
ــس  املجل ــس  رئي ــب  نائ ــى  التق  
ــم لبوزة  ــيايس األعىل الدكتور قاس الس
ــاء  ــوري بصنع ــرص الجمه ــس بالق أم
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
ــادة االتحاد  ــن حبتور قي عبدالعزيز ب

العام لنقابات عمال اليمن.
ــن القضايا  ــددا م ــاء ع ــش اللق ناق
املتصلة بأوضاع العاملني يف القطاعات 

العام واملختلط والخاص ..

صنعاء / سبأ 
ــح الصماد  ــث األخ صال  بع
ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
ــة تهنئة إىل رئيس  األعىل برقي
ــان كنغ يام  ــنغافورة توني ت س
ــعب  ــبة احتفاالت الش بمناس
بالعيد  الصديق  السنغافوري 

الوطني.

الرئيس الصماد يهنئ رئيس سنغافورة 

تنديد أممي ودولي بجريمة العدوان بحق أسرة الظرافي في صعدةتنديد أممي ودولي بجريمة العدوان بحق أسرة الظرافي في صعدة
ا0مم المتحدة والصليب ا0حمر أكدتا  أّن الطيران السعودي ارتكب الجريمة في وضح النهارا0مم المتحدة والصليب ا0حمر أكدتا  أّن الطيران السعودي ارتكب الجريمة في وضح النهار
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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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ــة العدوان األمريكي  نددت األمم املتحدة بجريم
ــدوان بحق كامل  ــعودي التي ارتكبها طريان الع الس
ــة صعدة يوم  ــة يف محضة بمحافظ ــراد أرسة يمني أف

الجمعة املايض.
ــدى األرس  ــدوان منزل إح ــتهدف طريان الع واس

موقعاً 9 شهداء من النساء واألطفال و3 جرحى.
ــانية لألمم املتحدة  ــؤون اإلنس ــق الش وقال منس
ــك“ يف بيان نرشه موقع  يف اليمن ”جيمي ماكغولدري
ــتهدفت منزالً يف  ــدة إن الغارات التي اس ــم املتح األم
صعدة تثري القلق باإلضافة للغارات التي استهدفت 

سيارة تقل مدنيني يف املحافظة ذاتها.
التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

بريوت/وكاالت
أكد مصدر عسكري لبناني، أن الجيش اللبناني استكمل كافة تحضرياته 
ــع اإلرهابيني  ــح عىل تماس م ــم "داعش"، وأصب ــرة مع تنظي ــة املنتظ للمعرك

بحسب ما أفادت صحيفة البناء اللبنانية أمس.
ــريا إىل أن  ــبه منتهية"، مش ــتعدادات أصبحت ش وأوضح املصدر أن "االس
ــتبدأ عىل ثالثة محاور ومن ثالث قوى ويف توقيت متزامن". وربط  "املعركة س
ــوريا"، وبالتايل  ــرتكة ومتداخلة بني لبنان وس املصدر ذلك بكون الجبهة "مش

التنسيق مع الجيش السوري "واقع حكما وال يحتاج إىل أي قرار سيايس".
وأوضحت الصحيفة أن أول هذه املحاور، هو املحور الغربي الذي سيتواله 
ــىل التالل  ــيطرة ع ــمال للس ــيتقدم باتجاه الش ــي، حيث س ــش اللبنان الجي

املوازية لرأس بعلبك والفاكهة والقاع، ويصبح عىل تماس مع املسلحني.
ــينطلق بهجومه من  ــوري، إذ س ــواله الجيش الس ــور الثاني، فيت ــا املح أم

عسال الورد باتجاه الغرب.

صنعاء - سبأ 
ــة رئيس  ــس بصنعاء برئاس ــرق يف اجتماعه أم ــىل للط ــش املجلس األع ناق
ــبكة  ــح بن حبتور، الوضع الحايل لش ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صال ــس ال مجل
ــتهداف  ــا تعرضت له من دمار نتيجة االس ــور يف الجمهورية وم ــرق والجس الط
ــىل تنقل  ــات ذلك ع ــعودي وانعكاس ــريان العدوان الس ــن قبل ط ــارش لها م املب

املواطنني وحركة نقل املواد الغذائية والبضائع التجارية األخرى .

الجيش اللبناني يستعد للمعركة ضد داعشالجيش اللبناني يستعد للمعركة ضد داعش

لبوزة: المجلس السياسي والحكومة يعمالن بجدية لبوزة: المجلس السياسي والحكومة يعمالن بجدية 
لتخفيف ا0عباء المعيشية على الموظفينلتخفيف ا0عباء المعيشية على الموظفين

التقى قيادة اتحاد نقابات عمال اليمن

التفاصيل صفحة 02

صنعاء/ سبأ
واصل مجلس النواب أمس عقد جلسات أعماله للفرتة األوىل من الدورة 
الثانية من دور االنعقاد السنوي الثاني عرش برئاسة رئيس مجلس النواب 

األخ/ يحيى عيل الراعي.
ــتمر املجلس يف الوقوف أمام عدد من مواد وأحكام  ــة اس ويف هذه الجلس
ــوء تقرير لجنة  ــان ، يف ض ــدوق مكافحة الرسط ــاء صن ــرشوع قانون إنش م

الصحة العامة والسكان.
ــاء املجلس جملة من املالحظات حول مواد وأحكام مرشوع  وأبدى أعض

القانون ..

حث لجانه الدائمة على سرعة انجاز أعمالها:

البرلمان يخضع مشروع قانون صندوق البرلمان يخضع مشروع قانون صندوق 
مكافحة السرطان للمزيد من النقاشمكافحة السرطان للمزيد من النقاش

صد زحف على موزع وعمليات نوعية في الجوف تكبد المرتزقة خسائر فادحة صد زحف على موزع وعمليات نوعية في الجوف تكبد المرتزقة خسائر فادحة 
قصف تجمعات الجيش السعودي يف جبهات ما وراء الحدود 

ــة للجيش  ــوة املدفعي ــتهدفت الق اس
ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــه يف نجران  ــعودي ومرتزقت للجيش الس
ــري  عس يف  ــعوديني  س ــني  جندي ــص  وقن

وجيزان.

ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــش  الجي أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
ــف  ــتهدفوا بقص ــعبية اس ــان الش واللج
ــش  الجي ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــي  مدفع
السعودي يف موقع الشبكة وتبة الخشبا 

ــران، محققا  ــرضاء بنج ــة منفذ الخ قبال
إصابات مبارشة.

وأشار املصدر إىل أن مدفعية الجيش 
ــات للجنود  ــتهدفت تجمع ــان اس واللج
ــري  الكب ــروق  املخ ــع  ــعوديني يف موق الس

بنجران، محققة أيضا إصابات مبارشة.
ــص جندي  ــم قن ــدر أنه ت ــد املص وأك
ــري  ــة الهنجر بعس ــف رقاب ــعودي خل س

وقنص آخر يف رقابة قيس بجيزان.
ولقي 14 من مرتزقة العدوان مرصعهم 
ــش واللجان  ــدي أبطال الجي ــالل تص خ
الشعبية أمس، محاولة تقدم لهم بالقرب 

من معسكر خالد بمحافظة تعز.
البقية صفحة 02
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 التقى رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
ــعبي العام عيل عبدالله صالح  املؤتمر الش
ــة بعثة االتحاد االوروبي لدى  أمس، رئيس
بالدنا ماريا انتونيا التي تزور اليمن حاليا 
ــي  ــانية الت ــاع اإلنس ــىل األوض ــالع ع لالط
ــعب اليمني جراء العدوان  يعاني منها الش

والحصار.

ــذي حرضه نائب  ــرى خالل اللقاء ال وج
ــتعراض  ــون بليكوا، اس ــة رام ــس البعث رئي
ــا ورضورة بذل الجهود  ــد من القضاي العدي
ــن  اليم ــىل  ــدوان ع الع ــاف  إيق ــل  أج ــن  م
ــي  األوروب ــاد  االتح ــل  ِقب ــن  م ــط  والضغ

والواليات املتحدة األمريكية..

رئيس الجمهورية ا0سبق: اليمن يتعرض لعدوان خارجي رئيس الجمهورية ا0سبق: اليمن يتعرض لعدوان خارجي 
وحصار جائر واليمنيون قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهموحصار جائر واليمنيون قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم

التفاصيل صفحة 02

برئاسة بن حبتور

املجلس األعلى للطرق يناقش وضع شبكة الطرق 
والجسور وما تعرضت له من دمار جراء العدوان

/
أكد الرئيس صالح الصماد 

تجاوب اليمن مع أي جهود 
تصب يف تحقيق عملية السالم  

، مشريا إىل رضورة  أن تكون 
الجهود وفق مسار حقيقي 

وفاعل تسهم يف تحقيق السالم 
الفتا إىل أن مسار ولد الشيخ 

كان ذر للرماد عىل العيون 
وسحب لعملية السالم نحو 

تفاصيل جانبية بعيدة ما 
فاقم الوضع الوضع اإلنساني 

لليمنيني.
ولفت رئيس املجلس السيايس 

األعىل صالح الصماد خالل 
استقباله يف القرص الجمهوري 

بصنعاء أمس بحضور نائب 
رئيس املجلس الدكتور قاسم 

لبوزة رئيسة بعثة اإلتحاد 
األوربي لدى اليمن ماريا 

أنتونيا كالفو، ونائب رئيس 
البعثة كازا رامون ، إىل أهمية 
إسهام دول اإلتحاد األوربي 

بدور إيجابي يدفع األمم 
املتحدة ألن تقوم بدورها بشكل 

إيجابي وبناء ومتحرر من 
الضغوط.

من جانبها أكدت رئيسية بعثة 
اإلتحاد األوربي موقف دول 

اإلتحاد  الرافض الستمرار 
اغالق مطار صنعاء مشرية 
اىل أن استمراره واستهداف 

املنافذ الربية والجوية واعاقة 
وصول املرتبات تسبب يف تفاقم 

األوضاع وزيادة حجم املعاناة.

لدى استقباله رئيسة البعثة األوربية يف القصر الجمهوري بصنعاء

الرئيس الصماد : مستعدون للسالم وفق مسار حقيقي وفاعل
وراء احتالل اإلمارات وأمريكا وراء احتالل اإلمارات وأمريكا 

لبعض املحافظات اليمنية؟لبعض املحافظات اليمنية؟ ماذا ■ عمليات نوعية تكبد جيش 
ابن سلمان خسائر فادحة

مرور عام على إغالق مطار 
صنعاء يف ظل صمت 

دويل مخز

استهداف متواصل للمدنيني  

طريان العدوان يشن غارات 
على عدد من املحافظات 

العدوان يمنع شاحنات 
الغذاء العاملي من الوصول 

للنازحني يف صرواح

مملكة آل سعود 
غارقة يف العصور 

الوسطى!

■ مصرع وإصابة العشرات 
من مرتزقة العدوان في 

الجوف وتعز

التفاصيل صفحة 03

استهداف

طريان
على عد


