
السلطات السعودية تعتقل الشيخ حسن فرحان المالكيالسلطات السعودية تعتقل الشيخ حسن فرحان المالكي
ــلطات األمنية القمعية للنظام السعودي الشيخ  اعتقلت الس

حسن فرحان املالكي .
ــريا إىل أنه تم اعتقال  ــس ولده العباس, مش ــن ذلك ليل أم أعل

والده يف مدينة أبها.
ــلمان نفذت  ــد بن س ــية ملحم ــزة البوليس ــار إىل أن األجه يش
خالل األسبوع الجاري اعتقال عدد من املشائخ ودعاة الوهابية 

عىل رأسهم سلمان العودة وعوض القرني يف ظروف غامضة.

الرئيس الصماد يؤكد على تفعيل كافة الطاقات للتغلب على آثار العدوان الرئيس الصماد يؤكد على تفعيل كافة الطاقات للتغلب على آثار العدوان 
/ 

ــح  صال ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي ــد  أك
ــات والتغلب  ــة الطاق ــل كاف ــىل أهمية تفعي ــاد ع الصم
ــعودي  ــىل الصعوبات التي نتجت جراء العدوان الس ع
ــكل  ــة القضائية بش ــت املؤسس ــي مس ــي والت األمريك

مبارش وغري مبارش.
ــس الصماد يتحدث أمس األول بعيد أداء  وكان الرئي
ــد املتوكل  ــىل القايض احم ــس القضاء األع رئيس مجل
ــاء  ــوري بصنع ــرص الجمه ــتورية يف الق ــني الدس اليم
ــس القضاء  ــا ملجل ــبة تعيينه رئيس ــس األول بمناس أم
ــزم أمام التحديات  ــد عىل أهمية الوقوف بح األعىل وأك
ــة القضائية  الراهنة والقوى التي تريد تعطيل املؤسس
ــىل العدالة  ــان املجتمع من الحصول ع ــتمرار حرم واس
ــتمرار تعرث  وإنجاز القضايا املنظورة أمام القضاء، واس

أداء املحاكم والقضاء.
ــس مجلس  ــاد، لرئي ــح الصم ــس صال ــى الرئي وتمن
القضاء األعىل التوفيق والنجاح يف املهمة الوطنية التي 

أسندت إليه يف هذا الظرف االستثنائي.

رئيس حكومة ا6نقاذ: رئيس حكومة ا6نقاذ: ٩٠٠٩٠٠ يوم من العدوان والشعب اليمني واقف يقاوم بشجاعة يوم من العدوان والشعب اليمني واقف يقاوم بشجاعة
دعا األمم المتحدة إىل مراجعة القرار األممي ٢٢١٦

/ 
ــوزراء الدكتور  ــس مجلس ال أكد رئي
ــعب  ــور أن الش ــن حبت ــز ب ــد العزي عب
ــا عىل قدميه يقاوم  اليمني ال يزال واقف
ــعودي  ــجاعة العدوان الس ــاوم بش ويق
اإلماراتي الهمجي عىل اليمن رغم مرور 

900 يوم عىل الحرب العدوانية عليه.
ــح بثته  ــور يف ترصي ــن حبت ــت ب ولف
ــبة  ــاة امليادين" اللبنانية ملناس أمس قن
ــعودي  ميض 900 يوم عىل العدوان الس
ــن إىل االنتصارات  ــىل اليم ــي ع الهمج
ــال الجيش  ــة التي يحققها أبط النوعي
ــعبية يف معادلة التصدي  ــان الش واللج
ــان  ــش واللج ــال إن "الجي ــدوان وق للع
ــعبية لم يكتفوا يف مواجهة العدوان  الش
ــة الداخلية،  ــم فقط يف الجبه ومرتزقته

بل وصلوا إىل ما وراء الحدود، مشرياً إىل 
أنه إذا لم تجلس دول العدوان إىل طاولة 
ــة يف صنعاء  ــوى الفاعل ــوار مع الق الح

فسيظلون يقاتلون إىل ما ال نهاية.
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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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/ 
ــعودي  ــعودي أقر تحالف العدوان الس أقر تحالف العدوان الس
ــة  ــقوط مقاتل ــس بس ــي أم ــة االمارات ــقوط مقاتل ــس بس ــي أم االمارات
ــاركتها يف  ــاركتها يف حربية اماراتية أثناء مش حربية اماراتية أثناء مش
ــكرية التي  ــدى العمليات العس ــكرية التي اح ــدى العمليات العس اح
ــا تحالف العدوان يف مناطق  ــا تحالف العدوان يف مناطق يقوده يقوده
ــا اقر  ــي لليمن كم ــاحل الغرب ــا اقر الس ــي لليمن كم ــاحل الغرب الس

بمرصع طيارها .بمرصع طيارها .
وإذ تعمدت السلطات االماراتية وإذ تعمدت السلطات االماراتية 
ــة الطيار  ــن هوي ــاح ع ــدم االفص ــة الطيار ع ــن هوي ــاح ع ــدم االفص ع
أن  إال  ــة  الحربي ــرة  الطائ ــوع  أن ون إال  ــة  الحربي ــرة  الطائ ــوع  ون
ــدوان  الع ــف  ــم تحال باس ــق  ــدوان الناط الع ــف  ــم تحال باس ــق  الناط
ــي اعلن من الرياض أن  ــي اعلن من الرياض أن تركي املالك تركي املالك

ــية، مكررا  ــي الجنس ــار امارات ــية، مكررا الطي ــي الجنس ــار امارات الطي
ــقوط  ــباب س ــأن اس ــه  بش ــقوط مزاعم ــباب س ــأن اس ــه  بش مزاعم
الطائرة الحربية وعزا  سقوطها إىل الطائرة الحربية وعزا  سقوطها إىل 

"أسباب فنية" ."أسباب فنية" .
ــمي  الرس ــق  الناط ــن  اعل ــا  ــمي كم الرس ــق  الناط ــن  اعل ــا  كم
ــعودي مرصع  ــعودي مرصع لتحالف العدوان الس لتحالف العدوان الس
ــه يحمل رتبة  ــد الطائرة وقال أن ــه يحمل رتبة قائ ــد الطائرة وقال أن قائ
ــن  ــلطان ب ــى  س ــان ويدع ــالزم ث ــن م ــلطان ب ــى  س ــان ويدع ــالزم ث م
ــا أفادت  ــي فيم ــيل النقب ــد ع ــا أفادت محم ــي فيم ــيل النقب ــد ع محم
وسائل إعالم إماراتية بمرصع طيار وسائل إعالم إماراتية بمرصع طيار 
ــب أول طيار  ــي ويدعى الرقي ــب أول طيار إمارات ــي ويدعى الرقي إمارات

نارص املزروعي وجندي ثالث .نارص املزروعي وجندي ثالث .

تحطم مقاتلة عسكرية للعدو االماراتي قبالة سواحلنا الغربيةتحطم مقاتلة عسكرية للعدو االماراتي قبالة سواحلنا الغربية

صنعاء / سبأ
التقى وزير الخارجية املهندس هشام رشف عبد الله أمس األول مسئولة 
ــا روث كولربون التي تزور اليمن  ــن يف برنامج األمم املتحدة للمرأة مارت اليم

حاليا.
ــج األمم املتحدة للمرأة والدور  ــتعراض مهام برنام جرى خالل اللقاء اس

املناط به يف تعزيز دور املرأة يف املجتمعات.

ــد بن رعد  ــان زي ــم املتحدة لحقوق اإلنس ــامي لألم ــد املفوض الس أك
الحسني الحاجة املاسة إلجراء تحقيق دويل يف الحرب عىل اليمن.

ــان  ــام مجلس حقوق اإلنس ــه أم ــامي يف كلمة ل ــوض الس ــار املف وأش
ــدة يف جنيف أمس إىل أن املنظمة الدولية تحققت من  التابع لألمم املتح
ــة آالف و144 مدنياً يف اليمن أغلبهم جراء الرضبات الجوية  مقتل خمس

للتحالف السعودي.
ــبيل املحاسبة خالل العام  وقال "إن الجهود القليلة التي بذلت يف س
ــتمرة يف هذا  املايض غري كافية ملواجهة خطورة االنتهاكات اليومية واملس

الرصاع".
ــعبه  ــار اليمن واملعاناة املروعة لش ــامي من أن دم وحذر املفوض الس

سيكون لها تداعيات هائلة ومستمرة يف أرجاء املنطقة.
ــبوع املايض أكد استمرار انتهاكات حقوق  وكان تقرير دويل صدر األس
ــيمة للقانون  ــب االنتهاكات الجس ــن بال هوادة إىل جان ــان يف اليم اإلنس

الدويل اإلنساني.

وزير الخارجية يستعرض دور برنامج ا=مم وزير الخارجية يستعرض دور برنامج ا=مم 
المتحدة للمرأة في دعم النساء المستهدفاتالمتحدة للمرأة في دعم النساء المستهدفات

مفوض حقوق ا6نسان يؤكد الحاجة لتحقيق مفوض حقوق ا6نسان يؤكد الحاجة لتحقيق مصرع قائد الطائرة ومساعده وجندي ثالث مصرع قائد الطائرة ومساعده وجندي ثالث 
دولي في الحرب على اليمندولي في الحرب على اليمن

البقية صفحة 02البقية صفحة 02

استشهاد  استشهاد  ٤٤ مدنيين في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة مدنيين في غارات لطيران العدوان السعودي على محافظة صعدة النظام السعودي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مرتزقته في الجوف بعد انكسارات كبيرة النظام السعودي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مرتزقته في الجوف بعد انكسارات كبيرة 
ضمن سلسلة غارات هستريية استهدفت المحافظات عمليات نوعية  للجيش واللجان يف  الجبهات الساحلية  ولحج  ومارب 

/ 
ــب  ــل وأصي ــىل األق ــني ع ــهد  4 مدني استش
ــف العدوان  ــريان تحال ــنها ط ــرون يف غارة ش آخ
ــتهدفت مناطق سكنية  ــعودي اإلماراتي اس الس
يف منطقة بركان بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
ــكرية ومحلية أن طريان  وأفادت مصادر عس
ــتهدف بثالث غارات الطريق العام  العدوان اس
ــارات دمرت  ــدى  الغ ــركان وان إح ــة ب يف منطق
ــفر عن استشهاد وإصابة  ــيارة مدنية ما أس س

من كانوا عىل متنها.

/ 
ــة ومحلية  ــكرية ميداني أكدت مصادر عس
ــعودي دفع خالل   ــام الس ــوف أن النظ يف الج
ــكرية كبرية  ــني بتعزيزات عس ــني املاضي اليوم
ــيا مرتزقته هناك يف مسعى لوقف  لدعم مليش
ــوط  ــاد خط ــذي س ــروع ال ــور امل ــال التده ح
ــرية إىل أن  ــام املاضية، مش ــة خالل األي املرتزق
ــملت نحو 15  ــدة للعدو ش ــزات الجدي التعزي
ــلحة  ــات كبرية من االس ــكرية وكمي ــة عس آلي

الثقيلة واملتوسطة.

 / قاسم الشاوش
ــبتمرب 2001م  ــي الذكرى الـ16 الحداث 11 س ــعب األمريك احيا الش
ــي يف نيويورك ومقر وزارة  ــة والتي رضبت برجي التجارة العامل اإلرهابي
الدفاع األمريكية ”البنتاجون“ بواشنطن وأسفرت عن مقتل نحو ثالثة 
آالف شخص حيث اعتربها األمريكيون أخطر االعتداءات اإلرهابية يف 

التاريخ األمريكي.
ــات  ــوات ومطالب ــع دع م ــن  بالتزام ــام  الع ــذا  ــرى ه الذك ــي  وتأت
ــمح  ــتا“ الذي س ــوس األمريكي بإعادة النظر يف قانون ”جاس الكونج
ــوى اتهامها بدعم  ــعودية بدع ــا الهجمات بمقاضاة الس ألرس ضحاي

منفذي الهجمات ..

دالئل جديدة على تورط السعودية يف التفجريات

الشعب ا=مريكي يحيي ذكرى الشعب ا=مريكي يحيي ذكرى ١١١١ سبتمبر ا=ليمة سبتمبر ا=ليمة

التفاصيل صفحة 02

صنعاء - سبأ
ــح بن  ــز صال ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــرأس رئي ت
ــداد والتحضري  ــة العليا لإلع ــاء إجتماع اللجن ــور، أمس بصنع حبت
ــبتمرب والعيد الـ 55  ـــ 21 من س ــرى الثالثة لثورة ال ــال بالذك لالحتف

لثورة الّسادس والعرشين من سبتمرب.

ناقشت يف اجتماعها برئاسة بن حبتور التحضريات لالحتفال بثورتي ٢١ و٢٦ سبتمرب

(العليا لالحتفال) تؤكد أهمية مواكبة ا=بعاد الوطنية (العليا لالحتفال) تؤكد أهمية مواكبة ا=بعاد الوطنية 
وا6نسانية للمناسبتين وتوحيد الخطاب ا6عالميوا6نسانية للمناسبتين وتوحيد الخطاب ا6عالمي

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03التفاصيل صفحة 03 التفاصيل صفحة 08

خسائر جبهات الجوف ترغم 
العدو السعودي على إرسال 

تعزيزات عسكرية كبرية

عمليات نوعية للجيش واللجان يف 
الجبهات الساحلية واملدفعية دكت 

اوكار كتائب العدوان يف مارب

أرقام كارثية يف حصيلة ٩٠٠ يوم من العدوان الهمجي على اليمن

/
ارتفعت حصيلة الضحايا املدنيني 
جراء استمرار العدوان السعودي 

االماراتي الغاشم عىل اليمن إىل 34 
الفا و72 مدنيا بني شهيد وجريح مع 

دخول العدوان الهمجي يومه الـــ 
900 يف ظل استمرار غاراته الهستريية 

التي واصلت امس استهداف املناطق 
السكنية وقتل املزيد من املدنيني 

االبرياء يف سلسلة طويلة  من جرائم 
االبادة التي يمارسها تحالف العدوان 

الهمجي  بدعم امريكي بريطاني 
وتواطؤ أممي وصمت اسرتاتيجي 

عاملي.
وطبقا لحصيلة 900 يوم من العدوان 

الغاشم نرشها امس املركز القانوني 
للحقوق والتنمية فقد ناهز عدد 

شهداء الغارات الوحشية التي يشنها 
طريان العدوان السعودي االماراتي 

عىل اليمن  خالل 900 يوم من العدوان 
الـــ  12 الفاً و907 مدنيني من الرجال 

والنساء واالطفال والشيوخ  بينهم 
ألفني و768 طفال وألف و980 امرأة، 

فيما بلغ عدد الجرحى 21 الفاً و165 
مواطنا بينهم ألفان و598 طفال وألفان 

و149 امرأة.
التفاصيل صـ3

جرائم احلرب املنسية
 حصيلة الشهداء والجرحى من املدنيني 

٣٤ ألفا

 املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان دعا للجنة تحقيق دولية:

السبب الرئيسي لوقوع الضحايا املدنينيالسبب الرئيسي لوقوع الضحايا املدنيني
غارات التحالف بقيادة السعوديةغارات التحالف بقيادة السعودية

٤ شهداء  بغارات  لطريان العدوان السعودي 
استهدفت امس مدنيني يف صعدة

الجيش واللجان دحروا مخابئ 
للمرتزقة يف جبل القرن ووادي نملة 

بمديرية نهم بخسائر ثقيلة

قناصة اجليش واللجان  أسقطوا 
12 مسلحا من مليشيا املرتزقة في 

مارب وتعز

حتالف العدوان أقر بسقوط  مقاتلة 
اماراتية قبالة سواحلنا  الغربية 

ومصرع طيارها ومساعده

غارات العدو دمرت 

  آالف منزل

ميناء بحريًا 

محطة وقود 
وكهرباء

شبكة ومحطة 
اتصاالت

و٦٥٤ منشأة 
حكومية

مدرسة

مستشفى ومرفقا صحيا 

جسرا 

مطارا

 ٤٠٦

١٤

١٦٥ ٣٧٢

١٠٠٠٧٩١

٢٩٦

١٦٥

١٥


