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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.
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اسقط مخططات العدوان 
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■ اإلرهاب .. اللغة 
الرسمية في السعودية 
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صنعاء/ سبأ 
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــث  بع
السيايس األعىل أمس برقية عزاء ومواساة يف وفاة 
ــن محمد احمد الخبال الذي وافاه  الربملاني عيل ب
األجل عن عمر ناهز الثمانني عاما حافلة بالعطاء 

وخدمة الوطن واملجتمع جاء فيها :
األخ الشيخ عيل بن عيل الخبال وإخوانه وكافة 
آل الخبال الكرام.. ببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ 
ــال الذي كان  ــن محمد الخب ــيخ عيل ب رحيل الش
ــن األوفياء واملتفانني يف  ــه الله من رجال الوط رحم
ــىل تحقق الخري  ــعب والحرص ع خدمة أبناء الش
ــباقة  ــخصيات الوطنية الس ــكل الناس ومن الش ل
ــاع عن الوطن يف كل األحداث املفصلية خالل  للدف
ــام  ــة والنظ ــت الجمهوري ــة وتثبي ــود املاضي العق

الجمهوري والدفاع عن الوحدة اليمنية .
ــنا يف وفاة الفقيد  وإننا إذ نعزيكم ونعزي انفس
ــع  ــأل املوىل عز وجل أن يتغمده بواس الراحل لنس

رحمته ويلهمكم وكافة محبيه الصرب والسلوان .
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيس الصماد  يعزي 
يف وفاة الخبال
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ــؤول بوزارة الخارجية  أكد مصدر مس
ــي يجري يف  ــعودي أمريك ــيق س أن تنس
واشنطن لتوسيع رقعة الحرب يف املنطقة 

.
ــؤول يف ترصيح لـ  ــدر املس ــال املص وق
ــا جرى  ــن كثب م ــا نتابع ع ــبأ" "إنن "س
ويجري من تحركات سياسية ومحادثات 
ــات معلنة وغري معلنة  ولقاءات وترصيح
ــأن  ــابيع املاضية تتعلق بالش خالل األس
ــا  ومنه ــداث،  األح ــات  ومجري ــي  اليمن
ــرس األمريكي  ــادات األخرية بالكونج اإلف
ــعودي  ــدوان الس ــادة الع ــاءات بقي واللق
وإقرار الرئيس األمريكي بالسماح لوكالة 

ــتخدام الطائرات  ــرات املركزية اس املخاب
ــد  ــف ض ــات قص ــن عملي ــار لش دون طي
ــكان  ــش يف أي م ــدة وداع القاع ــم  تنظي

بالعالم دون للرجوع لإلدارة األمريكية ".
أو  ــية  سياس ــوات  خط أي   " ــاف  وأض
ــا،يف املنطقة  ــة، أو غريه ــكرية أمريكي عس
ــأن اليمني، يجب أن تأخذ يف  تتصل بالش
ــيادة الوطنية  االعتبار رضورة احرتام الس
ــي،  اليمن ــعب  الش ــات  وتطلع ــوق  وحق
ــروف االقتصادية  ــتغالل الظ ــب اس وتجن
ــا العدوان  ــي خلقه ــة الت ــة الحالي واألمني
ــذ أي خطوات  ــعودي وحلفائه لتنفي الس
ــن وأذيالهم  ــدات تخدم أعداء اليم أو أجن

ــن القتل  ــد م ــوى مزي ــوون س ــن ال ين الذي
ــات  التف دون  ــن  لليم ــاة  واملعان ــار  والدم

لشعبه".
ــك  تل أن  ــؤول  املس ــدر  املص ــد  وأك
ــات  والترصيح ــادات  واإلف ــركات  التح
ــف  ــل املوق ــل أو تتجاه ــب أن ال تغف يج
ــادة الوطنية يف املناطق غري  الواضح للقي
املحتلة من الوطن اليمني ،بشأن سعيها 
ــلمي العادل  ــيايس الس ــل الس ــو الح نح
ــدف إىل وقف العدوان  ــف الذي يه واملُنص
ــق  بح ــوائي  العش ــف  القص ــات  وعملي

املدنيني..

الخارجية: تنسيق سعودي أمريكي لتوسيع رقعة الحرب يف املنطقة
حذرت من المساس بالسيادة اليمنية وكذبت مغالطات السفري فريستاين

صنعاء / سبأ
ــي  ــهيد الخيوان ــت أرسة الش أحي
ــنوية  الس ــرى  الذك ــس  أم ــاء  بصنع
ــة  الكرام شــهيد  ــال  الغتي ــة  الثاني
ــا  ــي، كم ــد الخيوان ــم محم عبدالكري
ــي  الوثائق ــم  الفيل ــرض  ع دشــنت 
ــنواصل"، من فكرة وإخراج أبنته  "س

آالء الخيواني.
ويف الحفل والتدشني الذي حرضه 
ــيايس األعىل  ــس الس ــني رس املجل أم
ــوري ومدير مكتب  الدكتور يارس الح
ــود الجنيد  ــة الجمهورية محم رئاس

ووزير الشباب والرياضة..

عبدالكريم الخيواين.. مسرية حافلة يف التصدي 
للعدوان والبحث عن الحقيقة 

إحياء الذكرى السنوية الثانية الغتيال شهيد الكرامة :

الحديدة – سبأ
ــز  ــد العزي ــام عب ــب الع ــه النائ وج
ــجينا  ــراج عن 15 س ــدادي باإلف البغ
ــد  وزبي ــه  الفقي ــت  بي ــي  بمديريت
ــدة لعدم وجود مربر  بمحافظة الحدي

قانوني لبقائهم بالسجن.
جاء ذلك خالل زيارة النائب العام 
أمس لسجن أمن مديرية زبيد وسجن 
ــث  ، حي ــه  الفقي ــت  بي ــة  ــن مديري أم
ــجناء وأوضاع  ــوال الس اطلع عىل أح
ــة  القانوني ــة  الناحي ــن  م ــجون  الس

والفنية.
رشح  ــارة إىل  الزي ــالل  ــتمع خ واس
ــجون عن قضية  ــز من نزالء الس موج
ــجن  ــبب بقائه يف الس ــجني وس كل س

ــواء كان عىل ذمة الرشطة أو النيابة  س
أو املحكمة.

ــود  بجه ــام  الع ــب  النائ وأشــاد 
القائمني عىل سجن أمن مديرية زبيد 
ــتوى اإليجابي لنظافة السجن  واملس
ــة  ــري الرعاي ــجالت وتوف ــب الس وترتي

الالزمة لنزالء السجن.
ــات العامة  ــة قيام النياب وأكد أهمي
ــا  ــت يف القضاي ــرصف والب ــة الت برسع
التي يوجد عىل ذمتها نزالء السجون 
ــيس عليهم يف  ــف الضغط النف لتخفي

مراحل التحقيق واملحاكمة.

النائب العام يوجه باإلفراج عن ١٥ سجينا يف زبيد وبيت الفقيه 

البقية صفحة 02

ــاحة باب اليمن بالعاصمة صنعاء  حددت اللجنة املنظمة للفعاليات س
ــرية الجماهريية الحاشدة بعنوان "  ــاد عرص اليوم الجمعة يف املس لالحتش

الحصار والحظر وقطع الرواتب صنع مجاعة يف اليمن" .
ــعب اليمني  ــبأ) دعوتها ألبناء الش ــالغ تلقته (س ــددت اللجنة يف ب وج
ــتمرار  ــتنكار باس ــرية التي تأتي للتنديد واالس ــاركة الفاعلة يف املس إىل املش
ــه تحالف  ــذي فرض ــر ال ــار والحظ ــي والحص ــعودي األمريك ــدوان الس الع

العدوان عىل الشعب اليمني منذ نحو عامني.
ــعودي من جرائم إبادة جماعية  وأشــار البالغ إىل ما يرتكبه العدوان الس
ــح الكيان الصهيوني .. مبيناً  ــعب اليمني خدمة ألجندات ومصال بحق الش

أن الخروج يف هذه املسرية يعرب عن الرفض القاطع للعدوان..

عصر اليوم بساحة باب اليمن

تظاهرة جماهريية تنديدًا بالحصار وقطع الرواتب

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

صنعاء - سبأ
ــس الوزراء  ــة رئي ــش اجتماع عقد أمس برئاس ناق
ــاع محافظة  ــور، أوض ــز بن حبت ــد العزي ــور عب الدكت
ــة  ــاالت الخدمي ــا يف املج ــرز احتياجاته ــاء وأب صنع
ــة يف الظروف  ــة امللح ــة وذات األولوي ــة واملالي واألمني

الراهنة.
واستعرض االجتماع بحضور وزراء اإلدارة املحلية 
ــة واالتصاالت  ــات واملالي ــة والتأمين ــة املدني والخدم
وتقنية املعلومات ووزير الدولة رضية محمد عبدالله 
ــوزراء، وممثلني  ــني عام مجلس ال ــم بأعمال أم والقائ
ــة  ــرق والداخلي ــة والط العام ــن وزارات األشــغال  ع
ــدم من محافظ صنعاء  ــة العامة، التقرير املق والصح
ذات  ــة  املحافظ ــات  احتياج ــول  ح ــة  قطين ــني  حن
ــي  الت ــات  والتحدي ــب  الجوان ــف  ــة يف مختل األولوي
ــا املعالجات  ــروف الراهنة.. موضح ــا يف الظ تواجهه
ــة  والصحي ــة  التعليمي ــاع  األوض ــز  لتعزي ــة  املطلوب

واإلجراءات الالزمة لتحقيق دورها الخدمي الفاعل.
ــن  ــة م ــات القائم ــر إىل االحتياج ــرق التقري وتط

ــوي، إضافة  ــيل الكل ــة وخاصة محاليل الغس األدوي
ــة الطرقات  ــة الحتمية وصيان ــات الرضوري إىل النفق
ــعودي  ــريان العدوان الس ــتهدافها من ط ــي تم اس الت
ــة، بما يف ذلك  ــروف الطبيعي ــرضرة نتيجة الظ أو املت

أهمية توفري وحدة شق للمحافظة.
ورضورة  ــة  األمني ــب  الجوان إىل  ــر  التقري ــت  ولف

ــكينة  ــتقرار والس ــد الجهود للحفاظ عىل االس توحي
ــزام األمني للمحافظة مع  ــة وتوحيد جهود الح العام
ــي تواجهها  ــة.. مبينا اإلشــكاالت الت ــة العاصم أمان
ــاظ عىل األرايض  ــة فيما يخص الحف ــلطة املحلي الس

املخصصة للمشاريع الخدمية ..

أكد أهمية التنسيق لتوحيد جهود الحزام األمني للمحافظة والعاصمة 

اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يبحث األولويات األمنية والخدمية لصنعاء 

صنعاء/ سبأ
ــنة  ــوري رقم (14) لس ــرار الجمه ــدر أمس الق ص
2017م قىض بتعيني الدكتور عبدالقادر محمد علوي 

العلبي أمينا عاما ملجلس الوزراء.

العلبي أمينا عاما ملجلس الوزراء

الثورة/ خاص
ــة  محموم ــاوالت  بمح ــا  قياس
ــعودي التكتم  ــف العدوان الس لتحال
ــاحل  ــائره يف جبهات الس ــىل خس ع
ــات الجوية  ــت الدفاع ــي تمكن الغرب
ــس  ــس الخمي ــان أم ــش واللج للجي
ــيش تابعة  ــقاط مروحية أبات ــن اس م
ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  للع
ــه  الفقي ــت  بي ــة  مديري ــواحل  س يف 

بمحافظة الحديدة.
ــي  ــكري ميدان ــدر عس ــال مص وق
ــة  الجوي ــات  الدفاع إن  ــورة)  لـ(الث
ــعبية  ــي واللجان الش اليمن للجيش 
ــاء  ــني أثن ــدى مروحيت ــقطت إح أس
ــة  منطق ــواحل  س يف  ــا  تحليقهم
ــىل يف مديرية بيت الفقيه  الجاح األع

بمحافظة الحديدة.
أن  ــدت  أك ــة  ميداني ــادر  مص
ــتهدفت  اس ــة  الجوي ــات  الدفاع
مضــادة  ــو  ج أرض  ــخ  بصواري
ــيش" أثناء  ــن نوع "أبات مروحيتني م
ــت  ــة بي ــواء منطق ــا يف أج تحليقهم
الفقيه الساحلية بمحافظة الحديدة 
ــرشة ظهر أمس,  ــاعة الحادية ع الس
مشرية إىل أن الطائرتني كانتا تقومان 
ــواطئ  الش يف  ــني  املدني ــة  بمهاجم
ــر   البح يف  ــم  وزوارقه ــم  وتجمعاته
حيث كثف طريان العدوان من غاراته 
ــاحلية  العدوانية عىل  املديريات الس
ــالء الرشيط  ــدف إلخ ــة ته يف محاول

الساحيل من السكان.

هكذا أسقطت دفاعاتنا الجوية مروحية أباتشي للعدوان يف سواحل الحديدة

الصورة أرشيفية

باريس
ــرد بريدي  ــار ط ــس بانفج ــس أم ــة يف باري ــادت الرشط أف

ملغوم يف مبنى صندوق النقد الدويل بباريس.
ــب بجروح  ــة أن شــخصا أصي ــدر يف الرشط ــاف مص وأض

طفيفة أثناء محاولته فتح الطرد الربيدي املفخخ.
ــر كان يدوي الصنع،  ــادر أن الخليط املتفج ــادت املص وأف
ــري التحقيقات األولية إىل انفجار سهم ألعاب نارية يف  إذ تش

الرسالة التي أرسلت عن طريق الربيد.
ــة بتهديد أمني،  ــت مكاملة هاتفي ــة إنها تلق وقالت الرشط

لكن لم يتضح ما إذا كانت عىل صلة بواقعة الظرف.
وأضافت أنه تم إخالء املكتب عىل سبيل االحتياط.

ــوا هوالند النفجري  من جهته دان الرئيس الفرنيس فرانس
ــل إرهابي، وأن  ــدويل ووصفه بعم ــدوق النقد ال يف مكتب صن
ــن  ــف ع ــعها للكش ــايف وس ــتبذل م ــة س ــلطات املختص الس

متسببي الحادث.

انفجار طرد بريدي ملغوم بمقر صندوق النقد الدويل بباريس

التفاصيل صفحة 09

الساحل الغربي يبتلع أباتشي العدوان السعوديالساحل الغربي يبتلع أباتشي العدوان السعودي

كسر زحف لمرتزقة العدو كسر زحف لمرتزقة العدو 
بصحراء البقع وآخر في نهم بصحراء البقع وآخر في نهم 

عداء أوروبي للحجاب اAسالمي عداء أوروبي للحجاب اAسالمي 

مدفعية الجيش واللجان مدفعية الجيش واللجان 
تنسف مواقع للمرتزقة تنسف مواقع للمرتزقة 

في الجدعانفي الجدعان


