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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
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي   وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

٧٠٠٧٠٠
قرار اممي مثير للجدل يتجاهل عامين 

من العدوان وجرائم االبادة

٤ منظمات دولية تدعو إلنقاذ ماليين 
اليمنيين من الموت "جوعًا"

كسر محاولة تسلل 
للعدو وعمالئه 

تجاه موقع الشبكة

٣صورايخ غراد تدك 
تجمعات الخونة في 

حريب القراميش

داخــــــــل الـــعـــدد

■ سيناريو مرعب 
في انتظار النظام 

السعودي 

■  صعوبة األوضاع 
فاقمت مشكلة 

االيجارات وجعلت المؤجر 
أكثر حدة في تعامله مع 

المستأجر 

■  رغم العدوان.. سيدات 
أعمال ينجحن في إعادة 

بناء حياتهن

صـ 06 

صـ 07 

صـ 05 

هكذا أسقطت صواريخ الجيش واللجان طائرة الـ F١٦  في عمق اراضي العدو بنجران

يوم من العدوان الغاشم .. حصيلة ثقيلة تدمي ضمير العالميوم من العدوان الغاشم .. حصيلة ثقيلة تدمي ضمير العالم

صنعاء - سبأ
ــاد رئيس  ــث األخ صالح عيل الصم بع
املجلس السيايس األعىل برقية تهنئة إىل 

ــيخ صباح األحمد  ــري دولة الكويت الش أم
ــاالت  احتف ــبة  بمناس ــاح  الصب ــر  الجاب

الشعب الكويتي بالعيد الوطني.

صنعاء / سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــث  بع  
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
ــة  ــس وزراء دول ــة إىل رئي ــة تهنئ برقي

ــقيقة الشيخ جابر مبارك  الكويت الش
ــبة احتفاالت  ــد الصباح، بمناس الحم
ــده  بعي ــقيق  الش ــي  الكويت ــعب  الش

الوطني.

رئيس املجلس السياسي األعلى 
يهنئ أمري الكويت بالعيد الوطني

رئيس الوزراء يهنئ نظريه الكويتي 

أكمل العدوان السعودي االمريكي الغاشم عىل 
ــهيدا   ــا  12 ألفا و41 ش ـــ700 مخلف ــن يومه ال اليم

بينهم ألفان و568 طفال و ألف و870 امرأة .
ــة   والتنمي ــوق  للحق ــي  القانون ــز  للمرك ــا  ووفق
ــن 20 ألف  ــة ما ال يقل ع ــدوان يف إصاب ــبب الع تس
شخص بينهم ألفان و354 طفال وألف و960 امرأة .. 
ــبب  ــار التقرير إىل أن تحالف العدوان تس وأش
ــعب  ــوم يف تدمري البنية التحتية للش خالل 700 ي
ــتهدف 15  ــي .. مبينا أن القصف املبارش اس اليمن

مطارا و14 ميناء .
ــر أن العدوان ألحق أرضارا بالطرق  وقال التقري
ــني طريق وجرس  ــا و520 ما ب ــور بلغت ألف والجس
ــاء  ــة كهرب ــاه و160 محط ــبكة مي ــزان وش و281 خ
ــم  ــح أه ــاالت، لتصب ــبكة اتص ــدات و332 ش ومول
ــارج نطاق الخدمة،  ــآت الحيوية يف اليمن خ املنش

ما انعكس ذلك كارثياً عىل حياة مجمل اليمنيني.

أكرث من ١٢ ألف شهيد و٢٠ ألف جريح بينهم ٨٨٥٢ طفال وامرأة 
٧٠٠ يوم من العدوان الوحشي 

صنعاء /سبأ
ــوزارة  ب ــؤول  مس ــدر  مص ــرب  ع
الخارجية عن خيبة األمل من القرار 
ــن الدويل  ــن مجلس األم ــادر ع الص

أمس الخميس برقم (2342).
ــه ويف نفس  ــار املصدر إىل ان وأش
ــس  ــه مجل ــو في ــذي يدع ــت ال الوق
ــىل  ع ــد  التأكي إىل  ــدويل  ال ــن  األم
ــة  عملي ــتكمال  اس إىل  ــة  الحاج
ــن وهو  ــيايس يف اليم ــال الس االنتق
ــق الحل, فقد  ــة خطوات تحقي بداي
تجاهل وبشكل واضح ورصيح واقع 

ــن واتخاذ  ــي يف اليم ــدوان اليوم الع
إجراءات فعالة ورضورية نادى بها 
ــوث الخاص لألمني العام لألمم  املبع

ــماعيل ولد  ــن إس ــدة إىل اليم املتح
الشيخ ..

قال املدير التنفيذي ملجلس الرتويج 
السياحي عبدالرحمن النعمي إن عدد 
املنشآت السياحية التي ترضرت جراء 
ــي بلغ أكرث  ــعودي األمريك العدوان الس
ــا يقدر  ــياحية، فيم ــأة س من 200 منش
ــة لهذه  ــة األولي ــائر املادي ــم الخس حج
ــدان  ــار دوالر، وفق ـــ 4.5 ملي ــآت ب املنش
ــال  ــن العم ــة م ــبته 95-80باملائ ــا نس م

لوظائهم.
ــس  ــذي ملجل ــر التنفي ــح املدي وأوض

الرتويج السياحي لـ(سبأ) أن استمرار 
ــآت  ــذه املنش ــتهداف ه ــدوان يف اس الع
ــة التحتية يف  ــآت البني وغريها من منش
اليمن يضاعف من حجم الخسائر كما 
يضاعف من حجم املسئولية يف عملية 
ــذه األرضار باعتبارها من أبرز  ــرص ه ح

مضامني خطة املجلس للعام الجاري.
ــرص  الح ــال  أعم أن  إىل  ــار  وأش
ــل بالتعاون  ــألرضار تتواص ــق ل والتوثي
ــز  ــا املرك ــات منه ــن الجه ــدد م ــع ع م

ــن بعد والجهاز  ــعار ع الوطني لالستش
ــة إىل عمل  ــزي لإلحصاء، باإلضاف املرك
ــح الفرصة  ــة بما يتي ــزات الالزم التجهي
ــآت املترضرة من تعبئة  ألصحاب املنش
ــع املجلس  ــآتهم عرب موق ــات منش بيان
ــرتة القادمة وبما  ــالل الف ــي خ اإللكرتون
ــرص والتوثيق  ــة الح ــن عملي ــهل م يس
ويرسع من عملية تلقي املعلومات عىل 

مستوى الجمهورية.

تضرر أكرث من ٢٠٠ منشأة سياحية جراء  الخارجية: القرار تجاهل واقع العدوان وتصعيده العسكري ومجازره اليومية
العدوان بخسائر أولية ٤٫٥ مليار دوالر

مجلس الرتويج السياحي:خيبة أمل حيال قرار مجلس األمن ..
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ٹ/ حسن رشف الدين

تمكنت وحدة الدفاع الجوي اليمني ظهر أمس الجمعة من إسقاط طائرة F16 أردنية 
تابعة للعدوان السعودي األمريكي يف جبهة نجران بنريان الدفاع الجوي.

وقال مصدر عسكري أن إسقاط الطائرة تم خالل إسنادها ملرتزقة الجيش السعودي 
أثناء زحف باتجاه موقع الشبكة يف نجران.

ــني إعادة منظومة الدفاع الجوي اليمني وتطويرها  ــقاط الطائرة مع تدش وتزامن اس
وردع العدو وإجباره عىل إعادة حساباته تجاه عدوانه عىل الشعب اليمني.

واعرتف تحالف العدوان بسقوط الطائرة لكن إعالنه ارجع سقوطها لخلل فني.

ــدوان، وعن  ــدم بني قوى الع ــة  عن رصاع محت ــات حديث ــفت معلوم  كش
ــفت حجم االستنزاف املايل  ــعودي للمرتزقة، كما كش ــتوى اإلذالل الس مس

للنظام السعودي جراء العدوان عىل اليمن.
وتضمنت املعلومات التي حصلت عليها قناة املسرية بحوزة عنارص من 
ــة بوضع النظام  ــية مرتبط ــقوط مواقعهم، أربع وقائع رئيس ــة بعد س املرتزق

السعودي جراء استمرار العدوان أو عالقته باملرتزقة.
ــعودي  ــق بامتعاض النظام الس ــب املعلومات تتعل ــة األوىل بحس الواقع
ــن األحمر، وتوضح أن  من الطلبات املالية الصادرة من قبل الفار عيل محس
نائب القوات الربية السعودية فهد بن تركي تلقى طلباً مالياً من األول وكان 
ــلمان طلب من أمري الكويت  ــن تركي "اململكة لم تقرص معكم، وامللك س رد ب

10 مليارات دوالر مساعدة للملكة يف حربها عىل اليمن".

الدفاع الجوي يسقط طائرة F١٦ تابعة 
للعدوان يف جبهة نجران

وثائق سّرية تكشف إفالس النظام السعودي 
ولجوءه للكويت جراء العدوان 

اعرتاف سعودي أردين بسقوطها..


