
/ 
ــة  ميداني ــكرية  عس ــادر  مص ــدت  أك
ــلحي  ــرصع وإصابة العرشات  من مس م

ــعودي يف جبهة نهم  مرتزقة العدوان الس
بالضواحي الشمالية الرشقية للعاصمة 
صنعاء يف عمليات نوعية جديدة نفذها 

أبطال الجيش واللجان الشعبية.
ــىل  قت ــود  وج ــادر  املص ــفت  وكش
ــىل املرتزقة  ــني قت ــى صوماليني ب وجرح
ــدوان  ــف الع ــم كان تحال ــات نه يف جبه
السعودي جندهم يف صفوف مرتزقته يف 
هذه الجبهات وأكرثهم سقطوا أو جرحوا 
ــات النوعية التي صد فيها  خالل العملي
ــعبية يوم  ــش واللجان الش ــال الجي أبط
ــلة للزحف  أمس األول محاوالتهم الفاش
ــق متفرقة  ــات يف مناط ــدة اتجاه ــن ع م
ــفرت عن مرصع   ــة نهم والتي أس بمديري
ــلحي املرتزقة  وإصابة نحو 180 من مس

يف هذه الجبهة.

مجلس النواب يشدد على التوعية المستمرة بمخاطر الفساد على االستقرار االجتماعي واالقتصاديمجلس النواب يشدد على التوعية المستمرة بمخاطر الفساد على االستقرار االجتماعي واالقتصادي
استمع إىل تقرير بشأن االتفاقية العربية لمكافحة الفساد:

صنعاء/ سبأ
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفرتة الثانية 
ــنوي الثاني عرش  ــن دور االنعقاد الس ــدورة الثانية م من ال

أمس برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي.
ــؤون  ــتمع املجلس إىل تقرير لجنة الش ــة اس ويف الجلس
ــة ملكافحة  ــأن االتفاقية العربي ــة بش ــتورية والقانوني الدس

الفساد.
ــاد جريمة  ــارت اللجنة يف تقريرها إىل أن الفس حيث أش
ــية  ــلبية عىل الحياة السياس ــكال ذات آثار س متعددة األش
ــل  تفعي ورضورة  ــة  واالجتماعي ــة  االقتصادي ــي  والنواح
ــاد  ــة الفس ــة إىل مكافح ــة الرامي ــة والدولي ــود العربي الجه
ــة املتبادلة وكذلك  ــاعدة القانوني ــدى له وتقديم املس والتص
اسرتداد املمتلكات وفقا للقوانني الوطنية لكل دولة طرف يف 

االتفاقية.

/ 
ــرصع القيادي يف صفوف املرتزقة  ــكرية ميدانية  م أكدت مصادر عس
ــى ناجي حمامه  ــوىس ابو قار مع آخر يدع ــة الجوف املدعو م بمحافظ

بنريان الجيش واللجان يف مديرية املتون .
ــئ مرتزقة  ــس مخاب ــعبية أم ــش واللجان الش ــة الجي ــت مدفعي ودك
العدوان السعودي اإلماراتي يف معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف 

محققة إصابات مبارشة.
ــال الجيش  ــاندة ألبط ــل لفرق القناصة املس ــت عمليات توغ وأفلح
ــة يف مديرية  ــلحي املرتزق ــقاط 3 من مس ــعبية أمس يف إس واللجان الش

املتون.

صنعاء - سبأ 
ــاد القضائي  عقد بمكتب النائب العام أمس، ندوة حول " مكافحة الفس
ــاركة  ــراءات الالزمة لتعزيز معايري العدالة" بمش ــر الدولية واإلج يف التقاري

عدد من رؤساء ووكالء النيابة العامة، وعدد من أعضاء الهيئات الرقابية.
ــايض عبدالعزيز البغدادي عىل  ــدوة أكد النائب العام الق ويف افتتاح الن
ــه التي ماتزال قوى العدوان  ــاد والتصدي لكافة أدوات رضورة مكافحة الفس

تراهن عليها ومن خاللها عىل إضعاف الدولة.
ــة يف  ــية واملجتمعي ــة املؤسس ــي والرقاب ــز الوع ــة تعزي ــار إىل أهمي وأش
ــال خطط العدوان يف إفراغ املؤسسات من الكفاءات  مكافحة الفساد وإفش

القادرة عىل إدارتها والرقي بأدائها.
ولفت النائب العام إىل أن القضاء يعترب الركيزة األوىل يف مكافحة الفساد 
ــه ويف مقدمتها ما يخص  ــع تنفيذ قرارات ــون، وأن عىل الجمي ــق القان وتطبي

مقارعة الفساد.

مصرع  القيادي يف صفوف المرتزقة بالجوف موسى أبو قار

مدفعية الجيش واللجان دكت مخابئ مرتزقة العدو مدفعية الجيش واللجان دكت مخابئ مرتزقة العدو 
ا7ماراتي في عسيالن بشبوة بإصابات مباشرةا7ماراتي في عسيالن بشبوة بإصابات مباشرة

النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي 
ــاً بعد يوم والرقابة المؤسسية في مكافحة الفسادوالرقابة المؤسسية في مكافحة الفساد ــع يوم ــاالت يف "مملكة الصمت" وتتوس ــرة االعتق ــرج ك تتدح

ــهر عىل  ــن واملثقفني والخرباء بعد ش ــاء الدي ــة كبرية من علم ــال رشيح لتط
ــاء القرسي"  ــبه "اإلخف ــاالت بما يش ــت تلك االعتق ــث وصف ــا بحي انطالقه
بحسب ما عرب عنه بعض الناشطون عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت.  
ــعودية  ــبتمرب 2017م يف الس ــاالت يف 9 س ــة االعتق ــت عاصف ــا هب وبعدم
ــعوديني واملفكرين واألكاديميني  ــت رياحها عدداً كبرياً من العلماء الس وطال
ــار الرجال البارزين يف  ــخصا من كب ــاة، بلغ عدد معتقيل الرأي 76 ش والقض
ــاب معتقيل  ــب ما أفاد حس ــعودية حتى تاريخ 31/10/2017م -بحس الس

الرأي عىل موقع التواصل االجتماعي تويرت.
ــراءات املتخذة من  ــع االج ــة باالعتقاالت فقط لتتوس ــي الحمل وال تنته
ــة الجربية ومنع  ــعودية لتصدر قرارات جديدة بفرض االقام ــلطات الس الس
السفر خارج البالد بحق 27 شخصا، حيث ضّمت القائمة دعاة وإعالميني، 
ــد العريفي،  ــيخ محم ــها الش ــىل رأس ــاء ع ــن. وج ــن بارزي ــا، ومغردي وكتاب
ــقريي. كما ضّمت القائمة كال من الدعاة: نارص العمر،  واإلعالمي أحمد الش

محسن العواجي، عبد العزيز الفوزان، وغريهم.

السعودية بين فكي االعتقاالت وا7قامة الجبريةالسعودية بين فكي االعتقاالت وا7قامة الجبرية
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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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جرائم  كــرث  ا  مــن  واحـــدة  يف 

االماراتي  السعودي  الــعــدوان 
امس  استشهد  وحشية  الهمجي 

يف  ــرون  آخ  28 واصيب  مدنيا   31
طريان  شنها  غــارات  سلسلة 

العدو أمس عىل انحاء متفرقة 
مستهدفا  صعدة  بمحافظة 

نقل  وسيارة  شعبية  سوقا 
مواطنني  ومــزارع  مدنية 
جبلية  تــرابــيــة  ــاً  ــرق وط

ومنشآت اقتصادية.
ــون  ــؤول ــس وافــــــاد م
صعدة  بمحافظة  محليون 

أن الغارة التي شنها طريان 
السعودي  العدوان  تحالف 

بصورة  استهدفت  االماراتي  
(لوكندة)  شعبيا  فندقا  مبارشة 

عالف  ســوق  يف  تــجــاريــة  ــال  ــح وم
استشهاد  عن  اسفر  ما  ضحيان  بمديرية 

أولية  حصيلة  يف  بجروح   28 واصابة  مدنيا   29
الضحايا  جثث  انتشال  عمليات  أن  إىل  مشريين 

من تحت انفاض الفندق الشعبي واملحال املدمرة 
بارتفاع  توقعات  وسط  أمس  عرص  حتى  استمرت 

عدد الضحايا.
من  العديد  تدمري  إىل  السوق  عىل  الغارة  وادت 

العديد  انتشال  تم  التجارية والسيارات، فيما  املحال 
من الجثث وهي متفحمة بما فيها جثث تفحمت كانت 
يف السوق خارج اللوكندة واملحال التجارية املستهدفة.
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التفاصيل صفحة 03

رئيس الوزراء يؤكد دعم المجلس السياسي اFعلى والحكومة لكل جهد إنساني للتخفيف من معاناة اليمنيين  جراء العدوان رئيس الوزراء يؤكد دعم المجلس السياسي اFعلى والحكومة لكل جهد إنساني للتخفيف من معاناة اليمنيين  جراء العدوان 
استقبل المديرة اإلقليمية لربنامج مشاريع األمم المتحدة 

صنعاء -سبأ
ــوزراء الدكتور  ــتقبل رئيس ال  اس
ــن حبتور، أمس  ــز صالح ب عبدالعزي
ــة لربنامج  ــرة اإلقليمي ــاء املدي بصنع
ــدة بانه كالوتي  ــاريع األمم املتح مش

التي تزور اليمن حاليا.
ــور نائب  ــتعرض اللقاء بحض اس
ــؤون األمن والدفاع  رئيس الوزراء لش
اللواء جالل الرويشان ووزراء الدولة 
ــارس مناع والصحة الدكتور محمد  ف
بن حفيظ والدولة لشؤون مخرجات 
ــة أحمد  ــة الوطني ــوار واملصالح الح
ــعودي  القُنع، تداعيات العدوان الس
ــة  الحكومي ــات  الخدم ــاع  قط ــىل  ع
ــات  واملحافظ ــة  العاصم ــة  أمان يف 

وتحديدا يف قطاعات الكهرباء واملياه 
والطرق والصحة العامة.

ــذي  ــدور ال ــاء إىل ال ــرق اللق وتط
ــي  ــب األمم ــه املكت ــوم ب ــن أن يق يمك
ــك الخدمات  ــني أوضاع تل إزاء تحس
ــن البنك  ــرشوع املمول م ــار امل يف إط

الدويل إلعادة الخدمات األساسية.
ــوزراء  ــب رئيس ال ــاء رح ويف اللق
ــن ..  ــة لليم ــؤولة األممي ــارة املس بزي
مؤكدا دعم املجلس السيايس األعىل 
ــد أو عمل  ــة اإلنقاذ لكل جه وحكوم
ــف من  ــأنه التخفي ــن ش ــاني م إنس
وطأة املأساة اإلنسانية التي يمر بها 

الشعب اليمني .
التفاصيل صفحة 03

أبطال الجيش واللجان طهروا جبل القوز في الكدحة بمديرية المعافر بتعزأبطال الجيش واللجان طهروا جبل القوز في الكدحة بمديرية المعافر بتعزالكشف عن قتلى وجرحى صوماليين جندهم تحالف العدوان ضمن قتلى المرتزقةالكشف عن قتلى وجرحى صوماليين جندهم تحالف العدوان ضمن قتلى المرتزقة
مصرع مرتزقة يف المخا والمدفعية دكت آلياتهم يف الهاملي تصاعد خسائر كتائب العدوان يف جبهات مديرية نهم

/ 
ــعبية أمس جبل  ــش واللجان الش ــال الجي أمن أبط
ــوز يف منطقة الكدحة بمديرية املعافر محافظة تعز،  الق
بعد معارك مع فلول املرتزقة أسفرت عن دحر مخابئهم 

من هذه املنطقة وإرغام من تبقى منهم عىل الفرار.
ــوة  الق ــة أن  امليداني ــكرية  العس ــادر  ــدت املص وأك
ــبقت عملية تطهري  ــش واللجان س الصاروخية للجي
ــات للمرتزقة  ــف صاروخي دك تحصين الكدحة بقص
ــش  الجي ــال  أبط أن  إىل  ــرية  ــارشة، مش مب ــات  بإصاب
ــع التي كان  ــيطرة عىل املواق ــتعادوا الس ــان اس واللج
ــدو اإلماراتي بعد  ــة الع ــلحو مرتزق ــا مس ــز فيه يتمرك
ــة تخللتها معارك  ــكرية نوعي ــا بعملية عس اقتحامه

أوقعت قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة ..
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

مجلس الشورى: جريمة حرب تضاف إلى الرصيد ا7جرامي لتحالف العدوانمجلس الشورى: جريمة حرب تضاف إلى الرصيد ا7جرامي لتحالف العدوان
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إدانات محلية ودولية لجريمة العدوان السعودي يف سوق عالف بصعدة

/ 
دان مجلس الشورى بأشد 
ــة  املروع ــزرة  املج ــارات  العب
ــريان تحالف  ــي إرتكبها ط الت
ــعودية  ــادة الس ــدوان بقي الع
ــرتاحة مكتظة  باستهداف اس
البسطات  وأصحاب  بالعمال 
ــوق  ــالت التجارية يف س واملح
ــحار  س ــة  بمديري ــالف  ع

ــا  ضحيته راح  ــدة،  بصع
ــهداء  الش ــن  م ــرشات  الع

والجرحى .
ــورى  الش ــس  مجل ــال  وق
ــة األنباء  ــان نرشته وكال يف بي
ــذه  ه أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــاف إىل الرصيد  الجريمة تض
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