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ــاد رئيس  ــح الصم ــث األخ صال  بع
ــيايس األعىل برقية عزاء  املجلس الس
ومواساة يف وفاة عضو اللجنة املركزية 
ــود  حم ــى  يحي ــرتاكي  اإلش ــزب  للح

يحيى طالع.
جاء فيها:

ــى طالع وإخوانه  األخ عدنان يحي
وكافة أرسة الفقيد يحيى حمود يحيى 
طالع وكافة آل طالع .. تلقينا بألم بالغ 
ــى حمود طالع  ــاة املناضل يحي نبأ وف
ــان املتفاني  والذي كان نموذجا لإلنس
ــب  وصاح ــه  وأعمال ــه  واجبات كل  يف 

الضمري الحي واملخلص.
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يومية  ●  سياسية  ●  جامعة  |  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

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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ــعودي األمريكي أمس سلسلة غارات عىل  ــن طريان العدوان الس ش
محافظة حجة.

ــن 15 غارة  ــبأ) أن طريان العدوان ش ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس
عىل مديريتي حرض وميدي.

ــعبية استهدفت  ــار املصدر إىل أن مدفعية الجيش واللجان الش وأش
تجمعات ملرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي.

ــعودي األمريكي أمس أربع غارات عىل  ــن طريان العدوان الس كما ش
مديرية سحار بمحافظة صعدة.

ــتهدفت منطقة صرب  وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن الغارات اس
بمديرية سحار خلفت أرضاراً بمزارع وممتلكات املواطنني.

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١٥١٥ غارة على حرض  غارة على حرض 
وميدي وأربع على سحار بصعدة وميدي وأربع على سحار بصعدة 

البقية صفحة 02

الكاتيوشا والقذائف دكت تجمعات المرتزقة في مارب والجوف بإصابات مباشرةالكاتيوشا والقذائف دكت تجمعات المرتزقة في مارب والجوف بإصابات مباشرة
االنفجارات تعالت من داخل مجمع الحزم بعد ضربات مدفعية مسددة

/ 
ــعبية  ــوة الصاروخية للجيش واللجان الش دكت الق
ــا تجمعات آلليات  أمس بصليات من صواريخ الكاتيوش
ــي يف بوابة  ــعودي االمارات ــدوان الس ــراد مرتزقة الع وأف
ــة مأرب موقعة  ــب نهم غربي محافظ جبل صلب بحري

قتىل وجرحى من املرتزقة.
ــكرية فقد شن طريان تحالف  وطبقا للمصادر العس
ــعودي االماراتي سلسلة غارات استهدفت  العدوان الس

مناطق متفرقة يف مديرية رصواح.

/ 
ــع  ــة مواق ــف الثقيل ــس بالقذائ ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــة الجي ــت مدفعي دك

وتحصينات العدو السعودي يف جيزان ونجران محققة اصابات مبارشة.
ــكرية ميدانية أن نريان املدفعية دكت موقعي املعنق والكريس  وافادت مصادر عس
ــعودي  ــارشة يف صفوف كتائب العدو الس ــزان محققة اصابات مب ــكريني يف جي العس

وعتاده العسكري.

مدفعية الجيش واللجان دكت معاقل العدو مدفعية الجيش واللجان دكت معاقل العدو 
السعودي ومرتزقة في جيزان ونجرانالسعودي ومرتزقة في جيزان ونجران

 /متابعاتمتابعات
ــس  ــن رايت ــة ”هيوم ــددت منظم ــس ج ــن رايت ــة ”هيوم ــددت منظم ج
ــا بإعادة تحالف  ــا بإعادة تحالف ووتش“ امس مطالبه ووتش“ امس مطالبه
إىل  ــعودية  الس ــوده  تق ــذي  ال ــرب  إىل الح ــعودية  الس ــوده  تق ــذي  ال ــرب  الح
ــا االمم  ــي تديره ــوداء الت ــة الس ــا االمم القائم ــي تديره ــوداء الت ــة الس القائم
ــم  بجرائ ــة  الضالع ــة  لالنظم ــدة  ــم املتح بجرائ ــة  الضالع ــة  لالنظم ــدة  املتح
ــة  املجتمع الدويل  ــة  املجتمع الدويل قتل االطفال، مطالب قتل االطفال، مطالب
ــتقل  ــتقل "التحرك واجراء تحقيق دويل مس "التحرك واجراء تحقيق دويل مس
ــعودية  ــعودية يف االنتهاكات التي ترتكبها الس يف االنتهاكات التي ترتكبها الس

بحق الشعب اليمني".بحق الشعب اليمني".

ــة  املعني ــة  الدولي ــة  املنظم ــت  ــة ودع املعني ــة  الدولي ــة  املنظم ــت  ودع
ــان ورصد جرائم الحرب  ــان ورصد جرائم الحرب بحقوق االنس بحقوق االنس
واالنتهاكات االنسانية يف تقرير قدمته واالنتهاكات االنسانية يف تقرير قدمته 
ــم  ــان يف األم ــوق اإلنس ــس حق ــم إىل مجل ــان يف األم ــوق اإلنس ــس حق إىل مجل
ــاركة يف  ــادة الدول املش ــدة إىل إع ــاركة يف املتح ــادة الدول املش ــدة إىل إع املتح
ــعودية فورا  ــف الذي تقوده الس ــعودية فورا التحال ــف الذي تقوده الس التحال
ــات  للجه ــنوية  الس ــار  الع ــة  قائم ــات إىل  للجه ــنوية  الس ــار  الع ــة  قائم إىل 
ــة لحقوق األطفال يف الرصاعات  ــة لحقوق األطفال يف الرصاعات املنتهك املنتهك

املسلحة.املسلحة.

"رايتس ووتش ": على اAمم المتحدة إعادة التحالف "رايتس ووتش ": على اAمم المتحدة إعادة التحالف 
السعودي إلى القائمة السوداء فورًا السعودي إلى القائمة السوداء فورًا 

على خلفية ضلوعها بجرائم انتهاكات بحق االطفال يف اليمن 

التفاصيل صفحة 03

التربية والتعليم تدحض مزاعم تعديل المناهج : حمالت دعائية تستهدف قطاع التعليمالتربية والتعليم تدحض مزاعم تعديل المناهج : حمالت دعائية تستهدف قطاع التعليم

خلفت أضرارًا فادحة بممتلكات المواطنني

/ 
دحضت وزارة الرتبية والتعليم يف 
ــائر االكاذيب  ــان اصدرته أمس س بي
ــة  الدعائي ــخ  املطاب ــا  قادته ــي  الت
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  لتحال
ــات  املكون ــن  م ــاز  النش ــوات  واالص
ــأن تعديل  ــية والحزبية بش السياس
ــة حمالتها  ــية واصف املناهج الدراس
ــا  ــوص بأنه ــذا الخص ــة به الدعائي

اكاذيب.
ــه  اعتربت ــا  م ــوزارة  ال ــتنكرت  اس
ــتهدف  ــة دعائية تس ــة اعالمي حمل
ــة،  والتعليمي ــة  الرتبوي ــة  العملي
ــتمرارها يف اشارة  وتحاول إيقاف اس
ــامل،  ــوات إىل االرضاب الش إىل الدع
ــن تقديرها  ــت ذاته ع ــربة يف الوق مع
ــة التي  ــة والتعليمي ــوادر الرتبوي للك
ــري  النظ ــع  منقط ــود  بصم ــت  وقف

ــني  العام ــالل  خ ــدوان  الع ــه  وج يف 
ــيني املاضيني  رغم استهداف  الدراس
ــف  بالقص ــة  التعليمي ــآت  املنش
ــق املعييش عىل  ــري وبالتضيي والتدم
ــر  ــار الجائ ــبب الحص ــع بس الجمي

املفروض عىل البالد.

ــج  املناه ــل  تعدي أن  ــدت  واك
ــم  يقتيض آليات متعارف عليها تتس
بالصعوبة حتى لو كانت تصحيحا 
ــرية  ــة، مش ــا العلمي ــض القضاي لبع
ــذه االكاذيب  ــوا ه ــن اختلق إىل أن م
ــه لم يتم  ــم بأن ــام العل ــون تم " يعلم

ــا بتعديل تلك  ــن طرف م التدخل م
ــا  العلي ــة  اللجن ــري  تغي أو  ــات  اآللي
ــب  الكت ــف  تألي ــرق  وف ــج  للمناه
ــات  ــن الصعوب ــال ع ــية، فض الدراس
ــة  طباع دون  ــول  تح ــي  الت ــة  املالي

الكتب الدراسية السابقة أصالً.
ــداف  االه إىل  ــوزارة  ال ــارت  واش
ــي  والت ــالت  الحم ــذه  له ــة  الخفي
ــة بعرقلتها  ــح الوطني ارضت باملصال
الحصول عىل تمويل لدعم مشاريع 
ــدريس، معربة عن  ــة الكتاب امل طباع
ــن االفرتاءات  ــديد "م ــتيائها الش اس
ــؤولية،  التي يتجنى بها عديمو املس
ــف العملية الرتبوية  والهادفة إىل وق
ــع بداية العام الدرايس  والتعليمية م

ليزايدوا بها أمام أرباب نعمتهم..
التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03  
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نريان الجيش واللجان أحرقت مستودع أسلحة للمرتزقة يف كهبوب

هجوم نوعي للجيش واللجان 
/

ميدانية  عسكرية  مصادر  اكدت 
مرتزقة  من  عدد  واصابة  مرصع 

بهجوم  أمس  السعودي  العدوان 
الجيش  ابطال  شنه  مباغت 

استهدف  الشعبية  واللجان 
السعودي  العدوان  مرتزقة  مخابئ 

االماراتي يف مديرية موزع الساحلية 
بمحافظة تعز.

أن  ميدانية  عسكرية  مصادر  وافادت 
الهجوم استهدف مخابئ للمرتزقة يف 
خسائر  املرتزقة  وكبد  الهاميل  منطقة 

كبرية يف االرواح والعتاد.
ويف جبهة محافظة لحج اكدت املصادر 

العسكرية تمكن ابطال الجيش واللجان 
مستودع  احراق  من  أمس  الشعبية 

بالتزامن  االماراتي،  العدو  ملرتزقة  اسلحة 
ملرتزقة  تسلل   محاولة  احباطهم  مع 
باتجاه  االماراتي  السعودي  العدوان 

االنحاء الرشقية ملنطقة كهبوب.
تفاصيل صـــ 3

« ثورة 21 سبتمبر مشروع وطن » في ندوة لسياسي انصار اهللا بصنعاء
■ "رايتس ووتش": على األمم املتحدة إعادة 
التحالف السعودي إىل القائمة السوداء فورًا

■ ينبغي محاكمة األفراد الذين يرتكبون 
انتهاكات خطرية لقوانني الحرب عن قصد أو 

بتهور قصف مدفعي يشعل النيران في وكر رئيسي للمرتزقة في مجمع احلزم باجلوف

دحر مخابئ للمرتزقة في الهاملي مبديرية موزع بتعز

صواريخ الكاتيوشا والقذائف 
املدفعية دكت تجمعات املرتزقة 

يف مارب بإصابات مباشرة

خسائر يف صفوف العدو السعودي جراء 
قصف صاروخي ومدفعي استهدف 

تحصيناتهم يف  جزيان ونجران

وزيرا الصحة واملياه يبحثان جهود 
الفرق امليدانية املعنية بتتبع وباء 

الكولريا يف املحافظات الحتفاالت أعياد الثورة
وزير اإلعالم بحث مع رؤساء املؤسسات اإلعالمية الرمسية ترتيبات التغطية اإلعالمية

كشفت اهداف الحمالت الدعائية للعدوان والجهات املأزومة يف عرقلة تمويل 
طبع الكتاب املدرسي وفندت أكاذيبها بتعديل املناهج

الرتبية والتعليم:  
األصوات النشاز شعرت 

باليأس من صمود 
قطاع التعليم فاتجهت 
لحمالت دعائية اضرت 

باملصلحة الوطنية


