
/ 
ــس مرصع وإصابة  ــكرية ميدانية أم أكدت مصادر عس
ــعودي يف  الس ــدوان  الع ــة  ــيا مرتزق ــن مليش م ــرشات  الع
ــعبية  ــا أبطال الجيش واللجان الش ــات نوعية نفذه عملي
ــتهدفت أوكاراً ومخابئ للمرتزقة رشقي مديرية رصواح  اس

بمحافظة مأرب.
ــكرية اقتحام الجيش واللجان أكرث من 13  وأكدت املصادر العس
ــاً ملرتزقة العدوان يف رصواح ما أدى إىل مرصع وجرح العرشات  موقع

منهم وتكبيدهم خسائر كبرية يف العتاد واغتنام أسلحة..
ــال الجيش  ــا أبط ــي اقتحمه ــع الت ــرية إىل أن املواق مش
ــتحدث ، الزغن ،  ــة املطار ، العلم ، املس ــملت تب واللجان ش

األدرم ومواقع أخرى يف وادي الضيق ونجد العتق .

رئيس الوزراء: استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها في ظل العدوان له مدلوالته السياسية واالداريةرئيس الوزراء: استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها في ظل العدوان له مدلوالته السياسية واالدارية
زار وزارة الخدمة المدنية واطلع على مؤشرات االنضباط الوظيفي

صنعاء / سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــع  اطل
ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــس وزارة  أم ــه  ــاء زيارت أثن ــور،  حبت
ــىل  ــات ع ــة والتأمين ــة املدني الخدم
يف  ــي  الوظيف ــاط  االنضب ــؤرشات  م
وحدات الجهاز اإلداري للدولة عقب 

إجازة عيد األضحى.
ــالل  خ ــوزراء  ال ــس  رئي ــى  والتق
ــة  املدني ــة  الخدم ــر  وزي ــارة،  الزي
ــه  ونائب ــالن  عق ــالل  ط ــات  والتأمين
عبدالله املؤيد ووكالء الوزارة ومدراء 
العموم فيها، واستمع منهم إىل رشح 

ــوزارة الرقابية لتعزيز  حول جهود ال
مستوى اإلنضباط اإلداري يف عموم 
ــاز اإلداري للدولة عىل  وحدات الجه

املستويني املركزي واملحيل.
ــات  التحدي ــة  ــاروا إىل طبيع وأش
ــاتها  الوزارة وانعكاس التي تواجهها 

ــا  مهامه ــتوى  مس ــىل  ع ــارشة  املب
القانونية والرقابية واإلرشاقية.

  / رئيس التحرير / رئيس التحرير
ــعودية اإلماراتية  ــعودية اإلماراتية فاعالت األزمة القطرية الس فاعالت األزمة القطرية الس
عادت عادت إىل مربعها األول وسط مؤرشات بتصعيد إىل مربعها األول وسط مؤرشات بتصعيد 
إىل  ــار  والحص ــة  االقتصادي ــرب  الح ــاوز  إىل يتج ــار  والحص ــة  االقتصادي ــرب  الح ــاوز  يتج
ــكري يف مشيخة قطر التي تواجه  ــكري يف مشيخة قطر التي تواجه التدخل العس التدخل العس
ــا علنية لإلطاحة  ــا حرب ــرة األوىل يف تاريخه ــا علنية لإلطاحة للم ــا حرب ــرة األوىل يف تاريخه للم
ــارات الوراثية  ــام تميم بن حمد تقودها اإلم ــارات الوراثية بنظ ــام تميم بن حمد تقودها اإلم بنظ

الخليجية.الخليجية.

هكذا أطاح حاكم قطر أحالم محمد بن سلمان بالضربة القاضية
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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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الرئيس الصماد: على الجميع العمل بروح الفريق الواحد لسالمة الجبهة الداخلية والتصدي لتصعيد العدوانالرئيس الصماد: على الجميع العمل بروح الفريق الواحد لسالمة الجبهة الداخلية والتصدي لتصعيد العدوان
التقى عددا من مشائخ وحكماء مديرية بني الحارث

صنعاء / سبأ
ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــى  التق
ــرص  الق يف  ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
الجمهوري بصنعاء أمس، عددا من مشائخ 
وأعيان وحكماء مديرية بني الحارث بأمانة 

العاصمة.
ــيايس األعىل  ــاد رئيس املجلس الس وأش
ــن قيمة  ــي الحارث م ــل بن ــه قبائ ــا تمثل بم
ــل ومعارك الدفاع  ــة يف مختلف املراح وطني
ــن والجمهورية والوحدة ..وهنأهم  عن الوط

بعيد األضحى املبارك.
ــف  باملواق ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــوه  ون
ــارث يف مواجهة  ــهودة لقبائل بني الح املش
ــعودي األمريكي واملؤامرة عىل  العدوان الس

الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني .
ــار رئيس املجلس السيايس األعىل   وأش
إىل املهام الحالية التي يعمل الجميع عليها 
ــل بني القيادة  ــارك والتكام من منطلق التش

السياسية ومشائخ وحكماء اليمن وقبائلها 
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــات  تداعي ــة  مواجه يف 
ــات  ــف وتبع ــني والنص ــاوز العام ــذي تج ال
ــعب اليمني  ــادي للش ــتهداف االقتص االس
ــه إىل طريق  ــد وصول ــدوان بع ــة الع ومحاول
ــتهداف  ــكري اس ــدود يف الجانب العس مس
الجبهة الداخلية وهو ما يتطلب تكاتف كل 
ــالمة الجبهة الداخلية  الجهود من أجل س

ــز  وتعزي ــد  بالتصعي ــد  التصعي ــة  ومواجه
ــال والعتاد  ــا باملال والرج ــات ورفده الجبه

من كل قبائل اليمن.
 من جهتهم عرب مشائخ وأعيان وحكماء 
ــر التهاني  ــن اح ــارث ع ــي الح ــة بن مديري
ــبة  ــية بمناس ــكات للقيادة السياس والتربي
ــارات التي يحققها  ــد األضحى واالنتص عي
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط

ــزاة واملحتلني وما يتحقق  الجبهات ضد الغ
ــة الداخلية  ــارات دائمة يف الجبه ــن انتص م
ــهداء وآالم الجرحى وصرب  ــاء لدماء الش وف
ــز  العزي ــي  اليمن ــعب  للش ــاء  ووف األرسى 
ــه الجبهات  ــا تعني ــاروا إىل م ــر وأش والصاب
ــكل  ــة ل ــن قيم ــي م ــف الوطن ــدة الص ووح

مواطن يف كل قبائل اليمن .. 

المتوكل رئيسا  للقضاء ا6على وا6غبري لهيئة المتوكل رئيسا  للقضاء ا6على وا6غبري لهيئة 
المظالم  والمحطوري والوشلي  وكيلين للمالية المظالم  والمحطوري والوشلي  وكيلين للمالية 

رئيس المجلس السياسي األعلى يصدر عددًا من القرارات

/ 
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــرار رئي ــس ق ــدر أم ص
ــايض  ــني الق ــنة 2017م بتعي ــم (81) لس ــىل رق األع
أحمد يحيى محمد املتوكل رئيساً ملجلس القضاء 

األعىل.
ــيايس األعىل  كما صدر قرار رئيس املجلس الس
ــايض الدكتور  ــنة 2017م بتعيني الق ــم (82) لس رق

ــة رفع املظالم  ــاً لهيئ عبدامللك ثابت األغربي رئيس
بمكتب رئاسة الجمهورية.

ــيايس األعىل  ــس الس ــرار رئيس املجل ــدر ق وص
ــني األخوين التايل  ــنة 2017م بتعي رقم (ش83) لس
ــم كل منهما  ــماهما يف الوظائف املبينة أمام اس اس

بوزارة املالية :

رئيـــس مجلـــس النـــواب يهنـــئ نظيـــره الطاجكســـتاني بالعيـــد الوطنيرئيـــس مجلـــس النـــواب يهنـــئ نظيـــره الطاجكســـتاني بالعيـــد الوطني
صنعاء - سبأ

األخ  ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــث  بع
ــى عيل الراعي برقية تهنئة إىل نظريه  يحي

ــبة  بمناس ــتان  طاجكس ــة  جمهوري يف 
ــد  بالعي ــتان  ــعب طاجكس ــاالت ش احتف

الوطني.
وعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته 
للعالقات الربملانية بني البلدين الشقيقني 

اضطراد التقدم واالزدهار.
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الشرق ا6وسط لحقوق اNنسان : غارات التحالف قتلت الشرق ا6وسط لحقوق اNنسان : غارات التحالف قتلت ١٥١٥ ألفًا و  ألفًا و ٣٨٨٣٨٨ مدنيا  وشردت نحو  مدنيا  وشردت نحو ٣٣ ماليين ماليين
أكدت أن استمرار غارات التحالف السعودي وضع اليمن على شفري كارثة إنسانية

/ 
ــة الرشق   اتهم تقرير حقوقي صادر عن مؤسس
ــتمرار  ــان أن اس ــوق اإلنس ــة وحق ــط للتنمي األوس
ــدوان  ــف الع ــريان تحال ــنها ط ــي يش ــارات الت الغ
ــار بري  ــة مع حص ــي واملتزامن ــعودي اإلمارات الس
ــفري كارثة  ــىل ش ــن ع ــع اليم ــري وض ــوي وبح وج
ــف العدوان  ــا تحال ــني، متهم ــدد املالي ــانية ته إنس
ــعودي اإلماراتي بالتسبب بقتل آالف املدنيني  الس
وترشيد نحو 3 ماليني مدني عن مناطقهم ومنازلهم 
يعيشون حاليا يف ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.

أبطال الجيش واللجان اقتحموا  أبطال الجيش واللجان اقتحموا  ١٣١٣ موقعًا لمرتزقة العدوان في مارب ومصرع العشرات موقعًا لمرتزقة العدوان في مارب ومصرع العشرات
هجمات مباغتة دحرت مليشيا العدو من مواقع عدة يف نهم وعشرات  القتلى والجرحى

التفاصيل صفحة 03 التفاصيل صفحة 03

/ 
أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع وإصابة العديد من مرتزقة 
ــعودي أمس يف عملية هجوم نوعية نفذها أبطال الجيش  العدو الس
ــعودي يف  ــتهدفت مواقع العدو الس ــعبية املرابطني اس ــان الش واللج

جبهة نجران.
ــان  ــش واللج ــة يف الجي ــدات متخصص ــادر أن وح ــادت املص وأف
تمكنت أمس من اقتحام موقع تبة الخشباء يف رشاحة بقطاع نجران 
ــه الحربية فوق  ــدو الذي حلق بطائرات ــاوزة الغطاء الجوي للع متج
املنطقة يف محاولة لعرقلة تقدم أبطال الجيش واللجان دون جدوى.

هجوم مباغت 6بطال الجيش واللجان الشعبية وراء الحدود هجوم مباغت 6بطال الجيش واللجان الشعبية وراء الحدود 
يدحر كتائب بن سلمان من مواقع عدة في نجرانيدحر كتائب بن سلمان من مواقع عدة في نجران

البقية صفحة 02
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بيان حرب سعودي يقود ا6زمة القطرية نحو التصعيد والوساطة الكويتية ولدت ميتةبيان حرب سعودي يقود ا6زمة القطرية نحو التصعيد والوساطة الكويتية ولدت ميتة

أكد أن الرؤية الخاطئة لوالية األمر أضاعت األمة وفتحت املجال للجائرين

قائد الثورة: هناك مخططات لضرب الوحدة الداخلية لتسهيل مهمة احتالل البالد
/

أكد قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي أن األمة اإلسالمية 
مستهدفة وال ضمانة لها يف مواجهة التحديات إال باجتماع كلمتها 
للوحدة  العدو  استهداف  استمرار  من  التحذير  مجددا  الحق،  عىل 
الصف  وحدة  لرضب  املكثفة  ومساعيه  اليمني  للشعب  الداخلية 
البالد مشريا إىل بعض  التسهيل العداء االمة احتالل  الداخيل بغية 
من  أكرب  رشفا  فيه  وترى  للعدوان،  التصدي  رشُف  عليها  ثًقُل  القوى 

رصيدها يف املايض».
ملناسبة  أمس  ألقاها  خطبة  يف  الحوثي  عبدامللك  السيد  ولفت 
احتفاالت يوم الغدير إىل أن الشعب اليمني اعتاد إحياء هذه املناسبة 
والتأكيد فيها عىل والية اإلمام عيل عليه السالم وهذه املناسبة ليست 
دخيلة عىل الشعب اليمني وليست طارئة وليست بدعة بل مناسبة 

اعتاد عرب األجيال االحتفال بها، .

ردع اجلبهات
■ عمليات نوعية للجيش واللجان 

دحرت كتائب العدوان واملرتزقة من 
مواقع عدة يف مارب ونهم وخسائر 

ثقيلة يف صفوف العدو

هروب جماعي للمرتزقة من 
جبهة يعيس بمحافظة الضالع 

بعد هجمات تكتيكية للجيش 
واللجان

نريان الجيش واللجان 
دمرت آلية عسكرية 
مدرعة للمرتزقة يف 

ذباب

مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق االنسان كشفت 
حصيلة مروعة لجرائم العدوان السعودي

٣ ماليني

٤ آالف
غارة لطريان 

العدوان السعودي 
ُوجهت ضد أهداف 

مدنية

١٥ ألفًا 
و٣٨٨ شهيدا  

بينهم ٢٢٤٨ امرأة 
و٢٧٧٣ طفال

نازح مدين

٣٠ ألفًا 
  و ٢١٣ مصابًا مدنيًا  

بإصابات متفرقة

احتفاالت ومهرجانات يف العاصمة واملحافظات 
ملناسبة »يوم الغدير«

غوترييش: 
طفرة ديبلوماسية 

تقودها األمم املتحدة 
من أجل السالم

محمد بن سلمان خسر املعركة مع غريمه القطري 
ما وراء التصعيدبهزيمة مهينة .. 

نوعية للجيش واللجان عمليات ن  ■
ب العدوان واملرتزقة منندحرت كتائب

 يف مارب ونهم وخسائرر مواقع عدة
فوف العدوثقيلة يف صف

دحرت كتائب العدوان 
وغنمت أسلحة وعتادًا
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