
ــش واللجان  ــال الجي كرس أبط
ــلل  ــة تس ــس محاول ــعبية أم الش
ــع  مواق ــىل  ع ــدوان  الع ــة  ملرتزق
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

جبهة الصلو بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) 
ــة  ــلل ملرتزق ــة تس ــال محاول إفش
ــش  الجي ــع  مواق ــىل  ع ــدوان  الع

واللجان يف جبهة الصلو.
ــدر إىل مرصع عدد  ــار املص وأش
ــة وإصابة آخرين جراء  من املرتزق
ــاء  أثن ــفة  ناس ــوات  عب ــار  انفج
محاولتهم التسلل يف جبهة موزع.
إىل ذلك قنصت وحدة القناصة 
ــعبية أكرث  ــش واللجان الش بالجي
من 47 مرتزقا يف مختلف الجبهات 

خالل الـ48 ساعة املاضية.
ــكري مرصع  ــدر عس ــد مص وأك
ــرث 47 مرتزقا بعمليات  ــة أك وإصاب

قنص يف مختلف الجبهات.
ــش واللجان  ــال الجي وكان أبط
ــاعات الـ 24  ــالل الس قد نفذوا خ

ــات متعددة يف عدة  املاضية عملي
جبهات أسفرت عن سقوط املزيد 
ــى يف صفوف  ــىل والجرح من القت

الغزاة واملرتزقة.
ــكري لـ"سبأ"  وقال مصدر عس
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــأن  ب

ــني يف  ــري مدرعت ــن تدم ــوا م تمكن
ــي  الغرب ــاحل  بالس ــي  الدريهم
ــىل  ــوا ع ــن كان ــرح م ــرصع وج وم
ــة  آلي ــري  تدم ــم  ت ــا  كم ــا،  متنهم
ــكرية للمرتزقة تحمل رشاش  عس
ــار 14.5 بصاروخ موجة جنوب  عي

رشق التحيتا.
ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــا  كم
ــة  ــة يف جبه ــزاة واملرتزق ــة للغ آلي

الدريهمي ومرصع طاقمها.
ــيطرة عىل  ــدر الس ــد  املص  وأك
ــة يف جبهة قانية  ــني للمرتزق موقع
ــاء خالل عملية  بمحافظة البيض
ــش واللجان  ــا الجي ــة نفذه نوعي
ــتمرت عدة ساعات  ــعبية اس الش
ــراق آلية  ــن إح ــاً ع ــفرت أيض وأس
ــلحة متنوعة ومرصع  واغتنام أس

وجرح عدد من املرتزقة.

ــس  ــطينيني أم ــني الفلس ــرشات املواطن ــب ع أصي
ــع قوات االحتالل  ــاالت اختناق جراء قم الجمعة بح
اإلرسائييل، ملسرية سلمية غرب مدينة رام الله تنديداً 
ــتيالء عىل أرايض املواطنني  بمحاوالت االحتالل االس

يف جبل الريسان لصالح التوسع االستيطاني.
وافادت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) ان جنود 
ــة باملطاط،  ــرية املعدنية املغلف ــالل أطلقوا األع االحت
ــة  بكثاف ــوع  للدم ــيل  املس ــاز  والغ ــوت  الص ــل  وقناب
ــؤدون صالة الجمعة  ــني الذين كانوا ي ــاه املواطن باتج
ــا ادى إىل إصابة  ــتيالء، م فوق األرايض املهددة باالس

العرشات منهم بحاالت اختناق.
ــتيطان  ــة الجدار واالس ــة مقاوم ــال رئيس هيئ وق
ــتتواصل حتى يتم  ــذه املعركة س ــاف "إن ه وليد عس
ــتيالء  ــالل الهادفة إىل االس ــال مخططات االحت إفش
ــني وطردهم منها كما هو الحال يف  عىل أرايض املواطن
ــان االحمر رشق  ــها قرية الخ ــدة مناطق وعىل رأس ع

القدس املحتلة".

قوات العدو الصهيوني تواصل التنكيل قوات العدو الصهيوني تواصل التنكيل 
بالفلسطينيين في الضفة الغربيةبالفلسطينيين في الضفة الغربية

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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الرئيس المشاط يهنئ ملك ماليزيا باليوم الوطنيالرئيس المشاط يهنئ ملك ماليزيا باليوم الوطني

صنعاء / سبأ
املجلس  رئيس  املشاط  مهدي  األخ  بعث 
ملك  إىل  تهنئة  برقية  ــىل  األع السيايس 

، بمناسبة  الخامس  السلطان محمد  ماليزيا 
باليوم  الشقيق  املاليزي  الشعب  احتفاالت 

الوطني.

كسر محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة الصلو بتعزكسر محاولة تسلل لمرتزقة العدوان في جبهة الصلو بتعز
مصرع وإصابة ٤٧ مرتزقًا بعمليات قنص خالل يومني

التفاصيل صفحة 03

صنعاء / سبأ
ــي برقية تهنئة  ــواب األخ يحيى عيل الراع ــث رئيس مجلس الن بع
إىل نظريه رئيس الربملان املاليزي بمناسبة احتفاالت الشعب املاليزي 
ــة  ــريه يف جمهوري ــة إىل نظ ــة تهنئ ــث  برقي ــا بع ــي. كم ــد الوطن بالعي
قريغيزستان، بمناسبة احتفاالت شعب قريغيزستان بالعيد الوطني.

ــن جانبه  بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح  وم
ــور مهاتري محمد،  ــريه املاليزي الدكت ــة تهنئة إىل نظ ــن حبتور، برقي ب

بمناسبة احتفاالت الشعب املاليزي الشقيق باليوم الوطني.
وأعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تهانيه الحارة ألخيه مهاتري محمد 
ــالمة وللشعب املاليزي  ــبة وتمنياته له بموفور الصحة والس بهذه املناس

الشقيق اضطراد االزدهار وللعالقات بني البلدين دوام التطور.

رئيسا النواب والوزراء يهنئان  رئيسا النواب والوزراء يهنئان  
نظراءهما في ماليزيانظراءهما في ماليزيا

ــح النعيمي  ــيايس األعىل محمد صال ــو املجلس الس ــث عض بع
ــعبية  ــورى اتحاد القوى الش ــة عزاء يف وفاة عضو مجلس ش برقي

رشف الحمزي.
ــا إىل نجيب وعيل  ــزاء التي بعثه ــة الع ــي يف برقي ــاد النعيم وأش
ــف الفقيد،  ــة آل الحمزي بمواق ــزي وكاف ــم رشف الحم وعبدالكري
ــن والثورة  ــبيل الوط ــه يف س ــب حيات ــة وه ــة وطني ــث كان هام حي

والجمهورية والوحدة.
ــزي واحداً من  ــرس برحيل الفقيد رشف الحم ــد أن الوطن خ وأك
ــع  ــر أن يتغمده بواس ــه العيل القدي ــائال الل ــني .. س ــه املخلص أبنائ
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان .

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

عضو المجلس السياسي ا>على النعيمي عضو المجلس السياسي ا>على النعيمي 
يعزي في وفاة شرف الحمزييعزي في وفاة شرف الحمزي

البقية صفحة 02

تحذيرات من كارثة صحية نتيجة استهداف العدوان Dبار المياه بكمرانتحذيرات من كارثة صحية نتيجة استهداف العدوان Dبار المياه بكمران
ــن يواجه موجة  ــة األمم املتحدة بأن اليم قالت منظم
ــريا فيما حذرت وزارة  ــة محتملة من تفيش وباء الكول ثالث
الصحة العامة والسكان من كارثة وبائية وصحية نتيجة 
ــرشب بجزيرة  ــاه ال ــار مي ــدوان آلب ــريان الع ــتهداف ط اس

كمران. 
ــتيفان  س ــدة  املتح ــم  األم ــم  باس ــدة  املتح ــاف  وأض
ــريا تزايدت خالل  ــني بالكول ــأن أعداد املصاب دوجاريك ب

األسابيع األخرية.
ــتيفان أمس يف املؤتمر الصحفي اليومي: إن   وأضاف س
األمطار الحالية يف اليمن "تزيد من مخاطر" حدوث املوجة 
الثالثة، وتابع: "يف الشهرين املاضيني، ازدادت أعداد حاالت 
ــتبه فيها، منذ  أبريل 2017، تم اإلبالغ عن أكرث  الكولريا املش
ــريا، و2310  ــتبه بإصابتها بالكول ــة مش ــن 1,1 مليون حال م

حاالت وفاة ناجمة عن هذا املرض" يف اليمن.
ــايل ومنتصف   ــع العام الح ــدث: "بني مطل وقال املتح
ــة. رغم أن  ــو 120 ألف حال ــم اإلبالغ عن نح ــطس، ت أغس
ــها من عام  ــع الفرتة نفس ــل مقارنة م ــم يبقى أق ــذا الرق ه
ــابيع األخرية يدعو  ــاالت يف األس ــد الح 2017، إال أن تزاي
ــة الثالثة من الوباء"،  ــري يف احتمال تفيش املوج إىل التفك
ــة للتعامل مع هذه املوجة  ــائل طبية إضافي وأكد نرش وس

املحتملة.
ــع   مطل ــذرت  ح ــة  العاملي ــة  الصح ــة  منظم ــت  وكان
ــرية" جديدة  ــدوث "موجة كب ــال ح ــطس من احتم أغس
ــعودي عىل اليمن  من حاالت الكولريا نتيجة العدوان الس
ــقوط أكرث من  ــل منذ  مارس 2015 والذي أدى لس املتواص
عرشة آالف شهيد، وتسبب بأسوأ أزمة إنسانية يف العالم، 

بحسب األمم املتحدة.
ــتهداف  ــكان اس ــة والس ــة العام ــت وزارة الصح وأدان
طريان العدوان آبار مياه الرشب يف جزيرة كمران.. محذرة 

من كارثة وبائية وصحية نتيجة ذلك.
ــان  ــبأ) إمع ــه (س ــان تلقت ــوزارة يف بي ــتنكرت ال واس
ــة ضاربا عرض  ــدوان يف تدمري البنى التحتي ــف الع تحال

الحائط بالقوانني الدولية واإلنسانية.
ــارش ملرشوع مياه  ــتهداف املب ــد البيان أن هذا االس وأك
ــد انتهاكا صارخا للقانون  الرشب الحيوي يف الجزيرة يع
ــاني الذي يحظر شن هجمات عىل األعيان  الدويل اإلنس
ــتغناء عنها لبقائهم  ــكان االس ــة التي ال يمكن للس املدني

عىل قيد الحياة.

األمم المتحدة: اليمن يواجه موجة ثالثة من تفشي الكولريا

التفاصيل صفحة 03

وقفات احتجاجية تنديدًا بجرائم العدوان في أمانة العاصمة وقفات احتجاجية تنديدًا بجرائم العدوان في أمانة العاصمة 
صنعاء ـ سبأ

نُظمت بأمانة العاصمة عقب صالة الجمعة أمس، وقفات احتجاجية 
للتنديد بجرائم العدوان السعودي األمريكي وإحياًء لذكرى الوالية.

ــة إىل منهج الحق  ــودة الصادق ــات إىل الع ــاركون يف الوقف ــا املش ودع
والعدل والسري يف طريق الهداية والعزة.

ــتقالله وحريته  ــي يف الدفاع عن اس ــعب اليمن ــتمرار الش وأكدوا اس
ــتهدف اليمن أرضا  ــي تس ــال مخططاته الت ــدوان وإفش ــة الع ومواجه

وإنسانا.
ــدت بيانات صادرة عن الوقفات ارتباط اليمنيني ووعيهم بأهمية  وأك
ــبيل  ــات باملال والرجال يف س ــن خالل رفد الجبه ــة والتضحية م الوالي

الدفاع عن الوطن.
ــري ومراعاة الفقراء  ــىل التعاون عىل الخ ــت البيانات الجميع ع وحث

واملحتاجني والحفاظ عىل وحدة وتماسك الجبهة الداخلية.

تدمير طقم ودك تجمعات للمرتزقة في نجران وجيزان وعسيرتدمير طقم ودك تجمعات للمرتزقة في نجران وجيزان وعسير
ــش واللجان  ــن الجي ــرت وحدات م دم
ــت  ــكرياً ودك ــاً عس ــس  طقم ــعبية أم الش
ــعودي يف  ــة الجيش الس ــات ملرتزق تجمع

نجران وجيزان وعسري.
ــزان  بجي ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
يف  ــة  متخصص ــدات  وح أن  ــبأ)  لـ(س
ــرت طقماً  ــعبية دم ــش واللجان الش الجي

ــل  جب رشق  ــة  باملرتزق ــالً  محم ــعودياً  س
ــه، وقصفت تجمعات  الدود بصاروخ موج
الجنود السعوديني يف موقع الجمايم بعدد 

من قذائف املدفعية.
وأشار املصدر إىل أن القوة الصاروخية 
ــات  تجمع ــتهدفت  اس ــة  واملدفعي
ــديس  الس ــة  قبال ــة  املرتزق ــات  وتحصين

ــخ  ــف وصواري ــن القذائ ــدد م ــران بع بنج
ــم  ــة إىل دك تجمعاته ــا باإلضاف الكاتيوش
ــزال1 خلفا  ــديس بصاروخني زل غرب الس

خسائر فادحة يف صفوف املرتزقة.
ــش  الجي ــة  مدفعي أن  ــدر  املص ــر  وذك
ــات مرتزقة  ــعبية دكت تجمع ــان الش واللج
الجيش السعودي قبالة منفذ علب بعسري.

طيران العدوان يشن سبع غارات على باقم في صعدةطيران العدوان يشن سبع غارات على باقم في صعدة
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس  سبع  ش

غارات عىل مديرية باقم يف محافظة صعدة.
ــبأ) أن طريان  ـــ (س ــي بصعدة ل ــح مصدر أمن وأوض
ــبع غارات عىل مناطق متفرقة بمديرية  ــن س العدوان ش
ــني ومنازلهم  ــزارع املواطن ــتهدف م ــة اس ــم الحدودي باق

خلفت أرضاراً بالغة فيها.
وأشار املصدر إىل أن تحالف العدوان كثف من قصفه 
ــة.. الفتا إىل أن طريان  ــوي والصاروخي عىل املديري الج
العدوان قصف خالل اليوميني املاضيني مزارع املواطنني 

بأسلحة محرمة.

ــمكية  الس ــرثوة  ال وزارة  ــت  أدان
ــمكية،  ــة العامة للمصائد الس والهيئ
ــدوان يف ارتكاب  ــتمرار تحالف الع اس
الجرائم الوحشية بحق الصيادين يف 

البحر األحمر.
ــة يف بيان  ــارت الوزارة والهيئ وأش
ــتهدفت  اس ــدوان  الع ــوى  ق أن  إىل 
ــا  ــارش تجمع ــكل مب ــس األول بش أم
للصيادين بالقرب من جزيرة عقبان 
ــوارب  ــري ثالثة ق ــك تدم ــن ذل ــج ع نت
ــدان الصيادين،  ــة وفق ــد تقليدي صي
ــف والتحليق ومنع  ــتمرار القص واس

املسعفني من االقرتاب من املنطقة.

ــذه الجرائم  ــت البيان إىل أن ه ولف
ــتمر يف  ــدوان مس ــىل أن الع ــل ع دلي
ــاب  ــل وإره ــه يف قت ــذ مخططات تنفي
الصيادين ومنعهم من مزاولة عملهم 
وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

ــد  ــداءات تع ــذه االعت ــد أن ه وأك
ــق  واملواثي ــراف  األع ــكل  ل ــاكا  انته
ــرم  تج ــي  الت ــانية  واإلنس ــة  الدولي

استهداف املدنيني.
ــب األحمر  ــان الصلي ــب البي وطال
ــن  م ــى  تبق ــن  م ــاذ  إلنق ــل  بالتدخ
ــتهداف  االس ــة  منطق يف  ــن  الصيادي
وانتشال جثث الشهداء.. مؤكدا عىل 

حقاً الصيادين يف ممارسة االصطياد 
ــة  حري ــكل  ب ــة  اإلقليمي ــاه  املي يف 
ــع  الرشائ كل  ــه  كفلت ــق  ح ــاره  باعتب
ــني  والقوان ــاتري  والدس ــماوية  الس

واملواثيق واملعاهدات الدولية.
ــا يتعرض له الصيادون  وأوضح أن م
ــادة  وإب ــاكات  وانته ــداءات  اعت ــن  م
جماعية تعد جرائم حرب يعاقب عليها 
ــقط بالتقادم..  محمال  القانون ولن تس
ــعودي  ــدوان األمريكي الس تحالف الع
ــؤولية القانونية الكاملة  ــي املس اإلمارات
إزاء ما يتعرض له الصيادون من جرائم 

حرب وتدمري للقطاع السمكي.

مناورة بمختلف ا>سلحة الثقيلة والمتوسطة في تخرج دفعة أمنية بمحافظة البيضاءمناورة بمختلف ا>سلحة الثقيلة والمتوسطة في تخرج دفعة أمنية بمحافظة البيضاء
ــزي بتخرج  ــوات األمن املرك احتفلت ق

دفعة أمنية يف محافظة البيضاء.
ــرضه القيادات  ــذي ح ــال ال ويف االحتف
ــون  الخريج ــذ  نف  .. ــة  باملحافظ ــة  األمني
ــلحة  األس ــف  بمختل ــكرية  عس ــاورة  من
ــادات الدروع  ــطة ومض ــة واملتوس الخفيف
املتطورة، وكذا استعراض املهارات والفنون 

القتالية التي تلقوها خالل الدورة.
وأكد الخريجون استعدادهم التضحية 
ــتقرار  ــبيل الحفاظ عىل األمن واالس يف س
ــاول زعزعة األمن  ــكل من يح والتصدي ل
ــرات العدوان  ــات ومؤام ــاط مخطط وإحب

وأدواته.
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