
بعد شهر من مقتله، يبدو أن لدينا أخريا صورة 
جيدة للحظات ”جمال خاشقجي“ األخرية.

ــي  الصحف ــل  دخ  ، ــر  أكتوب ــهر  ش ــل  أوائ يف 
السعودي، والكاتب بصحيفة ”واشنطن بوست“، 
ــد تلقفته  ــطنبول، وق ــعودية يف إس القنصلية الس
ــي تم  ــعودية الت ــة الس ــة الحكوم ــور فرق ــىل الف ع
ــى املوت، وفقا ملدعي  ــالها لقتله، وخنقوه حت إرس

عام إسطنبول، ”عرفان فيدان“.
ــرب الباب  ــه ع ــن دخول ــق م ــون 7 دقائ ويف غض
ــقجي“ قد مات.  ــة، كان ”خاش ــي للقنصلي األمام
ــك بتقطيع  ــي املحن ــام الطبيب الرشع ــا ق وبعده
ــل أن يهرب فريق  ــيقى، قب ــه عىل أنغام املوس جثت

القتل من البالد.
ــي ظهرت  ــم كل التفاصيل الت ــك، ورغ ــع ذل وم
ــزال هناك عنارص  ــقجي“، ال ت حول مقتل ”خاش

حاسمة يف الجريمة ال نعرفها.

آل سعود في ورطة بسبب آل سعود في ورطة بسبب 
تهور بن سلمانتهور بن سلمان

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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التفاصيل صفحة 09

رئيس الوزراء يشيد بجهود وزارتي ا9شغال والرياضة لخدمة المجتمع في ظل الظروف الراهنةرئيس الوزراء يشيد بجهود وزارتي ا9شغال والرياضة لخدمة المجتمع في ظل الظروف الراهنةالراعي  يشدد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة العدوانالراعي  يشدد على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان وتعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة العدوان
صنعاء-سبأ

ــي   ــى الراع ــواب األخ يحي ــس الن ــس مجل ــا رئي دع
ــر يف ما يتعلق  ــة إنجاز التقاري ــان املجلس إىل رسع لج
باملواضيع املحالة إليها وموافاة املجلس بذلك ليتسنى 

استعراضها ومناقشتها.
ــىل رضورة تفعيل  ــث األخ يحيى عيل الراعي، ع وح
ــس وتعزيز وحدة الصف الوطني  الدور الرقابي للمجل
ــدوان بقيادة  ــف الع ــة تحال ــود يف مواجه ــة صم كجبه
ــن  ــون ع ــني يدافع اليمني إىل أن  ــرياً  .. مش ــعودية  الس
ــتقرارهم وال يعتدون  ــم واس ــم وامنه ــهم ووحدته أنفس

عىل أحد.
ــراء  ــي ج ــعب اليمن ــاة الش ــم معان ــت إىل حج ولف
ــعودي األمريكي ملا  ــار الس ــدوان والحص ــتمرار الع اس

يقارب األربع سنوات.
ــر املقدم من  ــتعراضه للتقري ــتكمل املجلس اس واس
ــة الخاصة املكلفة بتقيص الحقائق حول أحداث  اللجن

جامعة صنعاء.

صنعاء/سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــاء وزيري  ــور، أمس بصنع ــن حبت ــح ب عبدالعزيزصال
الشباب والرياضة حسن زيد واألشغال العامة والطرق 
ــم القبيل  ــس مجلس التالح ــق بحضور رئي ــب مطل غال

ضيف الله رّسام.
ــة األدوار التكاملية بني  ــاء مناقش ــالل اللق جرى خ
ــادة تأهيل  ــغال العامة تجاه إع ــباب واألش وزارتي الش
ــتهداف  ــل اس ــرضرت بفع ــي ت ــة الت ــآت الرياضي املنش
ــعودي اإلماراتي بالعاصمة صنعاء وبقية  العدوان الس
ــق  ــوية وش ــام بأعمال التس ــالف القي ــات، بخ املحافظ
ــة الرياضية بالعاصمة  ــرق وتعبيدها يف إطار املدين الط

صنعاء وكذا األعمال املصاحبة لها.
وقدم الوزير زيد عرضا مخترصا حول األرضار التي 
طالت املنشآت الرياضية والشبابية فضال عن األشغال 
ــط املبنى  ــة الرياضية ومحي ــا املدين ــي تحتاج إليه الت
ــباب واللمسات الحضارية املطلوبة  الجديد لوزارة الش
ــجم واملدن الرياضية بمراعاة الظروف الراهنة  بما ينس

ــريا إىل أهمية إنزال وزارة األشغال لفريق هنديس  .. مش
ــة  الخاص ــومات  والرس ــات  املخطط ــداد  إلع ــص  مخت

باألعمال التطويرية وإعادة التأهيل.
ــبابية  ــيق بني الجهود الش ــرق اللقاء إىل التنس وتط
ــي  الوطن ــود  ــز الصم ــة يف تعزي ــة والقبلي واالجتماعي

ــوض  النه ــذا  وك ــار  الحص ــار  وآث ــدوان  الع ــة  ملواجه
باألنشطة الرياضية يف إطار املديريات والعزل وخاصة 
ــم  ــليم يف الجس ــل الس ــار أن العق ــا باعتب ــة منه النائي

السليم.

التقى وزيري الشباب والرياضة واالشغال العامة والطرق(النواب) يواصل جلسات أعماله 

البقية صفحة 02

ناطق القوات المسلحة: العدو تجرع هزيمة نكراء خالل الـ ناطق القوات المسلحة: العدو تجرع هزيمة نكراء خالل الـ ٤٨٤٨ ساعة الماضية بالساحل الغربي ساعة الماضية بالساحل الغربي
ــلحة  ــمي للقوات املس ــدث الرس ــال املتح ق
ــاوالت العدو  ــع إن كل مح ــد يحيى رسي العمي
ــاحل  ــلل واخرتاق دفاعات قواتنا يف الس بالتس
ــم التغطية  ــل رغ ــي كرست وباءت بالفش الغرب
ــات  ــقط مئ ــوي وس ــري والج ــناد البح واإلس
القتىل والجرح من مقاتليه باإلضافة إىل تدمري 

عدد كبري من آلياته وعتاده العسكري.
ــمي للقوات املسلحة يف  وأكد املتحدث الرس
ــزاة واملرتزقة  ــبأ) أن 113 من الغ ترصيح لـ (س
ــب 156 آخرون بينهم  لقوا مرصعهم فيما أصي
قيادات كما تم تدمري 69 مدرعة وآلية عسكرية 
ــات  ــال زحوف ــة وإفش ــالل مواجه ــة خ مختلف
ــاحل  العدو عىل جبهتي كيلو 16 واملطار بالس

الغربي خالل الـ 48 ساعة املاضية.

وأشار إىل أن العدو حاول الزحف بقوام ثالثة 
ــة إىل مجاميع املرتزق  ــكرية باإلضاف ألوية عس
ــس األول وحتى  ــاح أم ــاش منذ صب طارق عف
ــاه كيلو 16 من  ــس عىل محورين األول باتج أم
ــار الحديدة إال  ــني والثاني من غرب مط اتجاه
ــعبية كانوا لهم  أن أبطال الجيش واللجان الش
باملرصاد وأفشلوا كل محاوالت العدو املسنودة 
ــاء جوي كبري من مختلف أنواع الطائرات  بغط

وكبدوه خسائر كبرية.
وأوضح أن حصيلة يوم أمس كانت 70 قتيال 
ــاب وتدمري 28  ــة و101 مص ــن الغزاة واملرتزق م
ــقط  ــة يف اتجاه كيلو 16 يف حني س ــة ومدرع آلي
ــال 15 مصابا من الغزاة واملرتزقة وتدمري  12 قتي
ثالث مدرعات وآلية يف اتجاه املطار، فيما تكبد 

ــودانيني و40  ــوم 31 قتيال منهم 8 س ــدو الي الع
مصابا وتدمري 14 آلية ومدرعة.

ــذه اإلحصائيات  ــع أن ه ــت العميد رسي ولف
ــن قتىل العدو وآلياته هي أولية والتي وصلت  م
ــاك  ــث هن ــدن حي ــوري بع ــفى الجمه املستش
العرشات من الجثث واملصابني يف مستشفيات 
ــل  ــة لم تنتش ــة ويف أرض املعرك ــا والخوخ املخ

بعد.
ــن مقاتيل العدوان فروا من  وبني أن املئات م
هول املعارك التي أسموها بمحرقة الجنوبيني 
ــن 250 من  ــرث م ــرار أك ــد ف ــات تؤك وأن املعلوم
ــاك  ــت هن ــة وال زال ــاه الخوخ ــم باتج مقاتليه

عرشات الجثث يف أرض املعركة.

النائب العام يتفقد سير العمل في نيابتي غرب وشمال أمانة العاصمةالنائب العام يتفقد سير العمل في نيابتي غرب وشمال أمانة العاصمة
صنعاء/سبأ

ــام القايض ماجد  ــد النائب الع تفق
ــالل نزوله  ــد الدربابي أمس، خ مجاه
امليداني إىل نيابة غرب أمانة العاصمة 
ــل  ــري العم ــة، س ــمال األمان ــة ش ونياب
ــتوى األداء والترصف يف القضايا  ومس

الواردة أليهما.
ــه  ومع ــام  الع ــب  النائ ــتمع  وأس  
ــؤون  ــس هيئة التفتيش لش ــب رئي نائ
الشكاوى القايض عبد الحميد الزرقة، 
ــتئناف  ــس نيابة اس ــن رئي إىل رشح م
ــيد املحصن ووكيل  األمانة القايض رش
ــايض منصور  ــة الق ــرب األمان نيابة غ
املليكي، عن طبيعة اإلجراءات وآليات 
العمل يف التعامل مع الجمهور طالبي 

خدمة العدالة.
واطلع النائب العام عىل سري حركة 

ــا  فيه ــرصف  الت ــتوى  ومس ــا  القضاي
ــيمة  ــت القضايا غري الجس حيث بلغ
ــة منذ  ــرب األمان ــة غ ــواردة إىل نياب ال
بداية العام الجاري ألفاً و 820 قضية، 

تم الترصف يف ألف و113 قضية .
ــيمة  ــا الجس ــت القضاي ــا بلغ فيم

ــة 354  ــرب األمان ــة غ ــواردة إىل نياب ال
ــة ،  ــرصف يف 213 قضي ــم الت ــة ت قضي
ــكاوي الواردة وطرق  باإلضافة إىل الش
ــا وفقا  ــرصف فيه ــا والت ــل معه التعام

للقانون .

التفاصيل صفحة 03

وزارة النفط تحمل تحالف العدوان كامل المسؤولية وزارة النفط تحمل تحالف العدوان كامل المسؤولية 
عن منع دخول السفن لميناء الحديدةعن منع دخول السفن لميناء الحديدة

ــادن  واملع ــط  النف وزارة  ــت  حمل
ــؤولية  ــدوان كامل املس ــف الع تحال
ــفن إىل ميناء  ــول الس ــع دخ عن من
الحديدة وكذا تحمله تبعات انتهاك 

القانون الدويل اإلنساني.
وأكدت وزارة النفط يف بيان تلقته 
ــعار  أس ــاع  ارتف ــم  تفاق أن  ــبأ)  (س
ــا يرتتب عىل  ــتقات النفطية وم املش
ــلع هو  ــعار الس ــك من ارتفاع ألس ذل
ــات تحالف العدوان  ــبب ممارس بس

غري القانونية يف الرب والبحر.
ــف  تحال أن  إىل  ــان  البي ــار  وأش
ــارس العراقيل  ــدوان وكعادته يم الع
ــفن النفط وغريها إىل  ملنع وصول س

مينائي الحديدة والصليف بسلوك 
ــوات  بالدع ــرتث  مك ــري  غ ــي،  إجرام
ــىل اليمن..  ــة إليقاف حربه ع الدولي
ــدا أن ما يقوم به العدوان جرائم  مؤك

حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
ــاز  احتج إىل  ــان  البي ــت  ولف
 Distya) ــفينة تحالف العدوان للس
ــص  ترخي ــا  لديه ــي  والت  (Pushti
ــم (٤٦٦٦٧)  ــدة رق ــم املتح ــن األم م
 (SINCERO) ــفينة  الس ــذا  وك
ــن األمم املتحدة  ــي رخص لها م والت
برتخيص رقم (٨١٦٠٩) منذ خمسة 
ــا جديداً  ــك تحدي ــربا ذل ــام.. معت أي
لألمم املتحدة التي يجب أن تضغط 

ــي  الت ــا  قراراته ــة  حماي ــل  آج ــن  م
ينتهكها التحالف ويتعمد إحراجها 

كل يوم.
ــط األمني العام  ــت وزارة النف ودع
ــاص  ــه الخ ــدة ومبعوث ــم املتح لألم
يف  ــانية  اإلنس ــئون  الش ــقة  ومنس
ــل  ح ــاد  وإيج ــل  التدخ إىل  ــن  اليم
ــات واالنتصار  ــذري لهذه الترصف ج
ــم املتحدة  ــة األم ــانية وملنظم لإلنس
ــن  ــم ع ــاح للعال ــالل اإليض ــن خ م
ــاكات والجرائم التي  ــة االنته حقيق
ــق  بح ــدوان  الع ــف  تحال ــا  يرتكبه
ــتخدامه  ــعب اليمني يومياً واس الش
كل األدوات والوسائل املجرمة دولياً.

 / خاص خاص
ــريان  ط ــنها  ش ــارة  غ ــريان   ط ــنها  ش ــارة  غ  200200 ــن  م ــرث  ــن أك م ــرث  أك
ــي خالل 2424   ــعودي األمريك ــي خالل العدوان الس ــعودي األمريك العدوان الس
ــاعة ماضية منها 130130 غارة استهدفت  غارة استهدفت  ــاعة ماضية منها س س
محافظة الحديدة، وبقية الغارات توزعت محافظة الحديدة، وبقية الغارات توزعت 
عىل العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة عىل العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة 

وحجة وصنعاء وتعز.وحجة وصنعاء وتعز.
ــريان  ط ــإن  ف ــيل  مح ــدر  ملص ــا  ــريان ووفق ط ــإن  ف ــيل  مح ــدر  ملص ــا  ووفق
ــبت أكرث من  ــن يوم امس الس ــبت أكرث من العدوان ش ــن يوم امس الس العدوان ش
ــار  ــار  ومط ــو 1616 ومط ــة كيل ــىل منطق ــارة ع ــو  غ ــة كيل ــىل منطق ــارة ع 6565 غ
ــة  مدفعي ــتهدفت  اس ــا  بينم ــدة،  ــة الحدي مدفعي ــتهدفت  اس ــا  بينم ــدة،  الحدي
ــكنية بذات  ــق س ــدوان مناط ــة الع ــكنية بذات مرتزق ــق س ــدوان مناط ــة الع مرتزق

املنطقة.املنطقة.
ــريان العدوان  ــار املصدر إىل أن ط ــريان العدوان وأش ــار املصدر إىل أن ط وأش
ــارة عىل  ــارة عىل  غ ــبت 5050 غ ــن صباح أمس الس ــبت ش ــن صباح أمس الس ش
ــار الحديدة الدويل،  ــار الحديدة الدويل،  ومط منطقة كيلو منطقة كيلو 1616 ومط
ــاًء قصف  ــاود مس ــايل، ليع ــة الح ــاًء قصف بمديري ــاود مس ــايل، ليع ــة الح بمديري
ــن 88   ــن  غارة، كما ش ـــ 1515 غارة، كما ش ـــ  ب ــة كيلو 1616 ب ــة كيلو منطق منطق

غارات عىل مديرية الدريهمي.غارات عىل مديرية الدريهمي.
ــا أن مرتزقة العدوان  ــدر أكد ايض ــا أن مرتزقة العدوان املص ــدر أكد ايض املص
ــوائي  عش ــي  مدفع ــف  بقص ــتهدفوا  ــوائي اس عش ــي  مدفع ــف  بقص ــتهدفوا  اس
ــني يف ذات  ــزارع املواطن ــف منازل وم ــني يف ذات مكث ــزارع املواطن ــف منازل وم مكث

املنطقة.املنطقة.

قحيم لـ" الثورة" العدوان يحاول فرض معادلة ميدانية باستهداف السكان في المدينة
العدوان يقصف الحديدة بأكرث من ١٣٠ غارة جوية 

(قاصف(قاصف١١) يستهدف مرابض الطائرات الحربية السعودية بقاعدة خالد في خميس مشيط) يستهدف مرابض الطائرات الحربية السعودية بقاعدة خالد في خميس مشيط
ــري فجر أمس  ــالح الجو املس ــن س ش
ــك خالد  ــىل قاعدة املل ــاً جوياً ع هجوم

الجوية بخميس مشيط يف عسري .
ــو  الج ــالح  س يف  ــدر  مص ــح  وأوض
ــبأ) أن طائرة  لوكالة األنباء اليمنية (س
ــض الطائرات  ــتهدفت مراب قاصف1 اس
ــد الجوية يف خميس  ــدة امللك خال بقاع
ــا املقاتالت  ــق منه ــي تنطل ــيط والت مش

لشن الغارات عىل املدنيني.
ــوة الصاروخية  ــت الق ــك أطلق إىل ذل
ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي

صاروخاً باليستياً عىل تجمعات للغزاة 
واملرتزقة يف الساحل الغربي.

وأوضح مصدر عسكري لـ (سبأ) أن 
ــتهدفت بصاروخ  ــوة الصاروخية اس الق
ــدرP_1  تجمعات كبرية  ــتي نوع ب باليس

للغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ودمر الجيش واللجان الشعبية أمس 
ــكرية للغزاة واملرتزقة يف  ثالث آليات عس
ــاحل الغربي ومرصع من كانوا عىل  الس

متنها.

باليستي "بدر١ - P " دك تجمعات الغزاة يف الساحل الغريب

صنعاء-سبأ
ــس املدير  ــالل لقائه أم ــني العزي خ ــر الخارجية حس ــب وزي ــش نائ ناق
ــة الرشق  ــف" ملنطق ــدة للطفولة "اليونيس ــم املتح ــة األم ــي ملنظم اإلقليم
األوسط وشمال أفريقيا، خريت كاباالرى والوفد املرافق له، مجاالت التعاون 

والتنسيق بني اليمن ومنظمة اليونيسف.
ــف يف  ــر الخارجية باملدير اإلقليمي لليونيس ــاء رحب نائب وزي ويف اللق
ــيق  ــتوى العايل من التعاون والتنس زيارة لليمن والتي تُعد مؤرشا عىل املس

بني الجانبني.
ــز املادية التي  ــىل الحواف ــف ع ــكر حكومة اإلنقاذ لليونيس ــرب عن ش وع
ــىل كاهلهم نحو  ــبء امللقى ع ــتخفف من الع ــني والتي س ــتقدم للمعلم س

تنشئة جيل متسلح بالعلم.

صنعاء /سبأ 
ــائل إىل األمني  ــام رشف عبد الله، رس ــث وزير الخارجية املهندس هش بع
ــة الدول  ــن ووزراء خارجي ــاص إىل اليم ــدة ومبعوثه الخ ــام لألمم املتح الع
ــية  ــوية السياس ــة الـ?? الراعية للتس ــس األمن ومجموع ــاء يف مجل األعض
ــائل  ــرب وزير الخارجية يف الرس ــقيقة والصديقة. وأع ــن والدول الش باليم
ــن تقدير حكومة اإلنقاذ الوطني للمواقف املتوازنة إزاء العدوان والحصار  ع
ــدوان بقيادة  ــل دول تحالف الع ــة اليمنية من قب ــروض عىل الجمهوري املف
السعودية والداعية إىل تغليب الحل السلمي وإنهاء املعاناة اإلنسانية غري 

املسبوقة التي يتعرض لها الشعب اليمني يف كل مناحي الحياة.

وزير الخارجية يبعث برسائل للمجتمع وزير الخارجية يبعث برسائل للمجتمع 
الدولي بشأن دعوات إنهاء الحربالدولي بشأن دعوات إنهاء الحرب
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