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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 يؤكد أهمية تضافر الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين ورفد الجبهات بالرجال والعتادالرئيس الصماد يؤكد أهمية تضافر الجهود للتخفيف من معاناة المواطنين ورفد الجبهات بالرجال والعتاد المجلس السياسي ا6على يستعرض أداء الحكومة واللجنة االقتصاديةالمجلس السياسي ا6على يستعرض أداء الحكومة واللجنة االقتصادية
التقى وزير المالية ومحافظ صنعاء رحب بالعضو الكسادي 

صنعاء / سبأ
ــيايس  ــس املجلس الس ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال   التق
ــعبان  ــس يف بصنعاء وزير املالية الدكتور صالح ش األعىل أم

ومحافظة صنعاء حنني محمد قطينة.
ــات  ــري االحتياج ــة بتوف ــب املتعلق ــاء الجوان ــش اللق ناق
ــري  ــاء بما يعزز من س ــة صنع ــة ملحافظ ــة والعاجل الرضوري
ــهم يف تقديم  ــلطة املحلية والتنفيذية ويس ــل وأداء الس العم
ــروف الصعبة التي تمر بها  ــات للمواطنني يف ظل الظ الخدم

البالد. 
ــة للجوانب  ــة تنفيذي ــة وضع خط ــاء إىل آلي ــرق اللق وتط
ــاعد  اإليرادية يف املحافظة واملديريات وتفعيل الرقابة بما يس
ــة لتنفيذ االلتزامات  ــد اإليرادات إىل الخزينة العام عىل توري
ــات  ــات والنفق ــن املرتب ــى م ــد األدن ــري الح ــة توف ويف املقدم

التشغيلية.

 / سبا
ــىل اجتماعه الدوري  ــيايس األع عقد املجلس الس

أمس برئاسة األخ صالح الصماد رئيس املجلس .
ــم الكسادي  ويف االجتماع رحب املجلس باألخ قاس
ــىل .. متمنيا له التوفيق  ــيايس األع عضو املجلس الس
ــيايس األعىل وأن  ــه يف املجلس الس ــاح يف مهام والنج

يكون إضافة نوعية للمجلس وإنجاح أعماله .
وأكد املجلس السيايس األعىل أهمية قيام املجلس 
بمهامه الدستورية والقانونية عىل أكمل وجه وأهمية 
ــل جهودهم ملا  ــه وتكام ــع أعضائ ــس بني جمي التجان

يحقق املصلحة الوطنية العليا.
ــكرية يف  ــتجدات العس ــس املس ــتعرض املجل واس

مختلف الجبهات ..

صنعاء -سبأ
ــة بأمانة العاصمة،  ــتعرضت املحكمة اإلبتدائية الجزائية املتخصص اس
ــلحة للقتل  ــة مس ــكيل عصاب ــا بتش ـــ36 متهم ــة ال ــات يف قضي ــة اإلثب أدل
والتخريب والتفجري، وإمداد تحالف العدوان باإلحداثيات ملواقع عسكرية 

ومدنية يف أمانة العاصمة.

(الجزائية) تستعرض أدلة ا9ثبات في قضية خلية صنعاء ا9رهابية(الجزائية) تستعرض أدلة ا9ثبات في قضية خلية صنعاء ا9رهابية

ــة التحاد مجالس  ــالة األمانة العام ــتمع مجلس النواب إىل رس اس
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي التي تضمنت اإلشارة إىل 
ــة للدورة الـ 13 ملؤتمر  ــات التي تحتوي عىل الوثائق التحضريي املرفق
االتحاد يف طهران بتاريخ 16 يناير 2018م والوثائق التحضريية للدورة 

العرشين للجنة العامة لالتحاد يف طهران بتاريخ 15 يناير 2018م.

البرلمان يستمع إلى رسالة بشأن مشاركته في البرلمان يستمع إلى رسالة بشأن مشاركته في 
مؤتمر اتحاد مجالس دول التعاون ا9سالميمؤتمر اتحاد مجالس دول التعاون ا9سالمي

البقية صفحة 11

البقية صفحة 11

مليشيات ا9مارات تفجر منزال آهال بالسكان في ميفعة شبوةمليشيات ا9مارات تفجر منزال آهال بالسكان في ميفعة شبوة

  / ماجد الكحالين
ــدوان أمس  ــن مرتزقة الع ــت عنارص م أقدم
ــاكنيه بمديرية  ــد س ــري منزل وترشي عىل تفج

ميفعة محافظة شبوة جنوب رشقي البالد.
أن  ــة  باملديري ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض

ــيات ما يسمى بقوات النخبة الشبوانية  مليش
املوالية لقوى االحتالل اإلماراتي قامت يف تمام 
ــاعة العارشة صباحا بتفجري منزل تقطنه  الس

أربع أرس يف منطقة حوطة الفقيه .
البقية صفحة 11

/
السيايس  املجلس  رئيس  الصماد  صالح  الرئيس  رأس 
مجلس  رئيس  ضم  إجتماعا  أمس  بصنعاء  األعىل 
العام  والنائب  املتوكل  أحمد  القايض  األعىل  القضاء 
القايض ماجد الدربابي ورئيس هيئة التفتيش القضائي 

القايض يحيى العنيس.
اللواء عبد  الداخلية  اللقاء الذي ضم نائب وزير  كرس 
األمن  جهاز  رئيس  بأعمال  والقائم  الخيواني  الحكيم 
بأعمال  والقائم  الشامي  عبدالقادر  اللواء  السيايس 
رئيس جهاز األمن القومي العميد مطلق املراني ورئيس 
لجنة  رئيس  ونائب  املرتىض  عبدالقادر  األرسى  لجنة 
بني  التنسيق  آلية  ملناقشة  عيل،  قاسم  مراد  األرسى 
املحتجزين  قضايا  بشأن  واألمنية  القضائية  األجهزة 
الكفيلة  والسبل  جنائية  قضايا  ذمة  عىل  واملوقوفني 

بحلها والبت فيها .

لدى ترؤسه اجتماعا للمؤسستني القضائية واألمنية

الرئيس الصماد: حتقيق العدالة مرهون بانضباط العمل القضائي وسرعة البت في القضايا

شبكة معتقالت سرية  في املخا وفظائع مروعة
/

بحق  اإلماراتي  اإلحتالل  قوات  تمارسها  التي  واالنتهاكات  الجرائم  تتكشف 
عن  كشفت  (الثورة)  لـ  محلية  مصادر  تباعا،  املحتلة  املحافظات  يف  املواطنني 
سجون رسية جديدة أنشأتها اإلمارات مؤخرا ، مشرية إىل فظائع مروعة يتعرض 
الساحلية  املخا  مدينة  أبناء  من  غالبيتهم  املعتقالت  هذه  داخل  املوقوفون  له 

التفاصيل صـ ٣بمحافظة تعز.

التفاصيل صـ ٣

امللف األسود ملليشيا بن زايد

قائد الثورة:

ال وقت للمناكفات اإلعالمية 
والكل عليه مسؤولية

 عمليات التنكيل بالعدو ومرتزقته تتصاعد في مختلف اجلبهات
مهاجمة مواقع العمالء 
يف صرواح ونهم ومصرع 
وإصابة العشرات منهم

اورغان يسدد 
رميته يف كهبوب 

بلحج

قنص عدد من جنود 
العدو السعودي 
قبالة منفذ علب

مصرع أعداد من 
مرتزقة بن سلمان 

يف عسري ونجران

بن سلمان يقايض األمراء املعتقلني: 

حترير 22 أسيرًا من اجليش واللجان في حلج

املال مقابل الحرية

الخاصة  الملكية  بصون  الدولة  التزام مؤسسات  يشددعلى  ــوزراء  ال الخاصة رئيس  الملكية  بصون  الدولة  التزام مؤسسات  يشددعلى  ــوزراء  ال رئيس 
ترأس اجتماعًا حكوميًا مشرتكًا مع القطاع الخاص

صنعاء/ سبأ 
ــاع الخاص،  ــرتك مع القط ــش اجتماع حكومي مش ناق
عقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
ــات االقتصادية يف  ــح بن حبتور، التحدي عبدالعزيز صال
ضوء املتغريات الناشئة عن تضييق الحصار االقتصادي 

من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية.
ــة برفع  ــاء والطاق ــر الكهرب ــوزراء وزي ــه رئيس ال ووج
ــاع الخاص بهذا  ــل إليها مع القط ــة التي تم التوص الرؤي

الشأن، مشموال بدراسة الجدوى االقتصادية، إىل مجلس 
الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الخصوص.
ــز  ــاع رضورة تعزي ــاء االجتم ــوزراء أثن ــس ال ــد رئي وأك
ــود  الجه ــدم  يخ ــا  بم ــرتكة  املش ــل  العم أدوات  ــر  وتطوي
ــة والقطاع  ــح املتبادلة للحكوم ــة يف حفظ املصال الجمعي
ــني الناتجة عن العدوان  ــاص وتخفيف معاناة املواطن الخ

والحصار االقتصادي .
التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 03
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 نعتز كيمنيين بالمواقف المشرفة 6بناء الطائفة ا9سماعيلية  نعتز كيمنيين بالمواقف المشرفة 6بناء الطائفة ا9سماعيلية 
وسنكون معهم يدا واحدة للدفاع عن حقوقنا المشروعةوسنكون معهم يدا واحدة للدفاع عن حقوقنا المشروعة

سلطان السامعي - عضو المجلس السياسي األعلى لـ"الثورة":

 /رياض الزواحي
ــلطان السامعي  ــيخ س ــاد الش أش
ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــو  عض
ــة  الطائف ــاء  ألبن ــة  املرشف ــف  باملواق
ــماعيلية   ورفضهم للعدوان عىل  اإلس

إخوانهم يف اليمن .
يف  ــامعي  الس ــيخ  الش ــد  وأك
ــة لصحيفة الثورة  ترصيحات صحفي
وعدد من وسائل اإلعالم  أمس  بمعية 
ــيخ هادي محمد الفحص اليامي  الش
ــية للطائفة  ــات  السياس أهم املرجعي

ــة  الطائف ــاء  أبن ان  ــماعيلية  اإلس
ــن  اليم يف  ــا  لن ــوة  إخ ــماعيلية  اإلس
ــز كيمنيني بمواقفهم املرشفة ضد  ونعت

ــيما يف ظل ما يعانيه أبناء  العدوان س
ــاد  ــن اضطه ــماعييل   م ــب اإلس املذه
ــم وتجريدهم من  ــة إخضاعه ومحاول
حقوقهم السياسية والدينية املكفولة 

من قبل األنظمة املستبدة.
ــة  الطائف ــاء  أبن إن  ــال:  قائ
اإلسماعيلية  ضحوا ومازالوا يضحون 
ــن قضاياهم  ــل الدفاع ع ــريا من أج كث
ــم دائما ونحن  ــنكون معه العادلة وس

إخوة ويد واحدة..
البقية صفحة 11


