
 صـ 02ويستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والوفد المرافق له ويستقبل المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي والوفد المرافق له 

ــة "الغارديان" إن معاناة املدنيني   قالت صحيف
ــم  ــانية يف العال ــة إنس ــوأ أزم ــد أس ــن ال تع باليم
ــكان  ــة، فهناك نصف س ــي جريم ــب، بل ه وحس
ــمة، عىل جرف  البلد، البالغ عددهم 22 مليون نس
ــوء  ــل يعانون س ــون طف ــو 1.8 ملي ــة، ونح املجاع

التغذية الحاد.
ــة إىل أن الغرب،  ــة الربيطاني ــارت الصحيف وأش
الذي ما زال يزود السعودية باألسلحة واملعلومات 

االستخباراتية، متواطئ يف هذه املأساة.
ــد فات بالفعل،  ــف أن األوان ربما يكون ق وتضي
ــح ما يجري  ــم املتحدة أن يصب ــث تتوقع األم حي
ــدار قرن كامل، فلقد  ــوأ مجاعة عىل م يف اليمن أس
ــل أربع  ــة قب ــن املجاع ــرات م ــاك تحذي ــت هن كان
ــح اليمن  ــدالع الحرب، وأصب ــل ان ــنوات، أي قب س
ــورت  وتده ــام،  الطع ــات  متطلب ــب  أغل ــتورد  يس

أوضاعه بشكل ال يمكن تصوره.

الغارديان: الغرب متواطئ الغارديان: الغرب متواطئ 
في مأساة اليمنفي مأساة اليمن

البقية صفحة 02

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 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 
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صنعاء / سبأ
ــاط رئيس املجلس السيايس األعىل  التقى األخ مهدي املش
أمس الشيخ نايف األعوج أحد مشائخ مديرية نهم بمحافظة 

صنعاء.
ــة بتعزيز  ــب املتعلق ــة الجوان ــاء مناقش ــالل اللق جرى خ

التالحم واالصطفاف يف مواجهة العدوان ومخططاته.
وتطرق اللقاء إىل األوضاع يف مديرية نهم يف ظل استهدافها 

ــه وتدمري منازل  ــدوان ومرتزقت ــل تحالف الع ــل من قب املتواص
وممتلكات ومزارع املواطنني منذ ما يقارب أربع سنوات .

ــاد الرئيس املشاط بمواقف مشائخ وأبناء مديرية نهم  وأش
ــوى العدوان  ــة يف مواجهة ق ــن مالحم بطولي ــطرونه م وما يس
ــا إىل أن مديرية نهم  ــاد.. الفت ــال والعت ــات بالرج ــد الجبه ورف
ــل صمود وتضحيات  ــتبقى عصية عىل قوى العدوان بفض س

رجالها األبطال.

وأكد الشيخ نايف األعوج االستعداد لبذل الغايل والنفيس 
ــتقدم املزيد من التضحيات يف سبيل الدفاع  وأن قبائل نهم س

عن الوطن.
ــاط رئيس املجلس السيايس األعىل  التقى األخ مهدي املش
ــائخ محافظة  ــد مش ــارص املحضار أح ــيف ن ــيخ س أمس الش

شبوة.
ــة دور مشائخ ووجهاء شبوة يف  جرى خالل اللقاء مناقش

ــال مخططاتها يف نهب ثروات  التصدي لقوى االحتالل وإفش
ــرات بني أبناء  ــارة الخالفات والنع ــن وتدمري مقدراته وإث الوط

الوطن الواحد.
ــعبي  ــة بالحراك الش ــب املتصل ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
ــات يف تعزيز الصمود  ــالل ودور الوجاه ــض لقوى االحت املناه

والتالحم الوطني.

الرئيس المشاط يؤكد على دور المشائخ في التصدي لقوى العدوان ومخططاتهالرئيس المشاط يؤكد على دور المشائخ في التصدي لقوى العدوان ومخططاته
التقى الشيخني األعوج والمحضار ومساعد رئيس األركان العامة

وزير ا3عالم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيسوزير ا3عالم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس
صنعاء – سبأ

أدى اليمني الدستورية أمام األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل أمس، 
وزير اإلعالم ضيف الله الشامي.

البقية صفحة 02

رئيس الوزراء يزور مركز البحوث والدراسات ويلتقي رئيسه الدكتور المقالحرئيس الوزراء يزور مركز البحوث والدراسات ويلتقي رئيسه الدكتور المقالح
صنعاء / سبأ 

ــوزراء الدكتور  ــاد رئيس مجلس ال أش
ــور، بالدور  ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
التنويري والبحثي والتوثيقي القيم ملركز 

البحوث والدراسات اليمني.
ــس الوزراء  ــارة رئي ــك لدى زي جاء ذل
ــاعر  ــز ولقائه بش ــس للمرك ــة أم التفقدي
ــور عبدالعزيز املقالح  اليمن الكبري الدكت
ــة  ــورة وهبي ــه الدكت ــز ونائبت ــس املرك رئي

احمد محمد صربة.
ــا رئيس  ــذي حرضه نائب ــاء ال ويف اللق

ــواء  ــن الل ــاع واألم ــؤون الدف ــوزراء لش ال
ــود  محم ــات  والخدم ــان  الرويش ــالل  ج
ــاون  والتع ــط  التخطي ــرا  ووزي ــد  الجني
ــة  والثقاف ــم  الكمي ــز  عبدالعزي ــدويل  ال
ــس  املجل ــار  ومستش ــيس  الكب ــه  عبدالل
ــز  ــور عبدالعزي ــىل الدكت ــيايس األع الس
الرتب، اطمأن الجميع عىل صحة الدكتور 
ــوا له دوام الصحة والعافية  املقالح ..وتمن
ــر  الزاخ ــي  اإلبداع ــواره  مش ــة  ومواصل

بالعطاء والتميز.
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ
أكد عضو املجلس السيايس األعىل محمد صالح النعيمي أهمية تضافر الجهود 
ــق الواحد  ــروح الفري ــة والعمل ب ــذه املرحلة الحساس ــؤولية يف ه ــعار املس واستش

للتغلب عىل التحديات وتوفري السلع والخدمات األساسية.
وشدد النعيمي خالل لقائه أمس نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حسني 
ــكلة الرواتب وحشد املوارد  مقبويل عىل رضورة العمل إليجاد حلول ومعالجات ملش

يف حدود اإلمكانيات املتاحة للتخفيف من األعباء املعيشية عىل املواطنني. 
ــيايس  ــكر لعضو املجلس الس ــا عرب نائب رئيس الوزراء وزير املالية عن الش فيم

عىل متابعته الدائمة ألعمال وزارة املالية وللوضع االقتصادي بشكل عام.
ــات االقتصادية التي  ــن الدراس ــل عدد م ــت بعم ــة قام ــار إىل أن وزارة املالي وأش
ــكاليات القائمة..  ــن اإلش ــة لعدد م ــادي والحلول الالزم ــع االقتص ــخصت الوض ش

موضحاً أن الوزارة عىل تواصل دائم مع األمم املتحدة بهدف تحييد االقتصاد. 

النعيمي يشدد على ضرورة العمل الجاد 3يجاد حلول النعيمي يشدد على ضرورة العمل الجاد 3يجاد حلول 
لمشكلة الرواتب والتخفيف من معاناة المواطنينلمشكلة الرواتب والتخفيف من معاناة المواطنين

البقية صفحة 02

 صنعاء /سبأ
ــة القايض أحمد يحيى  عقد مجلس القضاء األعىل اجتماعه أمس برئاس

املتوكل.
ــأن تقرير  ــرة أمني عام املجلس بش ــس يف اجتماعه مذك ــتعرض املجل واس
ــهر األوىل من العام  ــس القضاء األعىل وأمانته العامة للثمانية األش أداء مجل
ــة ملزيد من  ــة القادم ــت فيه إىل الجلس ــس الب ــأ املجل ــاري 2018م، وأرج الج

الدراسة.
كما ناقش املجلس املذكرة املقدمة من أمني عام املجلس بخصوص توقف 
مجلس املحاسبة عن العمل نتيجة غياب أحد أعضائه، وأقر املجلس تكليف 

أحد القضاة للعمل عضوا بمجلس املحاسبة بدال عن العضو املتغيب.
ــأن الدعوى التأديبية  ــتماع ألحد القضاة بش ــة لالس وعقد املجلس جلس
ــي، ووجه املجلس بإعداد ملخص  ــة ضده من هيئة التفتيش القضائ املرفوع
بوقائع وإجراءات الدعوى وعرضه عىل املجلس للمداولة واتخاذ الالزم وفقا 

للقانون.

مجلس القضاء اKعلى يستعرض تقرير أدائه خالل العام الجاري مجلس القضاء اKعلى يستعرض تقرير أدائه خالل العام الجاري 

رئيس الثورية العليا يدعو لعقد قمتين عربية وإسالمية رئيس الثورية العليا يدعو لعقد قمتين عربية وإسالمية 
لمواجهة تصعيد الكيان ا3سرائيلي

ميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالمميركل: اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية بالعالم

ــا محمد عيل  ــة العلي ــة الثوري ــس اللجن ــا رئي دع
الحوثي، الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
ــروج بتوصيات ملواجهة  إىل عقد قمتني طارئتني والخ

تصعيد الكيان اإلرسائييل الغاصب يف فلسطني.
ــه  ــان تلقت ــا يف بي ــة العلي ــس الثوري ــا رئي ــا دع كم
ــمى  ــبأ) إىل تحريك ما يس ــة األنباء اليمنية (س وكال
ــطينيني،  الفلس ــاندة  ملس ــالمي  اإلس ــف  بالتحال

واالشرتاك يف املوقف العسكري إىل جانبهم.
ــن أي تخاذل، كما  ــؤولية ع وحمل املنظمتني املس
ــة عن أي  ــؤولية الكامل ــب املس ــان الغاص ــل الكي حم

حماقات يرتكبها تجاه فلسطني.
ــني  ــة املقاوم ــا بيقظ ــة العلي ــس الثوري ــاد رئي وأش

ــط  املخط ــف  ــن كش ــرت ع أثم ــي  الت ــطينيني  الفلس
الصهيوني.

ــال " إن ما ينقله اإلعالم حتى اللحظة يؤكد أن  وق
ــوي التصعيد، لذا أدعو الجامعة  العدو اإلرسائييل ين
ــة -التي عقدت اجتماعات كثرية بزعم الحفاظ  العربي

ــي يف اليمن، وأقرت  ــىل الحضن العرب ع
ــكري  ــكيل التحالف العس ألجله تش

املشكل - إىل عقد قمة طارئة..
ــرارات  بمق ــروج  والخ
ــت به يف  ــة ملا خرج مماثل

ــؤولية  اليمن، ونحملها مس
أي تخاذل".

 قالت املستشارة األملانية أنجيال مريكل، إّن اليمن 
ــم"، مؤكدة عىل  ــانية يف العال ــهد أكرب كارثة إنس "يش
ــا ملواجهة املخاطر  ــن الدول يف ما بينه أهمّية تضام

واملشاكل العاملية.
ــا يف افتتاح "منتدى  ــاء ذلك خالل كلمة ألقته ج
ــن الرئيس الفرنيس  ــالم" املقام بدعوة م باريس للس
ــاء لذكرى توقيع الهدنة التي  إيمانويل ماكرون إحي

أنهت الحرب العاملية األوىل.
ــم  العال ــرّك  تح "رضورة  ــىل  ع ــريكل  م ــّددت  وش
إليقاف الكارثة اإلنسانية يف اليمن"، الفتة إىل أهمية 
ــاكل  ــم املتحدة يف حل املش ــه األم ــدور الذي تؤدي ال
ــود املبذولة  ــتمرارية دعم بالدها للجه ــة، واس العاملي
يف هذا الصدد. وأعربت مريكل عن قلقها إزاء انتشار 

النزعات القومية يف العالم.
ــل حول العالم  ــت إىل أّن حوايل مليار طف كما لفت

هم ضحايا ملشاكل معارصة.
ــة الرباعية  ــىل ذكر القم ــت مريكل ع وعرّج

ــطنبول بحضور كّل  ــاركت فيها بإس التي ش
ــهر املايض، مؤكدة  ــا، الش ــيا وفرنس من روس
عىل أهمّية الحل السيايس لألزمة السورية.

ــوت  وامل ــع  التجوي ــة  سياس ــل  ظ يف 
البطيء لدول تحالف العدوان عىل الشعب 

ــي بأكمله والحصار الخانق الذي تجاوز  اليمن
األربعة أعوام بحرا وبرا وجوا، ال يقيض عىل جماعٍة 

ــون أعداء الوطن، وإنما  ــدد بمفردها ، كما يدع مح
ــق يحتل اآلالف  ــه تاريخ عري ــعب ل يقيض عىل ش

من القرون ويختلف بأطيافه الدينية واملذهبية ، 
ــطني، كما يف غزة تعيشها اآلن والكثري  ويف فلس

ــعوب العالم يحارصون يف شتى بقاع  من ش
األرض .

شن طريان العدوان السعودي 
األمريكي أمس غارتني عىل ميناء 

الحديدة.
ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) إن طريان  ـــ (س باملحافظة ل
ــاء  مين ــتهدف  اس ــدوان  الع
إىل  أدى  ــا  م ــني  بغارت ــدة  الحدي

إصابة ثالثة مواطنني.
ــريان  ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــرب جامعة  ــن غارة غ العدوان ش
ــن  م ــرب  بالق ــارة  وغ ــدة  الحدي
ــتهدف منزل مواطن  املطار، واس
يف منطقة غليل بمديرية الحوك.

طيران العدوان يستهدف ميناء الحديدة وسقوط ضحايا من المدنيينطيران العدوان يستهدف ميناء الحديدة وسقوط ضحايا من المدنيين
وحدة المدفعية تنفذ (وحدة المدفعية تنفذ (١٤٥١١٤٥١) عملية استهداف للغزاة خلفت خسائر فادحة في صفوفهم) عملية استهداف للغزاة خلفت خسائر فادحة في صفوفهم

ــعبية  ــة بالجيش واللجان الش ــذت وحدة املدفعي نف
ــزاة واملرتزقة  ــتهدفت تجمعات الغ ألفاً و451 عملية اس

خالل تصعيد قوى العدوان األخري بالساحل الغربي.
ــي تلقته  ــالم الحرب ــن اإلع ــر صادر ع ــح تقري وأوض
ــذت عمليات نوعية نكلت  ــبأ) أن وحدة املدفعية نف (س
ــدوان يف  ــري للع ــد األخ ــذ التصعي ــة من ــزاة واملرتزق بالغ
ــياً يف صد زحوفات  ــاحل الغربي وكانت عامالً رئيس الس

العدو وإفشالها.
ــي نفذتها  ــدد العمليات الت ــر إىل أن ع ــار التقري وأش
وحدة املدفعية منذ 1 نوفمرب الجاري وحتى اليوم بلغت 
ــزاة وآلياتهم  ــتهدفت تجمعات الغ ألفاً و451 عملية اس

بينها عمليات مشرتكة مع سالح الجو املسري.

خالل التصعيد األخري بالساحل الغريب:

صنعاء /سبأ
ــر  ــس ، املدي ــه أم ــام رشف عبدالل ــدس هش ــة املهن ــر الخارجي ــى وزي التق
التنفيذي لربنامج الغذاء  العاملي ديفيد بيزيل، الذي يزور اليمن حالياً لالطالع 
ــدوان وكذا اللقاء بعدد من قيادات  ــانية املتفاقمة جراء الع عىل األوضاع اإلنس

الدولة.
ــا  ــدوان لعملياته ــد دول الع ــات تصعي ــر وتداعي ــاء إىل مخاط ــرق اللق تط
ــآت الحيوية  ــتهدافها للمواطنني واملنش ــة الحديدة واس ــكرية يف محافظ العس
والتهديد باستهداف ميناء الحديدة رشيان الحياة للغذاء والدواء وكذا مطاحن 

البحر األحمر وخلق موجات نزوح تضاعف من أعباء ومعاناة اليمنيني.

التقى المدير التنفيذي لربنامج الغذاء العالمي:

وزير الخارجية: المعاناة المتفاقمة للشعب اليمني وزير الخارجية: المعاناة المتفاقمة للشعب اليمني 
نتائج مباشرة للعدوان والحصار وحربه االقتصاديةنتائج مباشرة للعدوان والحصار وحربه االقتصادية

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 02

إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان شرق جبل الدود بجيزان

حقوق ا3نسان: الحديدة شريان حياة رئيسي حقوق ا3نسان: الحديدة شريان حياة رئيسي 
لليمنيين.. وإستهدافها مخالف للقوانين الدوليةلليمنيين.. وإستهدافها مخالف للقوانين الدولية

ــة للجيش وللجان  ــقطت الدفاعات الجوي أس
ــوى  ــة لق ــس تابع ــرة تجس ــس طائ ــعبية أم الش

العدوان رشق جبل الدود بجيزان.
ــبأ) أن الدفاع  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــتطالع للعدوان رشق  ــقطت طائرة اس الجوية أس

جبل الدود.

ــاِن  ــوِق اإلنس ــت وزارِة حق أدان
ــِف الُعدوان  ــتهداِف دوِل تحال اس
ــد (ميناء  ــاِة الوحي ــاِن الحي رشي
الحديدة) و تصعيِدها للعملياِت 
العسكريِة اإلجراميِة يف الحديدة، 
ــورة  وبص ــاعِة  الَسّ ــداِر  م ــىل  وع
ــترييًة  من خالِل  ــوائيًة هيس عش
ــِج  واملُمنه ــاِرش  املُب ــا  تعمِده
ــلفاً يف شِنّ غاراٍت  واملُخطِط له س
ــوائية عىل  دٍة وعش ُمبارشٍة ،ُمتعَمّ

الفئاِت املحمّيِة واملُنشآِت املدنيِة 
ــِة  بالحماي ــمولِة  املش ــِة  والثقافي
ــِد  وقواع ــكاِم  ألح ــاً  وفق ــِة  الدولي
يف  ــانّي  اإلنس ــدوّيل  ال ــون  القان
ــاِت الجمهورية  ــِف ُمحافظ ُمختل
ــفرْت عن سقوِط اآلالِف  والتي أس
ــهداء وجرحى،  ــنَي ش مَن األِرس ب

أغلبهم من األطفاِل والنساء..

مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكمني يف المتون بالجوف

قـقققطططت االلدفا أأأأأأأأأأأأأأسسسسسسسسسسسـ
ــسس ط ـــــعـععــعـعـعـعـعـععععبيبيببيببيبببيبيبييةةةة أم اللااللاااالااللااللاالالالالالللششـــشششششـشششـششششـشـششششششـشـش
اووواوااوواواواواوان ننننن رشرشرشرشق ججبل اااللللللللااللاالالالالالالللاللعدعدععععدعدعددععععدعععدععدعدعدعدد

وأأأوأوأوووأووأووأأوأوووأوأوأوأوضضوضوضووضووضوضوضوضضضضحححح مصددر
ــقططتت جججلججلججلجلللجججللجلللججججللججلججججلجلججللجلجلجلجللجلججلججججوييويوييويوويوويويوييويةة ةةةةةة أسأسأسس اااااااااااااااااااااااا

ججبجبججبجبلللللللل  االددودد.
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02
التفاصيل صفحة 03

ــط  املخط ــف  ــن كش ــرت ع أثم ــي  الت طينيني 
ني.

ل " إن ما ينقله اإلعالم حتى اللحظة يؤكد أن 
ي

ــوي التصعيد، لذا أدعو الجامعة  إلرسائييل ين
م

 -التي عقدت اجتماعات كثرية بزعم الحفاظ 
ــي يف اليمن، وأقرت  حضن العرب

ي
ــكري  ــكيل التحالف العس ش

يف ي
- إىل عقد قمة طارئة..

ــرارات  بمق ــروج  خ
ــت به يفيف  ملا خرج

ــؤوليية  نحملها مس
ذل".


