
ــاح أمس حملة  ــالل اإلرسائييل صب ــنت قوات االحت ش
ــطينيني  ــني الفلس ــوف املواطن ــعة يف صف ــاالت واس اعتق
ــك  ــت تل ــث اعتقل ــة حي ــطينية املحتل يف األرايض الفلس

القوات11 شابا فلسطينيا يف الضفة الغربية.
ــيل،  ــالل اإلرسائي ــوات االحت ــت ق ــي رام الله،اعتقل فف
ــطينيني من مخيم الجلزون شمال رام  خمسة شبان فلس

الله.
ــأن تلك القوات  ــطينية، ب ــادت مصادر محلية فلس وأف
ــازل ذويهم،  ــم من ــة ، عقب ده ــبان الخمس ــت الش اعتقل

وتفتيشها.
ــالل نهبت مبلغا من  ــت املصادر، أن قوات االحت وأضاف
ــة 2500  ــد املواطنني ، بقيم ــزل اح ــد تفتيش من ــال، بع امل
ــيقل. وأفاد مركز الجلزون لإلعالم املجتمعي، بأن قوات  ش
ــر، وتوزعت يف  ــت املخيم بعد صالة الفج االحتالل اقتحم
كافة حاراته، ما أدى إىل اندالع مواجهات مع الشبان، دون 

أن يبلغ عن إصابات.

االحتالل يعتقل االحتالل يعتقل ١١١١ شابا فلسطينيا ..  شابا فلسطينيا .. 
ويغلق مداخل قرى غرب سلفيت ويغلق مداخل قرى غرب سلفيت 

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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 صنعاء - سبأ
ــد  عق ــواب  الن ــس  مجل ــل  واص
ــة من  ــرتة الثاني ــال الف ــات أعم جلس
الدورة الثانية لدور االنعقاد السنوي 
ــس  ــة رئي ــس برئاس ــرش أم ــث ع الثال

املجلس األخ يحيى عيل الراعي.
ــتمع املجلس يف هذه الجلسة  واس
ــالة رئيس املجلس األخ يحيى  إىل رس
عيل الراعي املوجهة إىل رئيس الربملان 

األوروبي فيما ييل نصها :
ــواب بالجمهورية  تابع مجلس الن
ــر  املوق ــكم  مجلس ــة  جلس ــة  اليمني
ــر  أكتوب ــس5  الخمي ــوم  ي ــدة  املنعق
ــبورغ بالجمهورية  2018م يف سرت اس
ــا قراراً  ــية والتي أصدرتم فيه الفرنس
ــىل  ع ــرب  الح ــتمرار  اس ــه  في ــم  أدنت
ــن واالنتهاكات التي ترتكب بحق  اليم

املدنيني، ودعوتم النظامني السعودي 
ــال  ــوري للقت ــف ف ــي إىل وق واإلمارات
ــار .. كما دعوتم إىل حظر  ورفع الحص
ــة وتكنولوجيا  ــلحة األوروبي بيع األس

مراقبة اإلنرتنت للسعودية واألمارات .
ــس النواب يف الجمهورية  وأن مجل
اليمنية يقدر تقديراً عالياً هذا املوقف 
ــذي يعرب عن  ــاني واألخالقي ال اإلنس

ضمريكم الحي والصادق تجاه الوضع 
ــعب  الش ــه  يعيش ــذي  ال ــاوي  املأس
ــي  اإلجرام ــدوان  الع ــراء  ج ــي  اليمن
ــادة  ــف بقي ــنه دول التحال ــذي تش ال
ــارس  م ــذ  من ــارات  واإلم ــعودية  الس

2015م.
ــدوان  ــذا الع ــم أن ه ــود إحاطتك ون
ــهاد  استش إىل  أدى  ــد  ق ــي  اإلجرام
ــم  معظمه اآلالف  ــرشات  ع ــرح  وج
 .. ــيوخ  ــاء والش ــال والنس ــن األطف م
ــني  ــني اآلمن ــتهدف املواطن ــث يس حي
ــف  ــارش وقص ــكل مب ــم بش يف منازله
ــزاء  ــراح والع ــاالت األف ــواق وص األس
ــني واملناطق اآلهلة  ومجمعات النازح
ــع الصيادين  ــز تجم ــكان ومراك بالس

وأدت تلك ملجازر جماعية.

صنعاء/ سبأ
ــس  أم ــاء  بصنع ــت  اختتم
ــة املهارات  ــة لتنمي ــج تدريبي برام
ــلطة املحلية  اإلدارية لقيادات الس
ــدة، والتي نظمتها  بمحافظة صع
عىل مدى أسبوع السلطة املحلية 
ــدوق  ــع صن ــاون م بالتع ــدة  بصع
ــر  مدي ــور  بحض ــارات  امله ــة  تنمي
ــة أحمد  ــة الجمهوري ــب رئاس مكت

حامد.
ــرضه  ح ــذي  ال ــام  االختت ويف 
ــة والتأمينات  ــر الخدمة املدني وزي
ــر مكتب  ــالن .. أكد مدي ــالل عق ط
ــد  ــة عق ــة أهمي ــة الجمهوري رئاس
ــي تهدف إىل  ــذه الربامج الت مثل ه
ــت  الوق إدارة  يف  ــدرات  الق ــة  تنمي
ــل العدوان  ــة يف ظ ــات خاص واألزم
وحربه االقتصادية، ما يتطلب من 
ــتفادة من  ــع التكاتف واالس الجمي

الوقت وإدارة األزمة ومواجهتها.
ــج  الربام يف  ــاركني  املش ــث  وح

التدريبية عىل تطبيق ما اكتسبوه 
من خربات ومعارف علمية وعملية 

عىل أرض الواقع.
رضورة  ــىل  ع ــد  حام ــدد  وش
ــج  وبرام ــط  خط ــار  إط يف  ــل  العم
ــح  الصال ــدم  تخ ــدة  موح ورؤى 
ــا املواطن  ــس نتائجه ــام ويلم الع
ــني الخدمات  ــن تحس ــا يضم وبم

ــاة املواطنني جراء  ــف معان وتخفي
العدوان والحصار.

فيما أشار محافظ صعدة جابر 
ــة  ــل املحافظ ــربان ووكي ــوض ج ع
ــج  الربام أن  إىل  ــاب  عق ــيل  ع ــو  أب
ــر  األث ــا  له ــيكون  س ــة  التدريبي
ــني أداء أعضاء  اإليجابي يف تحس
ــن  ــم م ــة وتمكينه ــلطة املحلي الس

ــت  ــات وإدارة الوق ــد األولوي تحدي
ــي  الوع إىل  ــة  باإلضاف ــه  وتنظيم

بإدارة األزمات.
ــية  ــا دعم القيادة السياس وثمن
ــا عىل  ــة وحرصه ــلطة املحلي للس
تنمية قدرات قياداتها وكوادرها يف 

مختلف مديريات املحافظة.

أشاد بمواقف سلطنة عمان

رئيس الوزراء يطلع على ترتيبات إحياء رئيس الوزراء يطلع على ترتيبات إحياء 
الذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرىالذكرى الثانية لمجزرة الصالة الكبرى

ــور أمس عىل  ــح بن حبت ــور عبدالعزيز صال ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــع رئي اطل
ــتهداف العدوان للصالة الكربى وارتكابه للمجزرة  ترتيبات إحياء الذكرى الثانية الس
ــح بينهم قيادات وطنية  ــهيد وجري ــعة التي راح ضحيتها نحو ما يقارب ألف ش البش

مدنية وعسكرية.
وخالل الزيارة التفقدية التي رافقه فيها نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن والدفاع 
ــان ورئيس اللجنة التحضريية عضو الهيئة اإلدارية ملحيل أمانة  اللواء جالل الرويش
العاصمة حمود النقيب .. أشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة التحضريية واملنظمة يف 

الرتتيب إلحياء الذكرى الثانية للمجزرة التي تصادف يف الثامن من أكتوبر .
ــاعة وحقد دول  ــتذكار بش ــي يف إحيائها الس ــعب اليمن ــتمرار أبناء الش ــد اس وأك
ــار الدكتور بن حبتور إىل أن هذه املجزرة وغريها من  تحالف العدوان عىل اليمن. وأش
املجازر املماثلة، جرائم حرب لن تسقط بالتقادم وسيقدم مرتكبوها عاجال أو آجال إىل 

املحاكمة واملالحقة الجنائية دوليا.

البقية صفحة 02 التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

نائب رئيس الوزراء: يجب االهتمام بالبنية القانونية والتخلص من التعقيدات أمام انسياب االستثماراتنائب رئيس الوزراء: يجب االهتمام بالبنية القانونية والتخلص من التعقيدات أمام انسياب االستثمارات
صنعاء / سبأ

ــؤون  ــوزراء لش ــب رئيس ال ــش نائ ناق
الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد أمس 
ــتثمار  ــب مدير الهيئة العامة لالس مع نائ
املهندس خالد محمد رشف الدين، الخطة 
العامة للهيئة يف مجال املشاريع التنموية 
ــة االحتياجات ملرحلة ما  والخدمية وخط

بعد توقف العدوان.
ــرات  تقدي ــة  مناقش ــرى  ج ــا  كم
ــاء وتطوير البنية  ــات إلعادة بن االحتياج
ــم العام والعايل  التحتية يف جوانب التعلي
ــدن  ــاء امل ــة وبن ــة العام ــي والصح واملهن

ــات  ــية للصناع ــة األساس ــة والبني الطبي
ــال  ــاج ويف مج ــالت اإلنت ــة ومدخ الزراعي
ــل كلفة  ــود األق ــة بالوق ــة الكهربائي الطاق
ــاريع  ــة البديلة، باإلضافة إىل املش والطاق
ــدود  ــاه والس ــال املي ــتثمارية يف مج االس
والقنوات وتحسني شبكات املياه والرصف 
ــم  وعواص ــية  الرئيس ــدن  امل يف  ــي  الصح
ــرق  والط ــل  النق ــاريع  ومش ــات  املحافظ
ــاء  وإنش ــارات  واملط ــئ  املوان ــر  وتطوي
ــكنية واالستفادة من الرثوة  الوحدات الس

السمكية.

مناقشة الخطة المستقبلية لهيئة االستثمار

صنعاء / سبأ
ــام رشف عبدالله أمس، املمثل املقيم  التقى وزير الخارجية املهندس هش
ــا) سيباستيان  ــانية (االوتش ــؤون اإلنس الجديد ملكتب األمم املتحدة للش

تريفيس.

التقى ممثل األمم المتحدة الجديد بصنعاء:

وزير الخارجية يؤكد حرص الحكومة على تقديم وزير الخارجية يؤكد حرص الحكومة على تقديم 
كافة التسهيالت للمنظمات الدولية ا7نسانيةكافة التسهيالت للمنظمات الدولية ا7نسانية

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

ــعودي  ــام 2015 طريان العدوان الس  من الع
ــربى يف محافظة  ــزرة ك ــب مج ــي  يرتك األمريك

ذمار حيث قصف بغارات مبارشة عرساً يف قرية 
سنبان بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار

ــاحيل  ــاع الس ــة والدف ــوات البحري ــام 2015 الق ــن الع  م
تستهدف بارجة عسكرية تابعة لتحالف العدوان بصاروخ 
أرض بحر تمكن من أصابتها إصابة مبارشة بعد اخرتاقها 

للمياه اإلقليمية قبالة باب املندب

في مثل هذا اليومفي مثل هذا اليوم

عملية مشتركة لسالح الجو ووحدة المدفعية على تجمعات الغزاة في الساحل الغربيعملية مشتركة لسالح الجو ووحدة المدفعية على تجمعات الغزاة في الساحل الغربي
ــس عملية  ــة أم ــدة املدفعي ــري ووح ــو املس ــالح الج نفذ س
ــاحل  ــزاة واملرتزقة يف الس ــات للغ ــتهدفت تجمع ــرتكة اس مش

الغربي.
ــري  ــالح الجو املس ــبأ) أن س ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس
ــرتكة تجمعات للغزاة  ــتهدفتا بعملية مش ووحدة املدفعية اس

واملرتزقة شمال النخيلة.
ــعبية  ــوة الصاروخية للجيش واللجان الش كما أطلقت الق
ــزاة واملرتزقة  ــات للغ ــيل الصنع عىل تجمع ــاروخ مح أمس ص

بالساحل الغربي.
ــبأ) أن  ــكري لوكالة األنباء اليمنية (س وأوضح مصدر عس
الصاروخ املحيل الصنع استهدف تجمعات للغزاة واملرتزقة يف 

الجبلية بجبهة الساحل الغربي.
ــتهداف جاءت بعد رصد دقيق  وأكد املصدر أن عملية االس

لتجمعات الغزاة واملرتزقة يف النخيلة بالساحل الغربي.

مصرع وإصابة عدد من المرتزقة فيهم قيادات يف مارب وتعز

البقية صفحة 02

بوارج ومدفعية العدوان تستهدف منازل المواطنين بمديرية الدريهميبوارج ومدفعية العدوان تستهدف منازل المواطنين بمديرية الدريهميتواصل المســـيرات الرافضة لسياسة التجويع وحصار الشعب اليمنيتواصل المســـيرات الرافضة لسياسة التجويع وحصار الشعب اليمني
ــان ووجهاء  ــائخ وأعي ــم أبناء ومش نُظ
والشخصيات االجتماعية ومدراء املكاتب 
ــس املحلية  يف  ــذي وأعضاء املجال التنفي
ــاء  ــة البيض ــم بمحافظ ــة ذي ناع مديري
وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم العدوان 

السعودي األمريكي عيل اليمن .
وخالل الوقفة التي حرضها أمني عام 
ــيل باملديرية الخرض محمد  املجلس املح
املرشقي، أكد مدير عام مديرية ذي ناعم 
ــه رغم  ــد العمري  ان ــيل محم ــيخ  ع الش
استمرار مجازر العدوان والحصار اال أن 

ــموخا وثباتا يف  ــعب اليمني يزداد ش الش
ــدوان ومرتزقتهم الذين  مواجهة قوى الع
ــتهدفون بعدوانهم وجربوتهم النساء  يس
ــال دون أي وازع ديني أو أخالقي  واألطف
ــىل رضورة توحيد  ــدا ع ــاني.  مؤك أو إنس
ــة الجهود ملواجهة كل املؤامرات التي  كاف
ــي  وتفويت  ــعب اليمن ــد الش ــاك ض تح
ــوى اإلرهابية التي تريد  الفرصة عىل الق
ــراب والدمار يف بعض املناطق،  جلب الخ
ــؤولياتهم يف  ــع لتحمل مس داعيا الجمي
ــدوان ومرتزقتهم ودعم  مواجهة قوى الع

ــال والرجال.  ــزة والرشف بامل جبهات الع
ــع إىل التالحم واالصطفاف  .داعيا الجمي
ــن العزة   ــدوان والدفاع ع ــة الع يف مواجه

والكرامة.
ــة  ــري   أهمي ــام العم ــر الع ــد  املدي وأك
ــك الجبهة  ــف الوطني وتماس وحدة الص
ــات  أولوي ــن  م ــك  ذل ــار  باعتب ــة  الداخلي
املرحلة .مشدداً عىل رضورة الوقوف صفا 
ــتهدف زعزعة  ــد أي أعمال تس واحدا ض

األمن واالستقرار. 

ــة  ومدفعي ــوارج  ب ــتهدفت  اس
ــازل املواطنني  ــدوان من الع ــف  تحال
واملنشآت العامة والخاصة بمديرية 

الدريهمي بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) 
أن بوارج العدوان ومدفعيته تقصف 
ــة  خمس ــذ  من ــي  الدريهم ــة  مديري
ــهاد  أيام وحتى اليوم ما أدى استش
ــة عدد من املدنيني وتدمري 30  وإصاب

منزال بشكل كيل وجزئي.
ــوارج  ب أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش

ــتهدفت  اس ــدوان  الع ــة  ومدفعي
ــا أدى إىل  ــوق الدريهمي م ــس س أم
ــرح  ــني وج ــة مواطن ــهاد ثالث استش

آخرين.
كما شن طريان العدوان السعودي 
ــني عىل مديرية  األمريكي أمس غارت

سنحان بمحافظة صنعاء.
ــيل باملديرية  ــدر مح وأوضح مص
ــبأ) ان طريان تحالف العدوان  لـ (س
ــة جربان،  ــني منطق ــتهدف بغارت اس

مخلفا أرضارا بممتلكات املواطنني.

ــي  األمريك ــدوان  الع ــل  وواص
ــة وقصفه  ــه الجوي ــعودي غارات الس
ــىل املناطق  ــي واملدفعي ع الصاروخ
ــاعات  ــالل الس ــكان خ ــة بالس اآلهل

املاضية.
وأوضح مصدر أمني لـ (سبأ) أن 
ــروح خطرة جراء  مواطناً أصيب بج
قصف العدوان بأكرث من 25 صاروخاً 
ــكان يف  ــة عىل قرى آهلة بالس وقذيف

مديرية رازح الحدودية.

شن غارات على صنعاء وصعدة والحديدة نددت بجرائم العدوان
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أنقرة/ وكاالت
ــه يتابع بصفته  ــان، أمس، إن ــب طيب أردوغ ــس الرتكي رج ــال الرئي ق
ــألة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مضيفا  رئيسا للجمهورية مس

أنه سيتم إعالن نتائج التحقيقات إىل العالم مهما كانت.
وأكد رجب طيب أردوغان أن أنقرة تسعى للتوصل إىل نتيجة برسعة.
ــول إىل  ــات الدخ ــن عملي ــق م ــي إىل أن التحق ــس الرتك ــار الرئي وأش

القنصلية السعودية والخروج منها جار.
ــإذن الله لن  ــة يف توقعاتي، ب ــن الني ــان "مازلت أحس ــاف أردوغ وأض

نواجه حالة ال نرغب بها.
ــني تركيني  ــن مصدرين أمني ــس األول ، ع ــة "رويرتز"، أم ــت وكال ونقل
ــاء الصحفي  ــول قضية اختف ــة الرتكية ح ــة للرشط ــرات األولي أن التقدي
ــرة داخل  ــل يف عملية مدب ــول إنه قت ــقجي، تق ــعودي، جمال خاش الس

قنصلية بالده بإسطنبول، وهو ما نفته السعودية.

مصادر تؤكد مقتل خاشقجي  في القنصلية السعوديةمصادر تؤكد مقتل خاشقجي  في القنصلية السعودية
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