
عواصم/ وكاالت
ــن التوترات،  ــبياً م ــة نس ــرور فرتة هادئ ــد م بع
ــايض  ــد امل ــوم األح ــكري رويس ي ــارب عس ــام ق ق
ــفن األوكرانية يف  ــن الس ــدد م ــع ع ــتباك م باالش
ــوات البحرية  ــت ق ــش"، حيث قام ــق "كريت مضي
ــىل فرقاطتني أوكرانيتني  ــية بإطالق النار ع الروس
ــع بني بحر  ــني يف املمر املائي الواق ــا متمركزت كانت
ــرح  ــل وج ــود، أّدت إىل مقت ــر األس "آزوف" والبح
ــذا املمر  ــع ه ــني ويق ــود األوكراني ــن الجن ــدد م ع
ــبه جزيرة  ــن ش ــرب م ــرتاتيجي بالق ــي االس املائ
ــيا يف مارس 2018  "القرم"، التي انضمت إىل روس
ــرة، ويف  ــذه الجزي ــكان ه ــتفتاء قام به س ــد اس بع
ــارعت الدول الغربية إىل  أعقاب هذه التوترات، س
ــيا وتوجيه اللوم عىل القوات الروسية،  إدانة روس
ــتفزازات األوكرانية التي أّدت  ــني كل االس متجاهل
إىل نشوب تلك التوترات بني "موسكو" و"كييف".

عودة التمركز ا�مريكي في عودة التمركز ا�مريكي في 
أوكرانيا.. يدفن بوادر الحل فيهاأوكرانيا.. يدفن بوادر الحل فيها

محافظة إب .. خطوات جادة لترجمة توجيهات قائد الثورة بشأن محافظة إب .. خطوات جادة لترجمة توجيهات قائد الثورة بشأن 
مكافحة الفساد وإصالح العمل اإلداري وتعزيز التكافل االجتماعيمكافحة الفساد وإصالح العمل اإلداري وتعزيز التكافل االجتماعي
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أبناء الحديدة جراء التصعيد أبناء الحديدة جراء التصعيد 

األخير للعدوان األخير للعدوان 
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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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سالح الجو المسير يستهدف معسكرًا لمرتزقة العدوان في مأربسالح الجو المسير يستهدف معسكرًا لمرتزقة العدوان في مأرب
ــس هجوما  ــري أم ــالح الجو املس ــن س ش
ــة يف  ــزاة واملرتزق ــات للغ ــىل تجمع ــا ع جوي
ــاة  ــواء الثالث مش ــمى بالل ــا يس ــكر م معس
ــة  ــدوان بمحافظ ــة الع ــع ملرتزق ــيل التاب جب

مأرب.
ــبأ) أن  ـــ (س ل ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
ــف1 وحقق هدفه  ــذ بطائرة قاص الهجوم نف
ــة  ــوف مرتزق ــرية يف صف ــائر كب ــا خس ملحق

العدوان.
ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــوف  الج ويف 
ــس آليتني  ــعبية أم ــان الش ــش واللج بالجي
ــعودي يف  ــة العدوان الس ــكريتني ملرتزق عس

مديرية خب والشعف بالجوف.
ــبأ) تدمري  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــفة ومرصع  ــة ملرتزقة العدوان بعبوة ناس آلي
ــة  جبه يف  ــا  متنه ــىل  ع كان  ــن  م ــة  وإصاب

املهاشمة بمديرية خب والشعف.

ــري آلية  ــم تدم ــه ت ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــرصع  ــدوان وم ــة الع ــة ملرتزق ــكرية ثاني عس
ــفة يف جبهة  ــىل متنها بعبوة ناس من كان ع

صربين.
ــة العدوان  ــدد من مرتزق ــك لقي ع إىل ذل
السعودي األمريكي مرصعهم أمس بإحباط 
ــكرية  ــلل لهم بإتجاه مواقع عس محاولة تس

بجبهة حام بمديرية املتون بالجوف.
ــرصع وإصابة  ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــفة بهم  عدد من املرتزقة بتفجري بعبوة ناس
ــد املواقع يف  ــللهم عىل أح ــاء محاولة تس أثن

جبهة حام.
ــش  الجي ــال  أبط ــرس  ك ــاء  البيض ويف 
ــة  ملرتزق ــاً  زحف ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــىل مواقع  ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك الع
ــة  قاني يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي

بمحافظة البيضاء.

ــرصع وإصابة  ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــرس الجيش  ــة خالل ك ــرشات من املرتزق الع
ــن  ــنود م ــم املس ــعبية لزحفه ــان الش واللج

قوات تحالف العدوان باتجاه قانية.
ــا وراء الحدود كرس أبطال  ويف جبهات م
ــس محاولة  ــعبية أم ــان الش ــش واللج الجي
ــعودي يف الشبكة  تقدم ملرتزقة الجيش الس

بنجران.
ــران  بنج ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــش  الجي ــة  مرتزق ــن  م ــدداً  ع أن  ــبأ)  لـ(س
ــرون يف محاولة  ــعودي قتلوا وجرح آخ الس

تقدم لهم عىل موقع الشبكة.
ــتمر  ــف اس ــدر إىل أن الزح ــار املص وأش
ــريان  الط ــن  م ــة  مكثف ــاركة  بمش ــاعات  لس
ــتطالع دون  الحربي وطريان األباتيش واالس

تحقيق أي تقدم.

كسر زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي يف نجران وعملية هجومية على مواقعهم قبالة منفذ الخضراء 

صنعاء / سبأ 
ـــث رئـــيـــس  ـــع ب
ــس الـــنـــواب  ــل ــج م
عيل  يحيى  األخ/ 
تهنئة  برقية  الراعي 
مجلس  رئــيــس  إىل 
 / الروماني  النواب 
وذلك   ، دراغنا  لفيفيا 
احتفاالت  بمناسبة 
الــرومــانــي  الشعب 
ــق بــعــيــده  الــصــدي

الوطني.

الراعي يهنئ بالعيد الوطني لرومانياالراعي يهنئ بالعيد الوطني لرومانيا
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ــن أن اليمن بات يقف عىل  ــبت م حّذرت االمم املتحدة أمس الس
شفري كارثة كربى.. داعية اىل تقديم مساعدات خالل العام القادم.

ــؤون  ــدة املكلف الش ــم املتح ــاعد لألم ــام املس ــني الع ــال األم وق
ــية ان  ــه الصحافة الفرنس ــان نقلت ــوك يف بي ــارك لوك ــانية م االنس

"اليمن يقف عىل شفري كارثة كربى لكن لم يفت االوان بعد".
ــتحتاج إىل  ــن س ــورة يف اليم ــاع املتده ــوك ان االوض ــر لوك وذك

مساعدة أضخم يف العام املقبل.
ــانية يف العالم، لكن يف  ــح ان "اليمن مرسح أكرب عملية انس وأوض

العام 2019م سيكون بحاجة إىل (مساعدة) أكرب بكثري".

ا�مم المتحدة: اليمن يقف على ا�مم المتحدة: اليمن يقف على 
شفير كارثة كبرىشفير كارثة كبرى

وزير الخارجية: اليمن ليس مسرحا لتصفية أي خالفات أمريكية - إيرانيةوزير الخارجية: اليمن ليس مسرحا لتصفية أي خالفات أمريكية - إيرانية
صنعاء/سبأ

جددت وزارة الخارجية اليمنية دعوتها لإلدارة 
ــها يف أي خالفات لها  ــة بالنأي عن نفس األمريكي
ــالمية اإليرانية عىل األرايض  مع الجمهورية اإلس

واملياه اإلقليمية اليمنية.
ــام رشف يف  وقال وزير الخارجية املهندس هش
ــبأ) " اليمن  ــاء اليمنية (س ــح لوكالة األنب ترصي
ــابات اآلخرين  ــرب لتصفية حس ــاحة ح ليس س

عىل حساب الجمهورية اليمنية وشعبها ".
ــئولني  وأضاف "إن ترصيحات بعض كبار املس
ــفري  ــئولة وآخرها ترصيح الس األمريكيني الال مس
ــدة األمريكية  ــفري الواليات املتح ماثيو تويلر، س
ــه إىل محافظة حرضموت  لدى اليمن خالل زيارت
ــة  بالحصاف ــف  تتص ــم  ل ــايض،  امل ــس  الخمي
ــة  مجافي ــرت  وظه ــؤولية  واملس ــية  الدبلوماس
ــل إليه يف  ــع الذي وص ــه أن الوض ــة بقول للحقيق

اليمن هو جراء الدعم اإليراني غري املحدود".

ــفري األمريكي  ــر رشف إىل أن الس ــار الوزي وأش
ــعودي  الس ــف  التحال أن  ــاىس  تن ــه  بترصيحات
اإلجرامي املدعوم من اإلدارة األمريكية منذ أربعة 
ــرح وإعاقة عرشات  ــبب يف قتل وج ــنوات، تس س
ــدرات  ــة مق ــر كاف ــن ودم ــاء اليم ــن أبن اآلالف م

ــه التحتية،  ــة وبنيت ــي االقتصادي ــعب اليمن الش
ــبب  باإلضافة إىل حصار بري وبحري وجوي تس
يف توفق مرتبات موظفي الدولة وتدهور االقتصاد 
ــوأ كارثة إنسانية  والعملة اليمنية ، ما أدى إىل أس

عرفها العالم الحديث".
ــه بالقول "  ــر الخارجية ترصيح ــم وزي وأختت
ــئويل اإلدارة  ــار مس ــت ترصيحات كب ــه إذا كان إن
ــكري  ــو إنهاء العدوان العس ــة جادة نح األمريكي
ــيايس يف  ــامل ودعم الحل الس ورفع الحصار الش
ــض اتخاذ موقف  ــىل إدارة البيت األبي ــن، فع اليم
ــة ضغوطها وبجدية عىل تحالف  شجاع بممارس
ــة  الربي ــذ  املناف ــح  ــه وفت ــف عدوان ــدوان لوق الع
ــها مطار صنعاء الدويل ودعم  والجوية وعىل رأس
ــوث الخاص  ــالم التي يقودها املبع ــاعي الس مس
ــن  ــن مارت ــدة إىل اليم ــم املتح ــام لألم ــني الع لألم
ــانية  ــهم يف إنهاء الكارثة اإلنس غريفيث وبما يس

يف اليمن ".

ــفيان محافظة عمران أمس  ــزة األمنية بمديرية س ضبطت األجه
ــيطرة  ــت يف طريقها ملناطق س ــه 250 ألف دوالر كان ــخصا بحوزت ش

العدوان.
ــراءات مكثفة  ــبأ) أن إج ــن املحافظة لوكالة (س ــد مصدر بأم وأك
ــىل اإلرضار باالقتصاد  ــارص التي تعمل ع ــم اتخاذها ملالحقة العن يت

الوطني.
ــخصني مطلوبني  ــة ش ــزة األمني ــت األجه ــة إب ضبط ويف محافظ

لألمن يف جرائم قتل.
وأوضح مصدر بأمن املحافظة أن املدعو يوسف عبدالكريم النوعة 
ــعيد الدعر، تم ضبطه بمديرية ذي  املتهم بقتل املجني عليه عيل س
ــادق العمييس املتهم بقتل  ــفال، فيما تم ضبط املدعو محمد ص الس

املجني عليه أسامة عبده معوضه، بمديرية املخادر.
وأكد املصدر أنه تم إحالتهما لإلجراءات القانونية.

ضبط متهمين بجرائم تهريب وقتل وعناصر ضبط متهمين بجرائم تهريب وقتل وعناصر 
تابعة للعدوان بعمران وإب والجوفتابعة للعدوان بعمران وإب والجوف
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طيـــران العـــدوان يشـــن طيـــران العـــدوان يشـــن ١٩١٩ غـــارة علـــى نهـــم وصعـــدة غـــارة علـــى نهـــم وصعـــدة
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس 10 غارات عىل  ش

مناطق متفرقة من مديرية نهم.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) 
أن غارات العدوان استهدفت مناطق متفرقة بنهم، خلفت أرضارا 

بممتلكات املواطنني.
ــار املصدر إىل تحليق مكثف لطائرات تجسسية يف سماء  وأش

املديرية.
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس تسع غارات 

استهدفت مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة.
ــن  ــم ش وأوضح مصدر أمني بصعدة أن طريان العدوان الغاش

تسع غارات عىل مناطق متفرقة بمديرية باقم.
ــعودي حلق  ــريان العدوان األمريكي الس ــار املصدر إىل ط وأش
ــماء املديرية تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي  بكثافة عىل س

سعودي عىل املديرية.

خلفت أضرارًا جسيمة يف ممتلكات المواطنني وزير النقل: مطار صنعاء جاهز الستقبال كافة الرحالت المدنيةوزير النقل: مطار صنعاء جاهز الستقبال كافة الرحالت المدنية
صنعاء /سبأ 

ــامي  ــل زكريا الش ــر النق ــد وزي أك
ــار صنعاء الدويل الفنية  جاهزية مط
ــات الدولية  ــا للمتطلب ــة طبق واملهني
ــكاو  اإلي ــدويل  ال ــريان  الط ــة  ومنظم

الستقبال الرحالت املدنية.
ــالل  ــامي خ ــر الش ــح الوزي وأوض
ــس  ــدويل أم ــاء ال ــار صنع ــارة ملط زي
ــة  كاف ــتقبال  الس ــز  جاه ــار  املط أن 
إىل  ــة  باإلضاف ــة،  املدني ــرات  الطائ
ــة  تابع ــرات  طائ ــا  يومي ــتقباله  اس
ــات الدولية  ــدة واملنظم ــم املتح لألم

واإلغاثية.
ــة  العام ــة  الهيئ أن  إىل  ــار  وأش
ــارعت  ــي واألرصاد س ــريان املدن للط
ــزة التواصل  ــاد البدائل ألجه إىل إيج
ــي  الت ــة  الفني ــزة  ــال واألجه واالتص

ــتهدف  ــد أن اس ــار بع ــا املط يتطلبه
ــار  ملط ــة  التحتي ــة  للبني ــدوان  الع
صنعاء الدويل واملنشآت الحيوية من 

مباٍن وأجهزة فنية وغريها.
ــكل  ــال "إن العدوان يتعمد بش وق

ــاء الدويل  ــراج مطار صنع مبارش إخ
ــتهدافه املمنهج  ــة باس ــن الجاهزي ع
ــارة  أول غ أن  ــا  ".. موضح ــرر  واملتك
ــىل مطار  ــت ع ــدوان كان ــريان الع لط

صنعاء الدويل.

ــني  ــاط العامل ــدى انضب ــوه بم ون
وحرصهم عىل جاهزية مطار صنعاء 

بكافة مرافقه.
ــامي خالل  ــر الش ــتمع الوزي واس
ــار صنعاء  ــر عام مط ــه من مدي زيارت
ــايف إىل رشح حول  الدويل خالد الش
عن الجهود التي بذلت إلعادة تأهيل 
ــارة يتعرض لها من  ــار بعد كل غ املط
ــذا األرضار  ــدوان، وك ــريان الع قبل ط
ــارشة  ــري املب ــارشة وغ ــائر املب والخس
ــي  ــق واملبان املراف ــتهداف  ــراء اس ج
ــار، بهدف  ــة باملط ــدات الخاص واملع

إخراجه عن جاهزيته.
ــت  ــي لحق الت ــىل األرضار  ــع ع واطل
ــعة  والتوس ــادرة والوصول  املغ بصالتي 
الجديدة جراء غارات العدوان املتكررة..
البقية صفحة 02

توجه عالمي لوقف تسليح السعودية واUماراتتوجه عالمي لوقف تسليح السعودية واUمارات
        مع قرب دخول العدوان السعودي 
ــىل اليمن عامه  ــي االماراتي ع األمريك
ــات  منظم ــوات  أص ــت  تعال ــع  الراب
ــاء  بإنه ــة  مطالب ــة  مختلف ــانية  انس
ــوى الدمار  ــي لم تخلف س الحرب الت
ــر  ــن األم ــانية يف اليم ــاة االنس واملأس
ــات الغربية التي  ــع الحكوم الذي وض
ــالح  ــعودية وحلفاؤها بالس ــد الس تم
ــام أصوات  ــاد يف موقف حرج أم والعت
ــات  املنظم ــا  تطلقه ــي  الت ــة  االغاث

اإلنسانية إلنقاذ اليمن.

بسبب استمرار عدوانهما على اليمن:

التفاصيل صفحة 09

ــور"، ان جريمة قتل  ــع "املونيت ــا موق ــدل يف مقالة نرشه ــروس ري ــب ب ــال الكات ق
ــل إرهابي"،  ــي جريمة "متعمدة" و"عم ــقجي ه ــعودي جمال خاش الصحفي الس
ــمعة ومصداقية ويل عهد اململكة محمد  ــريا إىل ان السعودية تسعى إىل إنقاذ س مش

بن سلمان.
ــقجي، الفتا إىل ان ويل العهد  ــلمان هو من أمر بقتل خاش ــد الكاتب ان ابن س وأك
ــرضر ويأمالن بأن  ــد ترامب يحاوالن إصالح ال ــس األمريكي دونال ــعودي والرئي الس
ــدد عىل ان ابن سلمان يحمل سجال مليئا "باألهوال" لن  ينىس العالم القضية. وش

يغلق ابدا .
وقال إن جرائمه يف اليمن تتصدر الالئحة، مشرياً إىل ان 18 مليون نسمة يف اليمن 
ــرور ما يزيد عن 3 اعوام من  ــوء التغذية واألمراض بعد م يتعرضون يوميا لخطر س

الحرب. واضاف ان ابن سلمان هو العقبة االساس أمام وقف إطالق النار يف اليمن.
ــعودية يف تعذيب  ــلطات الس ــف حديثاً حول تورط الس ــت الكاتب اىل ما كش ولف
ناشطني معارضني من النساء واملنارصين للمساواة بني الرجال والنساء يف اململكة..

"المونيتور": ابن سلمان لن يكتفي بجرائمه في اليمن "المونيتور": ابن سلمان لن يكتفي بجرائمه في اليمن 
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