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يوم باليستي عاصف يربك مخططات العدو يوم باليستي عاصف يربك مخططات العدو 
القـــوة الصاروخيـــة تزلـــزل " أرامكو"  فـــي جيزان القـــوة الصاروخيـــة تزلـــزل " أرامكو"  فـــي جيزان 

مصرع عشــــرات الغزاة والمرتزقة بضربات صاروخية فــــي كوفل وماس بماربمصرع عشــــرات الغزاة والمرتزقة بضربات صاروخية فــــي كوفل وماس بمارب
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تنسف عمليات الغزاة تنسف عمليات الغزاة 

في المخافي المخا

منظمات دولية : اليمن يعاني 
أسوأ كارثة إنسانية في العالم   الصني أكرب شريك تجاري لليمن ومستقبل 

بينهما   واســــع  االقـــتـــصـــادي  ــاون  ــع ــت ال

ـــــــــســـــــــفـــــــــري  تــــــــشــــــــي :  ال

ٹ/
ــش يف مختلف  ــال الجي ــىل يد أبط ــات موجعة ع ــه رضب ــد تلقي بع
الجبهات لم يجد تحالف العدوان السعودي األمريكي سوى الثأر من 
املدنيني األبرياء ليشن غارات هستريية أودت بحياة عرشات املواطنني 

والالجئني.
ــزرة مروعة أمس  ــعودي األمريكي مج ــب طريان اإلرهاب الس وأرتك
ــاء  ــال جلهم من األطفال والنس ــن من الصوم ــة بحق مهاجري الجمع

قبالة الساحل الغربي لليمن.
ــواحل قوله إن  ــر الس ــراد خف ــد أف ــن أح ــرتز ع ــة روي ــت وكال ونقل
”الالجئني الصوماليني كانوا يف طريقهم من اليمن إىل السودان، عندما 
ــيش القارب  ــن طراز أبات ــكرية تابعة للعدوان م ــة عس ــت مروحي قصف

الذي استقلوه بالقرب من مضيق باب املندب“.

عشرات الشهداء والجرحى معظمهم نساء وأطفال يف  غارات األباتشي 
السعودية على الجئني صوماليني يف عرض البحر

المستشفيات ــى  ال والــجــرحــى  القتلى  نقل  فــي  شــاركــت  إمــاراتــيــة  مــروحــيــات   ٣    ■

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 02

صنعاء / سبأ
ــاء معهد  ــأن إنش ــنة 2017م بش  صدر أمس قرار جمهوري رقم (15) لس

للعلوم املالية واالقتصادية.
ــن الفصل األول:  ــتة فصول تضم ــىل (22) مادة يف س ــتمل القرار ع واش
التسمية والتعاريف واإلنشاء، فيما تضمن الفصل الثاني: األهداف واملهام 
واالختصاصات، والفصل الثالث: البناء التنظيمي للمعهد والفصل الرابع: 
مهام واختصاصات قيادات املعهد والفصل الخامس: مصادر تمويل املعهد 

وتضمن الفصل السادس: أحكاما ختامية.

صنعاء / سبأ
أعلنت مؤسسة األرسى أمس اإلفراج عن 17 من أرسى الجيش واللجان 

الشعبية يف عمليات تبادل مع بعض املجموعات املسلحة .
وأوضح بالغ صادر عن املؤسسة أمس أنه تم اإلفراج عن (17) أسريا من 
أرسى الجيش واللجان الشعبية يف عمليات تبادل مع املجموعات املسلحة 

من عدة جبهات.
ويف ما ييل أسماء األرسى املفرج عنهم :

قرار جمهوري بإنشاء معهد للعلوم املالية واالقتصادية

اإلفراج عن ١٧ من أسرى الجيش واللجان الشعبية

البقية صفحة 02

 ٹ / ماجد الكحالين
ــم  ــارب مرصعه ــة يف م ــزاة واملرتزق ــرشات الغ ــي ع لق
ــم قيادات برضبات  ــة وأصيب أخرون بينه أمس الجمع
صاروخية محكمة وقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم 

يف معسكرات العدوان " ماس، كوفل وتداوين".   
ــارب أن 60 عنرصا من  ــكري بم ــب مصدر عس وحس
ــل وجريح،  ــقطوا ما بني قتي ــادات س ــة بينهم قي املرتزق
ــل بمأرب  ــكر كوف ــتهداف تجمع لهم يف معس ــالل اس خ

بصواريخ الزلزال1.
ــى 12  ــني الرصع ــن ب ــورة" أن م ــدر لـ"الث ــد املص وأك
ــكر .. مضيفا أن  ضابطا مرتزقا كانوا مجتمعني يف املعس
ــامي لقي  ــواء 312 العقيد املرتزق الش ــد عمليات الل قائ

مرصعه هو اآلخر .
ــادر مطلعة بمارب  ــاء واردة من مص ــادت أنب هذا وأف
مقتل املدعو "عمار الجايفي" قائد لواء الفتح ثاني أكرب 
ــعوديني  ــعودي برفقة ضباط س ــواء تابع للعدوان الس ل

وسط تكتم شديد من قوى العدوان.
ــني  ــالل اليوم ــت خ ــد دفع ــدوان ق ــوى الع ــت ق وكان

ــدة اىل مارب  ــكرية وقتالية جدي ــني تعزيزات عس املاضي
ــاحنة  ــملت 47 ش ــربي، ش ــا ال ــيع عدوانه ــدف توس به
ــة  ــة الحرك ــع رسيع ــاد ومداف ــلحة والعت ــة باألس محمل
ــعوديني كخرباء  ــات مرتزقة س ــدد من الباص بمعيتها ع
ــرف نوم   ــات فاخرة وغ ــل مكيف ــني تحم ــة وناقلت مدفعي
ــية  ــف وضابط يحملون الجنس ــن الجنود وص ــدد م وع

السعودية حسب مصادر مطلعة .
ــادر لـ"الثورة" أن تلك التعزيزات قدمت  وأكدت املص

عرب منفذ الوديعة واستقرت باتجاه أسفل الفرضة ..

ضربات صاروخية تحصد عشرات الغزاة واملرتزقة يف ماس وكوفل وتداوين بمارب
عقب وصول تعزيزات عسكرية جديدة للعدوان

العدوان يغطي أنتكاساته  بقتل المدنيني  

ــرص أمس  ــة صنعاء ع ــهدت العاصم ش
 " ــوان  بعن ــدة  حاش ــة  جماهريي ــرية  مس
ــع  ــب صن ــع الروات ــر وقط ــار والحظ الحص

مجاعة يف اليمن" .
ــاركون يف املسرية استمرار  واستنكر املش
ــار  ــي والحص ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــف  تحال ــه  فرض ــذي  ال ــم  الظال ــر  والحظ
ــي منذ عامني،  ــعب اليمن العدوان عىل الش
ــدى  ــازر ين ــم ومج ــن جرائ ــه م ــا يرتكب وم
ــعب  ــانية بحق أبناء الش ــني اإلنس لها جب

اليمني.

املشاركون يؤكدون أن الحصار  تكتيك أمريكي سعودي يحتم على اليمنني رفد الجبهات 
يف مسرية حاشدة بالعاصمة صنعاء رفضًا للحصار وقطع المرتبات 

البقية صفحة 02

ٹ/
ــة، طائرة  ــر أمس الجمع ــوري، فج ــات الجوية للجيش الس ــقطت الدفاع أس

للعدو اإلرسائييل اخرتقت األجواء السورية.
ــائط الدفاع الجوية  ــوري أن وس ــادة العامة للجيش العربي الس ــدت القي وأك
ــقطت طائرة للعدو اإلرسائييل اخرتقت األجواء السورية يف منطقة الربيج عرب  أس

األرايض اللبنانية.
ــاعة 02:40  ــدو اإلرسائييل أقدمت عند الس ــان إن ”4 طائرات للع ــت يف بي وقال
ــرب األرايض اللبنانية  ــوي يف منطقة الربيج ع ــوم عىل اخرتاق مجالنا الج فجر الي

واستهدفت أحد املواقع العسكرية عىل اتجاه تدمر يف ريف حمص الرشقي“.
ــائط دفاعنا الجوي تصدت لها وأسقطت طائرة داخل  وأوضح البيان أن ”وس

األرايض املحتلة وأصابت أخرى وأجربت الباقي عىل الفرار“.
ــافر يأتي إمعانا من العدو  ــارت القيادة يف بيانها إىل أن ”هذا االعتداء الس وأش
ــة لرفع معنوياتها  ــش اإلرهابية ومحاولة يائس ــي يف دعم عصابات داع الصهيون
ــة  ــوري يف مواجه ــي الس ــش العرب ــارات الجي ــىل انتص ــويش ع ــارة التش املنه

التنظيمات اإلرهابية“.
ــادة العامة للجيش عىل التصدي ألي محاولة للعدوان  وأكد البيان ”عزم القي
ــيتم الرد  ــورية وس ــزء من أرايض الجمهورية العربية الس ــي عىل أي ج الصهيون

عليها مبارشة بكل الوسائط املمكنة“.

الدفاعات الجوية السورية تسقط طائرة للعدو اإلسرائيلي


