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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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مجلس الوزراء يستنكر إغالق المسجد ا�قصى من قبل الكيان مجلس الوزراء يستنكر إغالق المسجد ا�قصى من قبل الكيان 
الصهيوني والمواقف السلبية لبعض الدول العربيةالصهيوني والمواقف السلبية لبعض الدول العربية

استمع إىل تقرير حول زيارات أعضاء المجلس لجبهات القتال

صنعاء / سبأ 
ــس الوزراء يف اجتماعه أمس،  عرب مجل
برئاسة رئيس املجلس الدكتور عبدالعزيز 
ــتنكاره  ــور، عن إدانته واس ــح بن حبت صال
الشديدين إلقدام قوات الكيان الصهيوني 
ــوم الجمعة  ــجد األقىص ي عىل إغالق املس
ــة  ــول أئم ــع اآلذان ودخ ــع رف ــايض ومن امل
ــجد ومنع الفلسطينيني من  وخطباء املس

الصالة فيه.
ــة اإلنقاذ  ــض حكوم ــس رف ــد املجل وأك
ــراءات  اإلج ــذه  له ــي  اليمن ــعب  والش
ــذ احتاللها  ــبوقة من ــة غري املس الصهيوني

ملدينة القدس عام 1967م.. 

/ 
ــرث املصارف  ــدن إن أك ــة ع ــار يف محافظ ــون وتج ــؤولون محلي ــال مس ق
ــررت تنفيذ إرضاب ملدة  ــة العاملة يف املحافظة ق ــة ورشكات الرصاف التجاري
ــالل اإلماراتية  ــلطات االحت ــام بدأ أمس األحد يف محاولة إلرغام س ثالثة أي
ــز األمن يف  ــة عىل تعزي ــزو اإلماراتي ــة لقوات الع ــة املوالي ــيا العميل واملليش
ــد مؤخرا بعمليات   ــالت أمني مروع وتصاع ــهد حال انف املحافظة التي تش
ــطو التي تعرض لها فرع  ــلح عىل املصارف وأخرها حادثة الس ــطو املس الس
ــي أدت إىل مقتل مدير الفرع  ــة املنصورة يف العملية الت ــك األهيل بمدين البن

وأحد أفراد حراسته وإصابة آخرين.
ــا رشكات الرصافة أقفلت  ــة ومعه ــون أن البنوك التجاري ــح مرصفي وأوض
أمس أبوابها بانتظار ان تلبي سلطات االحتالل واملليشيا العميلة مطالبها 
يف فرض األمن وتوفري الحماية للمصارف والرشكات التجارية وال سيما بعد 

ورود أنباء عن ضلوع القوات اإلماراتية الغازية واملليشيا العميلة..

البنوك وشركات الصرافة في عدن تقفل أبوابها البنوك وشركات الصرافة في عدن تقفل أبوابها 
احتجاجا على مظاهر االنفالت ا�منياحتجاجا على مظاهر االنفالت ا�مني

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

نائب رئيس المجلس السياسي يهنئ نائب رئيس المجلس السياسي يهنئ 
الرئيس ا�سبق بذكرىتوليه السلطة الرئيس ا�سبق بذكرىتوليه السلطة 

/ 
ــم  قاس الدكتور  ــع  رف
ــس  رئي ــب  نائ ــوزة  لب
ــيايس  الس ــس  املجل
ــو اللجنة  ــىل.. عض األع
ــرع  ف ــس  رئي ــة  العام
ــعبي العام  ــر الش املؤتم
ــج، برقية  ــة لح بمحافظ
ــم عيل  الزعي ــة إىل  تهنئ
رئيس  ــح  صال ــه  عبدالل
ــابق  الس ــة  الجمهوري
ــعبي  الش املؤتمر  رئيس 
ــبة ذكرى  ــام، بمناس الع

الـ17 من يوليو.
التفاصيل صفحة 03

ــيايس األعىل الدكتور قاسم  بعث نائب رئيس املجلس الس
ــاة يف وفاة القايض العالمة يحيى بن  لبوزة برقية عزاء ومواس

يحيى الشبامي..

.. ويعزي في وفاة القاضي الشبامي وعلي السياغي.. ويعزي في وفاة القاضي الشبامي وعلي السياغي

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

رئيس الوزراء: لن نتهاون مع اي محاولة لتعكير أجواء االمتحانات   صــ رئيس الوزراء: لن نتهاون مع اي محاولة لتعكير أجواء االمتحانات   صــ ٠٣٠٣

/ 
ــنادية  ــس غاراته  اإلس ــعودي األمريكي أم ــدوان الس ــف الع ــريان تحال ــف ط كث
ــآت الحيوية  ــببا بخراب يف املنش ــات اليمنية متس ــس عىل املحافظ ــة أم والهجومي

والطرق وممتلكات املواطنني.
ــاحلية أن طريان العدوان الغاشم  وأفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة الس
ــكنية قيد  ــري مدينة س ــران أدت إىل تدم ــىل جزيرة كم ــلة غارات ع ــن أمس سلس ش

اإلنشاء يف الجزيرة.
ــار يف مديرية  ــارة أحج ــتهدفت أمس كس ــريان العدو كذلك 3 غارات اس ــن ط وش
ــارة  ــفرت عن أرضار مادية بالغة يف الكس ــاحلية أس باجل يف محافظة الحديدة الس

وعدد من سيارات النقل.

صنعاء / سبأ 
عقدت لجنة املتابعة لتنفيذ مخرجات لقاء العارش من رمضان اجتماعها الرابع أمس 
بصنعاء برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السالم هشول وبحضور غالبية أعضاء 

اللجنة.
ــيايس ألنصار الله األخ  ــول برئيس املجلس الس ــالم هش ويف االجتماع رحب عبد الس
ــيايس ألنصار الله مهدي املشاط، وقدم رشحا موجزا  صالح الصماد وعضو املجلس الس

لعمل اللجنة.
ــة العدوان ورص  ــة الداخلية يف مواجه ــز صمود الجبه ــة تهدف لتعزي ــد أن اللجن وأك

الصفوف وليس مصادرة مؤسسات الدولة أو الحلول محلها بما يف ذلك مجلس النواب.
ــل عسكريا  ــار إىل أن العدوان كان وال يزال يراهن عىل خلخلة الجبهة الداخلية بعد أن فش وأش
ــا للجميع، وان اليمنيني اليوم يرفضون التبعية  ــا".. وقال" إن الهدف من اللجنة أن تكون عون وأمني

التي تكرست عىل مدى خمسني سنة ألية جهة سواء السعودية أو غريها" .
ــول أن لقاء العارش من رمضان أوضح رسالة للعالم تؤكد وحدة  ــالم هش وأكد عبد الس
أبناء الشعب اليمني والتوافق عىل القرارات الصادرة عن اللقاء من قبل الجميع .. وقال" 

إننا يف إطار لجنة املتابعة املنبثقة عن لقاء العارش نسعى إىل بلورة آلية لتنفيذها".

غارات كثيفة للعدوان على جزيرة كمران دمرت غارات كثيفة للعدوان على جزيرة كمران دمرت 
مدينة سكنية قيد اRنشاءمدينة سكنية قيد اRنشاء

لجنة متابعة تنفيذ مخرجات لقاء العاشر لجنة متابعة تنفيذ مخرجات لقاء العاشر 
من رمضان تعقد اجتماعها الرابعمن رمضان تعقد اجتماعها الرابع

وزير الخارجية : التحالف السعودي المعتدي على وزير الخارجية : التحالف السعودي المعتدي على 
اليمن نشر الكوليرا عمدا بعد أن فشل عسكريًااليمن نشر الكوليرا عمدا بعد أن فشل عسكريًا

خسائر ثقيلة في صفوف كتائب العدوان خسائر ثقيلة في صفوف كتائب العدوان 
والمرتزقة في جبهات نهم والبقع ومأربوالمرتزقة في جبهات نهم والبقع ومأرب

ضمن هجمات جوية طاولت المحافظات اليمنية والسعودية الحدوديةناقش تداعيات انتشار الوباء مع المنظمات الدولية

بحضور رئيس المجلس السياسي األعلى 

صنعاء - سبأ
ــس  أم ــة  الخارجي ــوزارة  ب ــَد  ُعِق
ــة  الخارجي ــر  وزي ــة  برئاس ــاع  اجتم
ــه،  عبدالل رشف  ــام  هش ــدس  املهن
ــيل وزارات املياه والبيئة  بحضور ممث
ــكان والزراعة  ــة والس ــة العام والصح
واملنسق املقيم لألمم املتحدة باإلنابة 

ممثل برنامج الغذاء العاملي.

/ 
ــرصع وإصابة  ــكرية ميدانية أمس م ــادر عس أكدت مص
ــعودي  اإلماراتي  ــيا مرتزقة العدوان الس عدد كبري من مليش
ــلل  ــعبية محاولة تس لدى صد أبطال الجيش واللجان الش
ــمالية  ــاه منطقة يام بالضواحي الش ــلة للمرتزقة باتج فاش
ــوة املدفعية  ــت الق ــا تمكن ــاء، فيم ــة صنع ــة للعاصم الرشقي

للجيش واللجان من تدمري 4 آليات محملة باألفراد.
ــادر إن قوات الجيش واللجان صدت الزحف  وقالت املص
ــريان تحالف  ــناد من ط ــة فجر أمس بإس ــنه املرتزق الذي ش
ــعودي اإلماراتي الذي ظل يحلق فوق املديرية  العدوان الس

لساعات ..

واشنطن ترفع مستوى مشاركتها في عمليات تحالف العدوان بالجبهات الساحلية
/ 

كشفت تقارير غربية النقاب 
عن رفع الواليات املتحدة 

مستوى مشاركتها يف الرتتيبات 
التي يجريها تحالف العدوان 

السعودي االماراتي يف الجبهات 
الساحلية الغربية ويف املياه 

الدولية املقابلة للسواحل 
اليمنية حيث تميض دول 

تحالف العدوان السعودي 
وال سيما االمارات بانشاء 

قواعد عسكرية بدعم ارسائييل 
أمريكي.

وافادت التقارير أن رفع ادارة 
ترامب مستوى مشاركتها يف 

العمليات العسكرية لتحالف 
العدوان السعودي جاء بعد 
موافقة البيت ا ألبيض عىل 

طلب قدمه وزير الدفاع االمريكي 
جيمس ماتيس طالب فيه ادارة 

ترامب برفع القيود التي كانت 
ادارة سلفه الرئيس السابق 

باراك اوباما فرضتها عىل الدعم 
العسكري األمريكي لتحالف 

العدوان السعودي.
وقلصت ادارة الرئييس االمريكي 

السابق مستوى تعاونها 
العسكري مع تحالف العدوان 
السعودية غداة اتهامات دانت 

استمرار الواليات املتحدة 
االمريكية يف دعم التحالف 

السعودية فيما اعترب مشاركة 
امريكية مبارشة يف جرائم الحرب 

التي يرتكبها تحالف العدوان 
السعودي يف غاراته الهستريية 
التي اوقعت آالف الضحايا من 

املدنيني. وزير الخارجية: التحالف السعودي نشر الكولريا عمدًا بعد فشله عسكريًا ومركز سلمان لم يقدم شيئًا لليمنيني
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سالح القناصة اسقط جنديني سعوديني واملدفعية دكت حتصينات العدو موقعة قتلى وجرجى 
 كمائن العبوات الناسفة بشبوة ومارب وحجة تكبد مليشيا العدوان خسائر كبرية

يوم الخسائر الثقيلةيوم الخسائر الثقيلة
إضراب

يصيب البنوك وشركات 
الصرافة يف عدن بالشلل

          غارات هستريية للعدوان 
على جزيرة كمران بمحافظة 
الحديدة دمرت مدينة سكنية 
قيداالنشاء

            بوارج العدوان ارغمت 
ناقلة املازوت املخصص 
لكهرباء الحديدة على 
التوجه إىل ميناء الفجرية

رابطة علماء اليمن أعلنت تأييدها لعملية األقصى: صمت األنظمة املتآمرة يجعلها مشاركة في جرائم االحتالل

مـيـديالـمخـا   صرواح نــهـم     


