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ـــي ـــاع ـــم ـــت ـــج االج ـــي ـــس ـــن ـــق ال ـــزي ـــم ـــت ــــــه اإلجـــــرامـــــيـــــة ل ــــــداف ــــــدوان وأه ــــــع يـــجـــب نـــشـــر الـــــوعـــــي بـــمـــخـــطـــطـــات ال   ■■

ــر دفاعها  ــان وزي ــيا وعىل لس ــت روس ــرياً أعلن وأخ
ــلمت سوريا  ــويغو“ أمس  األول  بأنها س ــريغي ش ”س
ــاق  اتف ــار  إط يف  ــكرية  العس ــدات  املع ــن  م ــة  قطع  49
ــة إىل ”رادارات  ــابق لتوريد ”اس300-“، إضاف ثنائي س
ــة، وآالت التحكم،  ــعار، وأنظمة التعريف الرئيس استش

وأربعة منصات إطالق“.
 وأضاف الوزير أن بالده ستستكمل جميع األعمال 
ــبكة واحدة  ــب الطواقم، وربطها يف ش ــع إعداد وتدري م

بحلول 20 أكتوبر الجاري.
ــن  م ــة  الدفع ــذه  ه ــليم  تس ان  ــه  في ــك  الش ــا  ومم
ــن وليد  ــوريا لم يك ــورة لس ــية املتط ــخ الروس الصواري
ــرتاتيجي للدفاع  ــاعة بل انه جاء نتيجة اتفاق اس الس
ــرتك بني الحليفني التقليديني روسيا وسوريا التي  املش

تعود عالقاتهما اإلسرتاتيجية ألكرث من خمسة عقود.
ــنت عىل  ــاه أن الحرب التي ُش ــت االنتب ــن ما يلف لك

سوريا قبل أكرث من سبعة أعوام ..

سوريا تستلم الدفعة ا�ولى من سوريا تستلم الدفعة ا�ولى من 
معدات صواريخ إس- معدات صواريخ إس- ٣٠٠٣٠٠   الروسية الروسية

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.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
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صنعاء/ سبأ
ــس املجلس  ــاط رئي ــى األخ مهدي املش التق
السيايس األعىل أمس العالمة محمد عيل مرعي 
ــس النواب ورئيس جامعة دار العلوم  عضو مجل

الرشعية بالحديدة.
ــاء  ــة دور أعض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج

ــخصيات  والش ــاء  والعلم ــواب  الن ــس  مجل
ــز  تعزي يف  ــدة  الحدي ــة  بمحافظ ــة  االجتماعي
ــة العدوان خاصة  ــود واالصطفاف ملواجه الصم
ــاحل الغربي.  ــده األخري عىل الس ــل تصعي يف ظ
ــدور  ب ــة  املتعلق ــب  الجوان إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
العلماء يف التوعية بمخططات العدوان وأهدافه 

ــيج  ــق النس ــتهدف تمزي ــي تس ــة الت اإلجرامي
االجتماعي ألبناء اليمن الواحد، وكذا معالجة 
ــع الجهات املعنية  ــا املواطنني والعمل م قضاي
ــروف  الظ ــل  ظ يف  ــم  احتياجاته ــة  تلبي ــىل  ع

الراهنة التي يمر بها الوطن.

الرئيس المشاط يشدد على دور العلماء والشخصيات االجتماعية في تعزيز االصطفاف الوطني الرئيس المشاط يشدد على دور العلماء والشخصيات االجتماعية في تعزيز االصطفاف الوطني 
التقى الربلماين والعالمة محمد علي مرعي والشيخ محمد الغادر

تعيين أربعة أعضاء في مجلس الشورىتعيين أربعة أعضاء في مجلس الشورى
صنعاء/سبأ

ــيايس األعىل رقم  ــس الس ــرار رئيس املجل ــدر أمس ق ص
ــماؤهم أعضاء يف  ــني التالية أس ــنة 2018م بتعي (159) لس

مجلس الشورى:
- محمد غالب ثوابه

- أحمد صالح النهمي
- محمد مطهر عامر

- ذياب احمد نارص ذياب.
ــيايس األعىل رقم  كماصدر أمس قرار رئيس املجلس الس
ــوكه  ــد أحمد صالح ش ــني محم ــنة 2018م بتعي (160) لس

نائبا لوزير اإلدارة املحلية.

محمد شوكه نائبا لوزير اإلدارة المحلية

البقية صفحة 02

رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره 
إطالق سراح صالح ومدين إطالق سراح صالح ومدين ا�لماني بيوم ا�لماني بيوم الوحدةالوحدة

علي عبداE صالحعلي عبداE صالح صنعاء / سبأ
بعث رئيس مجلس النواب األخ 
ــة تهنئة  ــيل الراعي برقي يحيى ع
ــتاغ فولفغانغ  ــس البوندس إىل رئي
ــاالت  احتف ــبة  بمناس ــويبله،  ش
ــوم  ــق بي ــي الصدي ــعب األملان الش

الوحدة.

ــيل عبدالله صالح  ــن ع ــاء رساح صالح ومدي ــق بصنع أطل
ــيايس األعىل األخ  ــن رئيس املجلس الس ــب قرار عفو م بموج
ــوزارة الداخلية لـ  ــدر ب ــاط . وأوضح مص ــد املش ــدي محم مه
ــبأ) أنه تم إطالق رساح صالح عيل عبدالله صالح و مدين  (س
ــس املجلس  ــرار عفو من رئي ــح بموجب ق ــه صال ــيل عبدالل ع

السيايس األعىل .

رئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية المشتركة بين ا�مانة ومحافظة صنعاءرئيس الوزراء يناقش سبل معالجة المشكلة المائية والبيئية المشتركة بين ا�مانة ومحافظة صنعاء

مجلس النواب  يستمع إلى رسالة وزير الخارجية بشأن اQجراءات المتخذة Qيقاف حكومة العمالء عن بيع مقر سفارة اليمن في موسكومجلس النواب  يستمع إلى رسالة وزير الخارجية بشأن اQجراءات المتخذة Qيقاف حكومة العمالء عن بيع مقر سفارة اليمن في موسكو
صنعاء / سبأ

ــات  ــد جلس ــواب عق ــس الن ــل مجل واص
ــة من الدورة الثانية لدور  أعمال الفرتة الثاني
ــنوي الثالث عرش أمس برئاسة  االنعقاد الس
ــالم صالح  نائب رئيس املجلس األخ عبدالس

هشول زابية.
ــس إىل  ــتمع املجل ــة اس ــذه الجلس ويف ه
ــالة وزير الخارجية املهندس هشام رشف  رس
ــؤون  ــه املوجهة إىل رئيس لجنة الش ــد الل عب
ــس النواب حول  ــة واملغرتبني بمجل الخارجي
ــفارة  الس ــع  بي ــف  ــذة لوق املتخ ــراءات  اإلج

اليمنية يف موسكو.
ــول  ــد وص ــه عن ــالة إىل أن ــارت الرس وأش
ــذا الخصوص قامت  ــات إىل الوزارة به معلوم
ــيا  روس ــة  خارجي ــر  لوزي ــالة  رس ــه  بتوجي
ــدد من  ــأن مخطط ع ــروف، بش ــريغي ألف س
ــكو تقديم  ــفارة اليمنية بموس ــؤويل الس مس
ــة لتوجيه  ــفارة والني ــى الس ــن مبن تنازل ع
رسالة تنازل من السفارة إىل مكتب الخدمات 
ــة  الخارجي ــوزارة  ل ــع  التاب ــية  الدبلوماس

الروسية.
ــوة وزارة  ــم دع ــالة أنه ت ــت الرس وأوضح

الخارجية الروسية للتدخل لوقف أية تدابري 
أحادية الجانب من طرف واحد واإلبقاء عىل 
ــابق إىل حني التوصل إىل تحقيق  الوضع الس
ــدة  ــة وح ــكيل حكوم ــلمية وتش ــوية س تس

وطنية.
ــة إىل أن  ــر الخارجي ــالة وزي ــارت رس وأش
ــول ذلك..  ــان ح ــدار بي ــت بإص ــوزارة قام ال
ــة يف متابعة  ــتمرار وزارة الخارجي ــدة اس مؤك
ــاح  وإيض ـــ19  ال دول  ــة  مجموع ــفراء  س
ــة  ــة الرصيح ــلبية واملخالف ــات الس التداعي
لهذه اإلجراءات وما تمثله من خرق وتعطيل 

ــة إىل  ــية باإلضاف ــوية السياس ــود التس لجه
ــيا لدى  ــفري روس ــع س ــتمر م ــل املس التواص
بالدنا لحثه عىل متابعة وزارة خارجية بالده 

إليقاف هذا الترصف غري املسؤول .
ــرى  أخ ــائل  رس ــىل  ع ــس  املجل ــع  وأطل
موجهة من وزير الخارجية إىل لجنة الشؤون 
ــة واملغرتبني بمجلس النواب تتعلق  الخارجي
ــق  ــة املوقعة بني وزارة ومكتب املنس باالتفاقي
املقيم لألمم املتحدة لدى اليمن بشأن إنشاء 

جرس جوي طبي عرب مطار صنعاء الدويل.

صنعاء / سبأ 
ــة رئيس الوزراء  ــاء اجتماع برئاس عقد أمس بصنع
ــرس للبحث  ــح بن حبتور، ك ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــرتكة بني أمانة  ــكلة املائية والبيئية املش يف معالجة املش

العاصمة ومحافظة صنعاء.
ويف االجتماع الذي ضم وزير املياه والبيئة املهندس 
ــل الوزير والوكالء املختصني يف وزارة الزراعة والري  نبي
ــرى الوقوف  ــاء، ج ــة صنع ــة ومحافظ ــة العاصم وأمان
ــيايس األعىل بشأن  أمام توجيهات رئيس املجلس الس
معالجة الوضع املائي ومشكلة الرصف الصحي القائمة 
ــة البيئة وتاليف أي  ــة واملحافظة ملا فيه حماي بني األمان

أرضار مبارشة وغري مبارشة عىل صحة اإلنسان .
ــة الالزم  ــات الرسيع ــاع املعالج ــتعرض االجتم واس
ــادي حدوث أي كارثة بيئية، عالوة  البدء بتنفيذها لتف
ــة  للمعالج ــتقبلية  املس ــرتاتيجية  اإلس ــج  الربام ــىل  ع
ــرتكة ملعالجة  ــاء محطة مش ــة والتي منها أنش الجذري
مياه الرصف الصحي تخدم سكان العاصمة واملحافظة 

ــيق بني وزارة املياه والبيئة  ــة شاملة بالتنس وفقا لدراس
ــن الدول  ــن تمويل لها م ــالث والبحث ع ــات الث والجه

املانحة بشكل عاجل.
وأقر االجتماع عدداً من اإلجراءات العاجلة ملواجهة 
ــكلة والحد من آثارها ومنها نزول فريق مشرتك من  املش

ــام بعملية  ــاه والبيئة للقي ــة والري واملي ــي الزراع وزارت
ــرش باملبيدات ملكافحة الحرشات واآلفات وكذا القيام  ال
ــاه املعالجة وتحديد  ــفط املتواصلة للمي ــات الش بعملي

آلية االستفادة منها بشكل آمن.

بموجب قرار عفو من رئيس السياسي األعلى:

البقية صفحة 02

اّطلع على سري عمل برنامج وزارة المياه يف مكافحة وباء الكولريا

التفاصيل صفحة 03

ناطق أنصار اE: تحالف العدوان استخدم البنك المركزي ناطق أنصار اE: تحالف العدوان استخدم البنك المركزي 
اليمني أداة حرب على الشعب من صعدة إلى المهرةاليمني أداة حرب على الشعب من صعدة إلى المهرة

/ 
ــالم،  ــمي ألنصار الله محمد عبد الس أكد الناطق الرس
ــعودي جعل من البنك  ــف العدوان األمريكي الس أن تحال
ــن صعدة إىل  ــعب م ــي أداة حرب عىل الش ــزي اليمن املرك

املهرة.
ــه يف  ــىل صفحت ــور ع ــمي يف منش ــق الرس ــال الناط وق
ــف العدوان  ــج تحال ــاء، “ انته ــوك، أمس األربع ــس ب الفي
ــة ممنهجة  ــرتاتيجية عدائي ــارش اس ــي مب ــاء أمريك بغط
ــة  العمل ــتنزاف  اس ــا  منه ــددة  متع ــارات  بمس ــت  تمثل
ــع تدفق أي نقد أجنبي  ــروض النقدي األجنبي، ومن واملع
ــعر الريال  ــارات نتج عنها تدهور س ــن وهذه املس إىل اليم

وشهد البلد أزمة حادة يف النقد األجنبي“.

أكد أن الحرب االقتصادية ال تقل بشاعة عن جرائم قصف المدنيني وقتل األطفال

التفاصيل صفحة 03

جابر يؤكد على دور اQعالم في ابراز مظلومية الشعب اليمني وكشف جرائم العدوانجابر يؤكد على دور اQعالم في ابراز مظلومية الشعب اليمني وكشف جرائم العدوانإسقاط طائرة تجسسية للعدو في نجران ودك تجمعات جنوده في عسيرإسقاط طائرة تجسسية للعدو في نجران ودك تجمعات جنوده في عسير
ــه  ومرتزقت ــعودي  الس ــدو  الع ــد  تكب
ــات  بعملي ــاد  العت ــد  العدي يف  ــائر  خس
ــف صاروخي  ــوم وكرس زحوف وقص هج
ــم ,  ــم ومواقعه ــىل تجمعاته ــي ع ومدفع
ــية للعدوان  ــقاط طائرة تجسس وتم إس

يف نجران .
ــبأ)  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــوة الصاروخية بالجيش واللجان  أن الق
ــزال  زل ــاروخ  ص ــت  أطلق ــعبية  الش

ــراء  ــة يف صح ــات للمرتزق ــىل تجمع 2ع
ــرضاء بنجران ,  ــذ الخ ــة منف ــع قبال البق
ــي تجمعاتهم  ــف مدفع ــتهدف قص واس
ــقاط طائرة  ــم إس ــها ،وت ــة نفس باملنطق

تجسسية تابعة للعدوان قبالة املنفذ .
ويف عسري استهدف قصف صاروخي 
ــي تجمعات ومواقع املرتزقة غرب  ومدفع
ــب , يف حني لقي  ــازة وقبالة منفذ عل مج
ــمى الكتيبة الثانية يف اللواء  قائد ما يس

ــر  ضف ــيل  ع ــح  صال ــزق  املرت ــس  الخام
العروي مرصعه يف جبهة علب.

ــزاة  للغ ــف  زح ــرس  ك ــدر  املص ــد  وأك
ــاحل  ــرب التحيتا بجبهة الس جنوب غ
ــرح عدد  ــن مرصع وج ــفر ع الغربي أس
ــم وأرس آخرين وتدمري خمس آليات  منه
ــني  ــاب مدرعت ــكرية وإعط ــة عس وجراف

واغتنام أسلحة متنوعة .

صنعاء -سبأ
ــس  أم ــاء  بصنع ــاع  اجتم ــش  ناق
برئاسة وزير اإلعالم عبدالسالم جابر، 
ــالم املجتمعي  ــددات العامة لإلع املح
ــائعات إعالم  ــة ش ــه يف مواجه ومهام
ــه للرأي العام املحيل  العدوان وتضليل

واإلقليمي والدويل.
ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــق  توفي ــالم  اإلع وزارة  ــار  مستش
ــة  التحضريي ــة  واللجن ــريي  الحم

ــي لإلعالم املجتمعي،  للملتقى الوطن
ــة  بالحمل ــة  املتصل ــات  الرتتيب إىل 
ــرر  املق األول  ــى  للملتق ــة  اإلعالمي
 18 يف  ــاء  صنع ــة  بالعاصم ــاده  انعق
ــيناقش  س ــذي  وال ــايل،  الح ــر  أكتوب
محددات اإلعالم املجتمعي ومرتكزاته 
ــدوان  الع ــات  بمخطط ــة  التوعي يف 
ــعب  ــن جرائم بحق الش ــا يرتكبه م وم
اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات، إىل 
ــه من حصار فاقم من  جانب ما يفرض

معاناة اليمنيني.
وأقر املجتمعون تشكيل أربع لجان 
ــل يف  ــي تتمث ــالم املجتمع إلدارة اإلع
اللجان التنظيمية واإلعالمية واملالية 
ــة  اللجن ــاء  أعض ــع  وتوزي ــة،  واملتابع
ــىل اللجان املذكورة بما  التحضريية ع
يكفل تنظيم وإدارة اإلعالم املجتمعي 
ــة الراهنة التي  ــب املرحل بصورة تواك

يمر بها الوطن.

مناقشة ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني لإلعالم المجتمعيمصرع وإصابة عدد من المرتزقة بينهم قيادات بارزة بعمليات هجومية  يف عدد من  الجبهات 

صنعاء/سبأ
ــذ حملة  ــا انه تم تنفي ــة العلي ــة االقتصادي ــدر باللجن ــال مص ق
ــعار الرصف  ــال الرصافة لتالعبها بأس ــعة لضبط رشكات ومح واس
ــذا لتوجيهات  ــة العاصمة تنفي ــورة يف أمان ــل بعملة محظ والتعام

رئيس املجلس السيايس األعىل.
ــة ضبط أكرث من  ــبأ) أنه تم خالل الحمل ــح املصدر لـ (س وأوض
40 رشكة ومحل رصافة مخالفة يف أمانة العاصمة .. مؤكدا أن سيتم 

تنفيذ حمالت مشابهة يف محافظات الجمهورية.

ضبط أكثر من ضبط أكثر من ٤٠٤٠ شركة ومحل  شركة ومحل 
صرافة مخالفة بأمانة العاصمةصرافة مخالفة بأمانة العاصمة
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