
■■  المجتمع الدولي يتحمل كامل المسؤولية عن دماء اليمنيين وتفاقم المعاناة اإلنسانية جراء العدوان والحصار 

طهران/
ــوري اإليراني،  ــرس الث ــد الح ــب قائ ــّذر نائ ح
ــن أن حامالت  ــالمي، أمريكا، م ــني س العميد حس
ــران الدقيقة،  ــخ إي ــت مرمى صواري ــا تح طائراته
ــة عىل الخليج كما كانت  ولم يعد بإمكانها الهيمن

سابقا.
ــون  ــث للتلفزي ــالمي يف حدي ــد س ــال العمي وق
ــن أمريكا  ــري املمكن أن تش ــس: من غ ــي أم اإليران
ــبب يف اعتقادنا هو القدرة  ــد إيران، والس حربا ض
ــد  تهدي ــتطاعتنا  باس ــث  حي ــا،  لدين ــكرية  العس
املصالح األساسية العسكرية للواليات املتحدة يف 
ــتطيع أن  املنطقة، وعندما قال ترامب إن إيران تس
ــون 12 دقيقة، قلنا له نحن  تحتل املنطقة يف غض
ــتطيع  ــة، لكننا نس ــالل املنطق ــث عن احت ال نبح
ــىل املنطقة يف أقل من  ــاء الهيمنة األمريكية ع إنه

هذه املدة".

الحرس الثوري ا�يراني: حامالت الطائرات الحرس الثوري ا�يراني: حامالت الطائرات 
ا#مريكية في الخليج تحت مرمى صواريخناا#مريكية في الخليج تحت مرمى صواريخنا

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: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 
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الراعي: تصعيد العدوان يثبت التناقض بين ما ُيعلن عنه وما ُيمارس على الواقعالراعي: تصعيد العدوان يثبت التناقض بين ما ُيعلن عنه وما ُيمارس على الواقع

صنعاء-سبأ
ــته  ــس النواب يف جلس ــتعرض مجل اس
ــس األخ يحيى  ــة رئيس املجل أمس برئاس
عيل الراعي، ترصيحات وزيري الخارجية 
ــي طالبت بوقف  ــني والت ــاع األمريكي والدف
ــف العدوان عىل  ــنها تحال الحرب التي يش
ــالل ?? يوما والقت ترحيب وتأييد  اليمن خ
عدد من دول العالم ويف مقدمتها بريطانيا 

وفرنسا.
ــة التي حرضها وزير الدولة  ويف الجلس
لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور 
ــد رئيس  ــة .. أك ــو حليق ــه أب ــيل عبد الل ع
ــب اليمن بأي مبادرة  مجلس النواب ترحي
ــرب عىل اليمن  ــة تهدف إىل وقف الح فاعل

وأن املجلس يؤيد الحل السيايس.

ــوم األول لهذه  ــذ الي ــه ومن ــار إىل أن وأش
ــة وتحالف العدوان  ــات األمريكي الترصيح
بقيادة السعودية يكثف من غاراته الجوية 

ــة الحديدة والعاصمة صنعاء  عىل محافظ
ــي أطناناً من القنابل  ــات الغارات ويلق بمئ
ــع  وتروي ــل  لقت ــدن  امل ــىل  ع ــخ  والصواري

اآلمنني.
ــس النواب إىل أن هذا  ولفت رئيس مجل
ــة  ــإلرادة الدولي ــاً ل ــي تحدي ــد يأت التصعي
ــة إذا كانت جادة وصادقة يف دعوتها  خاص
ــد ما كان له أن  ــالم .. مبينا أن التصعي للس
ــاً بني ما يعلن  ــدث لوال أن هناك تناقض يح
ــة  ــىل الواقع من سياس ــا يمارس ع عنه وم

الكيل بمكيالني.
ــج وعواقب  ــع الدويل نتائ وحمل املجتم
ــاة  ــاء ومعان ــاء األبري ــتهتار بدم ــذا االس ه
ــكل عام جراء  أبناء الحديدة واليمنيني بش
ــىل األحياء  ــف املتواصل ع ــدوان والقص الع
ــرق والتي يذهب  ــواق والط ــكنية واألس الس
ضحيتها كل يوم عرشات القتىل والجرحى.

مجلس النواب يستعرض التصريحات األمريكية الخاصة بوقف الحرب على اليمن ويجدد الرتحيب بأي مساع جادة للسالم

ــيايس األعىل رقم (186)  ــدر أمس قرار رئيس املجلس الس ص
ــايع زيد القفري عضوا بمجلس  ــنة 2018م بتعيني صالح ش لس

الشورى.

تعيين القفري عضوا بمجلس الشورىتعيين القفري عضوا بمجلس الشورى

البقية صفحة 02

الرويشان والجنيد يؤكدان أن استمرار عمل مؤسسات الدولة أفشال رهانات العدوان الرويشان والجنيد يؤكدان أن استمرار عمل مؤسسات الدولة أفشال رهانات العدوان رئيس الوزراء: ا#طماع والتدخالت السعودية في اليمن تعود لنحو تسعين عامًارئيس الوزراء: ا#طماع والتدخالت السعودية في اليمن تعود لنحو تسعين عامًا
صنعاء - سبأ :

ــز صالح بن  ــوزراء الدكتور عبدالعزي ــن رئيس مجلس ال دش
ــوم والتقنية  ــة األندلس للعل ــس جامع ــاء زيارته أم ــور، أثن حبت
ــا الجامعة مع  ــطة والفعاليات التي أطلقته ــة من األنش مجموع

بدء العام الجامعي الجديد.
ــة املهندس  ــرا الخارجي ــه وزي ــوزراء ومع ــام رئيس ال حيث ق
ــام رشف والثقافة عبدالله الكبيس وأمني عام مجلس الوزراء  هش
ــتاذ الدكتور  ــور احمد نارص الظرايف ورئيس الجامعة األس الدكت
ــد محمد ُبرقعان، بافتتاح املباني الجديدة يف حرم الجامعة  احم
منها املبنى األكاديمي واإلذاعة التعليمية التابعة لها التي تدار 
ــالم، باإلضافة إىل االطالع عىل  ــاتذة وطالب كلية اإلع من قبل أس
ــعيها للحصول  ــني جودة العمل األكاديمي وس جهودها لتحس

عىل شهادة اإليزو الدولية.

صنعاء/سبأ
ــؤون  أكد نائب رئيس الوزراء لش
ــواء الركن جالل  ــن الل الدفاع واألم
ــرور واحرتام  ــان أن نظام امل الرويش
لوائح السري هو املعيار الذي تقاس 
ــرتام  اح ــدى  وم ــة  الدول ــة  هيب ــه  ب

املواطن للقانون.
ــالل لقاء نائب رئيس الوزراء  وخ
لشؤون الدفاع واألمن ونائب رئيس 
ــؤون الخدمات محمود  الوزراء لش
ــر الداخلية  ــا وزي ــد، ومعهم الجني
ــم املاوري،  ــواء الركن عبدالحكي الل
ــام  ــاء األقس ــادة وكوادر ورؤس بقي
باإلدارة العامة للمرور.. أشار اللواء 

ــي  ــات الت ــان إىل أن الخدم الرويش
ــكل  ــا رجال املرور تعنى بش يقدمه
رئييس بأرواح املواطنني، وأن غياب 

ــبب يف الكثري من  ــرور يتس ــل امل رج
الحوادث وتوقف حركة السري.

ــة يف العالم  ــد دول ــال" ال يوج وق

وال  ــي  وه ــورة  ومتط ــة  متقدم
ــد  يع ــذي  ال ــرور  امل ــام  نظ ــرتم  تح
الدولة،  ــات  ــرتام مؤسس رمزية الح
ــام والقانون، واحرتام  واحرتام النظ

اإلنسانية".
ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــرق  تط
إىل  ــن  واألم ــاع  الدف ــؤون  لش
ــا رجل  ــي يواجهه الت ــات  الصعوب
ــيارات  الس ــود  وج ــل  ظ يف  ــرور  امل
ــبتها  ــري املرقمة التي ارتفعت نس غ
ــىل  ــدرة ع ــدم الق ــري، وع ــكل كب بش
ــل عدم  ــري يف ظ ــة الس ــط حرك ضب

احرتام املواطن اللوائح والقوانني.

ناقشا مع قيادات األحوال المدنية والمرور والهجرة والجوازات الصعوبات التي تواجه سري العمل فيها يف محاضرة ألقاها أثناء تدشني عدد من األنشطة يف جامعة األندلس

التفاصيل صفحة 03

ــوزراء وزير   ــس ال ــب رئي ــدد نائ ش
ــويل عىل  ــني مقب ــة الدكتور حس املالي
ــم املتحدة بدورها  أهمية اضطالع األم
يف إطالق سفن الوقود املحتجزة بدولة 
ــل حكومة الفار هادي  جيبوتي من قب
ــبق لألمم  ــدوان والتي س ــف الع وتحال
ــة  ــح الالزم ــا التصاري ــدة منحه املتح
ــدة ووصل  ــاء الحدي ــول إىل مين للوص
ــى اآلن  ــفن حت ــس س ــا إىل خم عدده
ــدي إىل  النق ــد  التوري ــة رضورة  بحج

عدن.
وأشار الدكتور مقبويل خالل لقائه 
ــج الغذاء  ــم لربنام ــل املقي ــس املمث أم

أن  إىل  ــون   أندرس ــتيفن  س ــي  العامل
إمعان قوى العدوان ومرتزقته يف فرض 
التعسفية وزيادة  وتشديد اإلجراءات 
ــلبا عىل  ــار االقتصادي يؤثر س الحص

حياة خمسة وعرشين مليون يمني.
ــتغرابه للصمت األممي  وأبدى اس
ــكري يف محافظة  ــد العس إزاء التصعي
ــدة والذي ترافق مع ترصيحات  الحدي
ــد فيها  ــربى تؤك ــدول الك ــدد من ال لع

رضورة إيقاف الحرب.
ــذه  ه ــويل  مقب ــور  الدكت ــرب  واعت
ــرض  أخ ــوء  ض ــة  بمثاب ــات  الترصيح
ــىل مدينة  ــوم ع ــدوان للهج ــوى الع لق

ــكل عشوائي وقصف كل  الحديدة بش
يشء يف املدينة بما يف ذلك التجمعات 
ــني  املواطن ــتهداف  واس ــكانية  الس
ــض العالم  ــا يغ ــارشة فيم ــورة مب بص
ــن كل تلك الجرائم يف صورة  الطرف ع
ــه  ــاق العاملي الذي تمارس تعكس النف

هذه الدول.
ــوزراء وزير  ــس ال ــب رئي ــرب نائ وع
ــماع صوت األمم  ــة عن أمله يف س املالي
ــاف  إليق ــارش  املب ــا  وتدخله ــدة  املتح
ــعب  ــب بحق الش ــي ترتك ــازر الت املج

اليمني منذ ما يقارب أربع سنوات.

مقبولي: إمعان العدوان في تشديد الحصار يؤثر سلبًا على حياة  مقبولي: إمعان العدوان في تشديد الحصار يؤثر سلبًا على حياة  ٢٥٢٥مليون يمنيمليون يمني
التقى ممثل برنامج الغذاء  العالمي وأكد دعم الحكومة  ألنشطة الربنامج

وسائل إعالم العدو السعودي تعترف بمصرع وإصابة  وسائل إعالم العدو السعودي تعترف بمصرع وإصابة  
أكثر من أكثر من ٦٠٦٠ عسكريا سعوديا خالل الشهر الماضي عسكريا سعوديا خالل الشهر الماضي

ــعودية  ــائل اإلعالم الس ــت وس اعرتف
ــعوديا  ــا س ــة 63 جندي ــرصع وإصاب بم

خالل الشهر املنرصم - أكتوبر 2018م.
ــىل  ــماء قت ــة بأس ــيل قائم ــا ي - ويف م
ــعودي  الس ــام  النظ ــش  جي ــى  وجرح

الذين تم اإلعالن عنهم.
- أوالً- أسماء القتىل:

ــر موثل مبجر آل  الجندي أول  مبج
مفتاح الحبابي

يضم عددا من الضباط 

ــعودي  ــتهدف طريان العدوان الس اس
يف  ــني  نازحت ــني  أرست ــس  أم ــي  األمريك
ــايل  الح ــة  بمديري ــو  يولي  7 ــة  منطق

بمحافظة الحديدة.
ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــتهدف  ــريان العدوان اس ــبأ) أن ط لـ(س
ــني نازحتني بمنطقة 7 يوليو ما أدى  أرست
ــهاد وإصابة ثالثة مواطنني يف  إىل استش

حصيلة أولية.
ــريان العدوان  ــار املصدر إىل أن ط وأش
ــال  ــعفني النتش ــول املس ــال دون وص ح

ضحايا جريمته بحق األرستني.
ــن  ــر املصدر أن طريان العدوان ش وذك
ــني  ــارع الخمس ــرث من 20 غارة عىل ش أك

وما جاوره..
 كما استهدف رشكة الحمادي للتجارة 

يف جولة الغرايس بمديرية الحايل.
ــي  األمريك ــدوان  الع ــتهدف  اس ــا  كم
ــني يف محافظة  ــعودي أمس مديريت الس
ــف صاروخي  ــدة بأربع غارات وقص صع

ومدفعي مكثف .

طيران العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف نازحين فيطيران العدوان يرتكب جريمة جديدة باستهداف نازحين في    ٧٧  يوليو بالحديدةيوليو بالحديدة
غارات وقصف صاروخي ومدفعي على صعدة

ــزاة واملرتزقة ودمروا  ــلل للغ ــعبية محاولة تس ــط الجيش واللجان الش أحب
ــقوط قتىل  ــي ما أدى إىل س ــاحل الغرب ــم يف جبهة الس ــكريتني له ــني عس آليت

وجرحى يف صفوفهم .
ــائر يف  ــزاة واملرتزقة تكبدوا خس ــبأ) أن الغ ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
العديد والعتاد خالل تصدي الجيش واللجان ملحاولة تسلل لهم رشق حيس .

باليستي من طراز بدر ١-p عصف بتجمعاتهم :

مصرع وجرح عدد من الغزاة المرتزقة وتدمير آليتين مصرع وجرح عدد من الغزاة المرتزقة وتدمير آليتين 
إثر محاولة تسلل لهم في الساحل الغربيإثر محاولة تسلل لهم في الساحل الغربي

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ
ــام رشف خالل لقائه أمس املنسق املقيم لألمم  ــلم وزير الخارجية هش س
ــم املتحدة  ــني العام لألم ــالتني إىل األم ــدي رس ــز غران ــاء لي ــدة بصنع املتح
ــود املوجود يف  ــتخدام الوق ــماح باس ــأن الس ــريس األوىل بش ــو غوت أنطوني
ــة للمدن اليمنية  ــر" يف رأس عيىس لتوليد الطاقة الكهربائي ــرة "صاف الباخ

وبما يساهم يف التخفيف من األوضاع اإلنسانية.
ــادي الناجم عن الحصار  ــالة الثانية بالتدهور االقتص فيما تتعلق الرس
ــنها دول تحالف العدوان عىل اليمن وآخرها  ــرب االقتصادية التي تش والح
ــفن  ــراراً بمنع منح تصاريح  للس ــة الفنادق ق ــس وزراء حكوم ــدار مجل إص
ــلع األساسية واملشتقات النفطية إال برشط فتح اعتمادات  التي تحمل الس
ــترياد  ــيوثر عىل اس ــرع البنك املركزي بعدن، األمر الذي س ــتندية عرب ف مس

السلع والوقود، وانخفاضها إىل النصف وارتفاع أسعارها.

سلمها للمنسق المقيم للمنظمة األممية بصنعاء

وزير الخارجية يوجه رسالتين إلى أمين عام ا#مم المتحدة وزير الخارجية يوجه رسالتين إلى أمين عام ا#مم المتحدة 
حول تسليم وقود الطاقة الكهربائية والتدهور االقتصاديحول تسليم وقود الطاقة الكهربائية والتدهور االقتصادي

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
ــؤون األرسى واملعتقلني أن اللجنة وضمن  أكد مصدر باللجنة الوطنية لش
ــرب نارص  ــري الح ــهيل إجراء تواصل أس ــدة تم تس ــع األمم املتح ــا م جهوده

منصور هادي مع أحد أوالده.
ــبقها خطوات  ــبأ) " إن هذه الخطوة قد س ــدر يف ترصيح لـ (س ــال املص وق
ومنها تسهيل عملية اتصال األسري اللواء الركن محمود الصبيحي بأرسته ".
وأشار املصدر إىل أن تلك الجهود تأتي يف إطار املحاوالت املستمرة من قبل 
ــاني للوصول إىل إفراج كامل  ــاملة لهذا امللف اإلنس اللجنة إليجاد حلحلة ش

عن األرسى واملعتقلني والكشف عن مصري املفقودين .
ــف  ــدة يف أن تتحرك بفاعلية للكش ــن األمم املتح ــرب املصدر عن أمله م وع
ــجون اإلماراتية والسعودية وغريها من  عن املئات من األرسى املخفيني يف الس

السجون والعمل الجاد لتنفيذ عملية تبادل شاملة.

مصدر بلجنة ا#سرى: تم تسهيل إجراء مصدر بلجنة ا#سرى: تم تسهيل إجراء 
تواصل ناصر منصور هادي بأحد أوالدهتواصل ناصر منصور هادي بأحد أوالده

البقية صفحة 02

ــعبية أمس زحفا  ــان الش ــال الجيش واللج ــرس أبط ك
ــل جحفان  ــعودي رشق جب ــعا ملرتزقة الجيش الس واس

بجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لـ (سبأ) أن وحدات 
ــف مكثف  ــعبية تصدت لزح ــان الش ــن الجيش واللج م
ــعودي رشق جبل جحفان بمشاركة  ملرتزقة الجيش الس

من الطريان الحربي واألباتيش واالستطالع .
ــن املرتزقة خالل  ــدر مرصع وإصابة عدد م وأكد املص
ــة فجرت  ــاً إىل أن وحدة الهندس ــدم .. الفت ــة التق محاول
عبوة ناسفة يف تجمع للمرتزقة يف تويلق  أدى إىل سقوط 

قتىل وجرحى يف صفوفهم.

كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش 
السعودي شرق جحفان بجيزانالسعودي شرق جحفان بجيزان

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 04


