعلي
ــايل الدكتور عيل  ــر التعليم الع ونائب وزي
ــل  ــل وزارة النق ــن ووكي ــى رشف الدي يحي
ــل وزارة التخطيط  ــه العنيس ووكي عبدالل
ــة الوطنية  ــدويل رئيس الهيئ ــاون ال والتع
ــانية  اإلنس ــؤون  الش ــيق  وتنس إلدارة 
ــدول  ــام ج ــاس، أم ــم عب ــور القاس الدكت

أعمال لجنة الخدمات..

يف اجتماع حكومي برئاسة الجنيد:


