
عواصم/ وكاالت
 أكد العميد أمري حاتمي أن االنتصارات يف سوريا 
ما زالت غري مكتملة وهي يف منتصف الطريق ويجب 

أن تستمر العمليات بتنسيق تام.
ــلحة اإليرانية  ــناد القوات املس ــر الدفاع وإس  وزي
ــوات  ــد الق ــه بقائ ــالل لقائ ــي خ ــري حاتم ــد أم العمي
ــف القوات  ــاد بجهود مختل ــوريا، أش ــية يف س الروس
التي شاركت يف عمليات مواجهة اإلرهابيني يف سوريا 
ــوري  من ضمنها قوات الجيش الرويس والجيش الس
ــي االنتصارات  ــارك حاتم ــور املقاومة، وب ــوى مح وق
ــات اإلرهابية،  ــىل الجماع ــت ع ــي تحقق ــرية الت األخ
ــيق واملتابعة  معترباً أنها تّمت بفضل التعاون والتنس
لألهداف اإلنسانية املشرتكة للدول والجماعات التي 

شاركت يف عمليات محاربة اإلرهاب يف سوريا.
ــه القوى التي  ــد حاتمي أن ما قامت ب ــنّي العمي وب
حاربت اإلرهابيني يف سوريا يعترب عمالً قّيماً استطاع 

أن يفشل مؤامرة كبرية كانت تستهدف أمن املنطقة.

ترامب يطلب من وزير ترامب يطلب من وزير 
دفاعه اغتيال ا�سددفاعه اغتيال ا�سد
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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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صنعاء /سبأ
ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش ــى األخ مه التق
ــر اإلدارة املحلية عيل  ــيايس األعىل أمس وزي الس

بن عيل القييس وأمني العاصمة حمود عباد.
ــل  ــري العم ــة س ــاء مناقش اللق ــالل  ــرى خ ج
ــبل  ــا والس ــي تواجهه ــات الت ــوزارة والصعوب بال

ــرتة القادمة،  ــا للف ــا، وخططه ــة بمعالجته الكفيل
ــة العاصمة  ــلطات املحلية بأمان ــز دور الس لتعزي

واملحافظات والتغلب عىل التحديات الراهنة.
ــني  ــرق اللقاء إىل الجوانب املتصلة بتحس وتط
ــلطات  ــي وما تقوم به الس ــتوى األداء الخدم مس
املحلية من جهود يف هذا الجانب يف ظل الظروف 

الراهنة التي تمر بها البالد جراء استمرار العدوان 
والحصار.

ــل الجهود  ــاط أهمية تكام ــس املش ــد الرئي وأك
ــب عىل  ــات للتغل ــف الجه ــني مختل ــيق ب والتنس
ــي  ــتوى األداء الخدم ــني مس ــات وتحس الصعوب
ــدوان  الع ــراء  ج ــني  املواطن ــاة  معان ــف  وتخفي

والحصار.
وأشار إىل أهمية مضاعفة الجهود بما يتناسب 
ــدور الرقابي  ــز ال ــة وتعزي ــات الراهن ــع التحدي م
ــام  االهتم ــذا  وك ــة  املحلي ــلطات  للس واإلرشايف 

بتحصيل اإليرادات.

الرئيس المشاط يؤكد أهمية تكامل الجهود وتحسين مستوى ا�داء الخدمي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية الرئيس المشاط يؤكد أهمية تكامل الجهود وتحسين مستوى ا�داء الخدمي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية 
التقى وزير اإلدارة المحلية وأمني العاصمة وعضو "الشورى" حسن ثورة

الرئيس المشاط يمنح وسام الشجاعة للشهيد البطل وائل علي جابر الرازحيالرئيس المشاط يمنح وسام الشجاعة للشهيد البطل وائل علي جابر الرازحي
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ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش ــى األخ مه التق
ــلحة  ــىل القائد األعىل للقوات املس ــيايس األع الس
أمس والد الشهيد البطل وائل عيل جابر الرازحي، 
ــهيد البطل  ــجاعة تكريما للش ــلمه وسام الش وس
ــه ملوقفهما البطويل النادر يف مواجهة الغزاة  ورفيق

واملرتزقة يف جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.
ــر واالعتزاز  ــن الفخ ــاط ع ــس املش ــرب الرئي وع
ــان  واللج ــش  الجي ــطرها  يس ــي  الت ــوالت  بالبط
كل  يف  ــر  أث ــن  م ــهداء  الش ــه  يرتك ــا  وم ــعبية  الش
ــلون يف  أطياف املجتمع ويف رفاقهم الذين يستبس
الجبهات ملواجهة العدوان مستمدين العزيمة من 

اإليمان بعدالة القضية...
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس غارتني عىل محافظة  ش
ــتهدفتا  ــبأ ) أن الغارتني اس تعز. وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (س

مديرية حيفان .
ــس منزل  ــعودي األمريكي أم ــدوان الس ــريان الع ــتهدف ط ــا اس كم

مواطن بمديرية الحايل بمحافظة الحديدة.
ــن غارة عىل  ــيل باملحافظة أن طريان العدوان ش ــح مصدر مح وأوض

منزل مواطن يف منطقة كيلو16 بمديرية الحايل.

خلفت أضرارًا كبرية يف  منازل وممتلكات المواطنني

طيران العدوان يشن سلسلة غارات طيران العدوان يشن سلسلة غارات 
على محافظتي تعز والحديدةعلى محافظتي تعز والحديدة

إطالق صاروخ باليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجرانإطالق صاروخ باليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق
ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج للجي
ــكر  ــتياً عىل معس باليس ــاً  صاروخ
يف  ــعودي  الس ــي  الوطن ــرس  الح

نجران.
ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــة  الصاروخي ــوة  الق أن  ــبأ)  (س
 1 ــدر  ب ــاروخ  بص ــتهدفت  اس

ــرس  الح ــكر  معس ــتي  الباليس
الوطني السعودي .

ــر الجيش  ــرى  دم ــن جهة أخ م
ــني  آليت ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــتهدفوا تجمعاً  ــوى العدوان واس لق
لآلليات يف جبهة الساحل الغربي.

ــبأ)  ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــة  ــات املرتزق ــع آلي ــتهداف تجم اس

ــي بصواريخ موجهة  رشق الدريهم
ما أدى إىل اشتعال النريان يف املكان 

املستهدف.
ــار املصدر إىل تدمري مدرعة  وأش
ــزاة واملرتزقة ومرصع  ــكرية للغ عس
ــىل متنها يف  ــوا ع ــن كان ــة م وإصاب

منطقة الفازة .
ــش  الجي أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف

ــلوا محاولة  ــعبية أفش واللجان الش
ــا  التحيت رشق  ــة  للمرتزق ــف  زح
أسفرت عن سقوط قتىل وجرحى يف 

صفوفهم وإعطاب طقم عسكري .
ــش  الجي ــة  مدفعي ــتهدفت  واس
رشق  ــة  املرتزق ــع  مواق ــان  واللج

التحيتا محققة إصابات مبارشة .

مقبولي: مستعدون لصرف مرتبات جميع  الموظفين بعد توريد اKيرادات للبنك المركزي بصنعاءمقبولي: مستعدون لصرف مرتبات جميع  الموظفين بعد توريد اKيرادات للبنك المركزي بصنعاء
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك
ــني  ــور حس ــة الدكت ــر املالي وزي
مقبويل استعداد حكومة اإلنقاذ 
ــات جميع  ــي، رصف مرتب الوطن
ــد  توري ــد  بع ــة،  الدول ــي  موظف
ــات  محافظ ــرادات  إي ــع  جمي
ــزي  املرك ــك  للبن ــة  الجمهوري

بصنعاء.
ــويل يف  ــور مقب ــح الدكت وأوض

ــبأ) أن حكومة  ـــ (س ــح ل ترصي
اإلنقاذ مستعدة لرصف مرتبات 
الدولة بمختلف  جميع موظفي 
ــة  ــة والصحي ــا الرتبوي قطاعاته
ــن  م ــا  وغريه ــكرية  والعس
ــهرية بعد  القطاعات بصورة ش
توريد إيرادات جميع محافظات 
ــة إىل البنك  ــة اليمني الجمهوري

املركزي بصنعاء.

المرتزقة يتكبدون الخسائر يف األرواح والعتاد بالحديدة وتعز 
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احتجاجا على تردي الوضع االقتصادي.. متظاهرون احتجاجا على تردي الوضع االقتصادي.. متظاهرون 
يمزقون صور قادة العدوان في حضرموتيمزقون صور قادة العدوان في حضرموت

ــون غاضبون أمس األربعاء  مزق محتج
ــدوان بمدينة املكال يف  ــورا لقادة دول الع ص
ــردي األوضاع  ــوت احتجاجاً عىل ت حرضم
ــمى التحالف  ــني ما يس ــة، داع االقتصادي

العربي للرحيل من البالد.
ــادر محلية يف حرضموت  وأوضحت مص
ــة  إعالني ــات  الفت ــوا  اعتل ــن  املتظاهري أن 
ــور قادة  ــىل واجهتها ص ــة علقت ع ضخم
ــقاط  بإس ــني  مطالب ــا،  ومزقوه ــني  إماراتي

حكومة ما يسمى الفار هادي.
ــن  م اآلالف  أن  ــادر  املص ــت  وأضاف
ــكال،  ــوارع امل ــط ش ــوا وس ــن طاف املتظاهري
ــة لتحالف العدوان  ــن هتافات مناوئ مرددي

املستمر منذ أكرث من 3 سنوات.

المحتجون: العدوان والحصار سبب معاناة اليمنيين وتفاقمها المستمرالمحتجون: العدوان والحصار سبب معاناة اليمنيين وتفاقمها المستمر
صنعاء-سبأ

نظمت لجنة الحشد والتنظيم ومديرية 
ــة  الوقف ــس  أم ــة  العاصم ــة  بأمان ــورة  الث
ــة ومؤتمرا صحفيا أمام  االحتجاجية الرابع
مكتب األمم املتحدة بصنعاء تنديدا بارتفاع 
سعر رصف العمالت األجنبية مقابل الريال 

وارتفاع أسعار املواد الغذائية.
ــة  والوقف ــي  الصحف ــر  املؤتم ــد  وأك
ــة االقتصادية وارتفاع  االحتجاجية أن األزم
ــعار مثلت أشد وقعا عىل املواطن الذي  األس
ــات املادية جراء  ــن انعدام اإلمكاني يعاني م

توقف الرواتب .
ــر الصحفي  ــاركون يف املؤتم وأرجع املش
إىل  ــة  األزم ــذه  ه ــة  االحتجاجي ــة  والوقف

ــري والجوي الجائر  الحصار الربي والبح
ــن  ــم م ــذي فاق ــي وال ــعب اليمن ــىل الش ع

معاناة الجميع.
ــة  الوقف ــن  ع ــادر  ص ــان  بي ــرب  واعت
ــدة ومنظماتها  ــم املتح ــة األم االحتجاجي
ــكا مع تحالف  ــانية والحقوقية رشي اإلنس
العدوان يف تجويع وإفقار الشعب اليمني.

ــع للوصاية  ــان الرفض القاط ــد البي وأك
ــة كانت  ــي من أي جه ــعب اليمن عىل الش
ــىل أي مؤامرة  ــيص ع ــعب اليمني ع فالش
ــاري  الحض ــه  موروث ــن  م ــق  ينطل ــه  وأن
ــل منه  ــي تجع ــه الت ــي ومقدرات والتاريخ

شعبا حرا ومستقال .

يف مؤتمر صحفي ووقفة احتجاجية أمام مكتب األمم المتحدة بصنعاء :

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

القبض على القبض على ٢٤٢٤ مرتزقا في البيضاء وصعدة والضالع وحجة مرتزقا في البيضاء وصعدة والضالع وحجة
ــزة األمنية يف محافظتي  ألقت األجه
 12 ــىل  ع ــض  القب ــدة  وصع ــاء  البيض
ــن للقتال يف صفوف  مرتزقا من املجندي

العدوان.
ــبأ) ان  ــدر أمني لـ(س ــح مص وأوض
ــة مرتزقة ألقي القبض عليهم يف  خمس

البيضاء وسبعة يف صعدة .
ــض تمت  ــة القب ــار إىل أن عملي وأش
ــىل انهم  ــعة دلت ع ــات واس ــد تحري بع
ــاركة يف الحرب  ممن تم تجنيدهم للمش
ــدوان ضد  ــي يرتكبها الع ــم الت و الجرائ

اليمن.
كما ألقت األجهزة األمنية بمحافظة 

ــن مجندي  ــض عىل 11 م ــع القب الضال
العدوان بإحدى النقاط األمنية.

ــبأ) أن  ــدر أمني لـ(س ــح مص وأوض
ــد  ــوا أح ــع ضبط ــن بالضال ــال األم رج
ــيد املغرر  ــدوان يقوم بتحش مرتزقة الع

بهم وتجنيدهم لصالح العدوان.
وأشار إىل أن األجهزة األمنية رصدت 
ــيد  تحركات املرتزق خالل قيامه بتحش
ــي إب والضالع،  ــم بمحافظت ــرر به املغ
ــض عليه يف إحدى  ــم إلقاء القب إىل أن ت
 10 ــه  ومع ــع  بالضال ــة  األمني ــاط  النق
ــكرات  ــم إللحاقهم بمعس ــن املغرر به م
ــال يف صفوف  ــزج بهم للقت ــة وال املرتزق

العدوان.
ــزة األمنية القبض عىل  وألقت األجه
أحد محشدي مرتزقة العدوان بمديرية 

خريان املحرق بمحافظة حجة.
ــح مصدر أمني أن أجهزة األمن  وأوض
ألقت القبض عىل املدعو محيي الشكور 
ــر  ــة تح ــد عملي ــي، بع ــى املرسوح يحي
ــتدالالت أثبتت قيامه  ــعة وجمع اس واس
ــباب السذج  بالتغرير عىل عدد من الش

و تجنيدهم للقتال يف صفوف العدوان .
ــل  أحي ــه  ان إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــداً  تمهي ــون  للقان ــا  وفق ــات  للتحقيق

لتقديمه للعدالة .

إقرار التحضيرات النهائية للمؤتمر العلمي ا�ول لالرتقاء بالعمل المؤسسيإقرار التحضيرات النهائية للمؤتمر العلمي ا�ول لالرتقاء بالعمل المؤسسي
صنعاء/سبأ

ــا  العلي ــة  التحضريي ــة  اللجن ــرت  أق
ــي األول لالرتقاء بالعمل  ــر العلم للمؤتم
ــام عيل بن  ــد اإلم ــيس يف ضوء عه املؤس
ــالم ملالك األشرت، يف  أبي طالب عليه الس
ــس اللجنة  ــة رئي اجتماعها أمس برئاس
ــامي، التحضريات  ــور عبدالله الش الدكت
ــع انعقاده مطلع  ــة للمؤتمر املزم النهائي

أكتوبر القادم.
ــداف ومحاور  ــة أه ــرت اللجن ــا أق كم
ــتكمال  واس ــي  النهائ ــكلها  بش ــر  املؤتم
تحكيم أوراق العمل التي سيقدمها نخبة 
ــف  ــات يف مختل ــني والباحث ــن الباحث م

املجاالت التي سيتناولها املؤتمر.
ــتعرض االجتماع تقارير االنجاز  واس
ــة  والعلمي ــة  والتنظيمي ــة  الفني ــان  للج
ــة  التحضريي ــة  اللجن ــن  ع ــة  املنبثق
ــال املوكلة لكل  ــتوی االنجاز لألعم ومس

لجنة.
ــة  اللجن ــس  رئي ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــر  ــر أن املؤتم ــس املؤتم ــة رئي التحضريي
ــرة التعليم الجامعي  ــتنظمه دائ الذي س
ــب التنفيذي ألنصار الله بالتعاون  باملكت
ــة  الحكومي ــات  الجامع ــن  م ــدد  ع ــع  م
ــن أوراق  ــم عدد م ــة لتقدي ــيمثل فرص س
ــليط الضوء  ــل البحثية الهادفة تس العم

علی عهد اإلمام عيل بن أبي طالب ريض 
ــة  ــذا العهد بالدراس ــراء ه ــه عنه وإث الل
ــه  ــي مضامين ــعي لتبن ــل والس والتحلي
ــة يف العالم  ــؤون الدول ــة إدارة ش يف كيفي

العربي واإلسالمي.
أن  ــی  إل ــامي  الش ــور  الدكت ــار  وأش
ــر  ــرش فك ــاهمة يف ن ــدف املس ــر يه املؤتم
ــه واالهتمام  ــه وجه ــرم الل ــيل ك ــام ع اإلم
ــالمي الحضاري  والتعريف بالرتاث اإلس
ــة التعليمية  ــتفادة يف العملي ــة االس بغي
ــم العايل  ــات التعلي ــة يف مؤسس والبحثي

والفني.
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