
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
ــارات عىل  ــرشات غ ــس ع ــي أم األمريك
صعدة ونجران وعسري، فيما استهدفت 
 40 ــن  م ــرث  بأك ــدوان  الع ــات  مروحي

صاروخا أماكن متفرقة بجيزان.
ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــريان  ط أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
العدوان شن غارة عىل منطقة الحجلة 
ــة رازح الحدودية، وغارتني عىل  بمديري

منطقة آل صبحان بمديرية باقم.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان  وأش
ــع الرشفة  ــىل موق ــارات ع ــت غ ــن س ش
ــازة  مج ــة  قري ــىل  ع ــارة  وغ ــران،  بنج

بعسري.
وذكر املصدر أن مروحيات األباتيش 

ــت بأكرث من 40  ــدوان قصف التابعة للع
ــر وحامضة ووادي  صاروخا قريتي قم

جارة يف جيزان.
ــعودي  ــن طريان العدوان الس كما ش
ــىل مديرية  ــني ع ــس غارت ــي أم األمريك

بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.
ــيل باملحافظة  ــدر مح ــح مص وأوض
لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن طريان 
العدوان استهدف بغارتني مفرق الجاح 

بمديرية بيت الفقيه.
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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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الرويشان يؤكد على كشف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني ومقومات حياته الرويشان يؤكد على كشف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني ومقومات حياته البرلمان يدعو  الجهات المعنية إلى إصالح وترميم شوارع أمانة العاصمةالبرلمان يدعو  الجهات المعنية إلى إصالح وترميم شوارع أمانة العاصمة
يف ورشة عمل نظمتها وزارة النقل استمع إىل  تقرير حول وثائق مؤتمر االتحاد الربيدي العالمي 

صنعاء - سبأ
ــس  مجل ــاء  أعض ــداول  ت
ــس  أم ــتهم  جلس يف  ــواب  الن
ــي  ــىل الراع ــى ع ــة يحي برئاس
ــوع  موض ــس   املجل ــس  رئي
ــوارع العامة  ــات يف الش الحفري
الرئيسية منها والفرعية بأمانة 
أن  إىل  ــريين  مش  .. ــة  العاصم
الحفريات واملطبات العشوائية 
ــري املركبات  تؤدي إىل عرقلة س
ــبب  وتس ــا  أنواعه ــف  بمختل

االختناقات املرورية.
ويف هذا السياق أقر املجلس 

توجيه رسالة إىل رئيس حكومة 
ــاذ الوطني إلبالغ الجهات  اإلنق
ــالح وترميم  ــة برسعة إص املعني
ــك الحفريات  ــن تل ــوارع م الش
وإزالة املطبات العشوائية التي 

تعيق حركة السيارات.
ــتمع  اس ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــن تقرير  ــس إىل جانب م املجل
ــل واالتصاالت حول  لجنة النق
ـــ 25 لالتحاد  ــر ال ــق املؤتم وثائ
ــة  الدوح ــي  العامل ــدي  الربي

2012م .

/ 
ــؤون الدفاع  ــد نائب رئيس الوزراء لش  أك
ــان أهمية  ــالل الرويش ــواء ج ــن الل واألم
ــعب  ــق الش ــدوان بح ــم الع ــف جرائ كش

اليمني ومقومات حياته وبناه التحتية.
ــا  ــي نظمته ــل الت ــة  العم ــا يف ورش داعي
ــانية  وزارة النقل املنظمات الدولية اإلنس
ــرأي العام العاملي  إىل إيضاح الحقائق لل
ــاعة ما  ــن حقيقة وبش ــا ع ــب تمام املغي
ــن جرائم  ــعودي م ــدي الس ــه املعت يرتكب

حرب بحق الشعب اليمني.
ــعب اليمني أكرب من عاصفتهم  وقال الش
ــت  بلغ ــا  مهم ــينترص  وس ــم  وتجربه

التضحيات.
ــا  ــل زكري ــر النق ــار وزي ــه أش ــن جانب م
ــىل  ــم ع ــدوان الغاش ــامي اىل  أن الع الش
بالدنا الذي دمر الحجر والبرش والشجر 
واستهدف كل مقومات الحياة عىل مدى 
987 يوماً من الجرائم الوحشية والقصف 
ــامل  ــل وما يفرضه من حصار ش املتواص

هدفه تركيع الشعب اليمني.
ــي  ــائر الت ــريا ًاىل ان األرضار والخس مش
ــل يف اليمن جراء  ــاع النق ــرض لها قط تع
ــدر بمليارات  ــدوان واالرضار التي تق الع

الدوالرات ..
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مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في الضالع وتعز وكسر زحوفات لهم في البيضاء والجوف مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في الضالع وتعز وكسر زحوفات لهم في البيضاء والجوف 
خسائر متصاعدة  يتجرعها مرتزقة العدوان يف مختلف الجبهات

ــات نوعية عىل مواقع  ــعبية أمس عملي ــذ أبطال الجيش واللجان الش  نف
ــائر يف األرواح  ــم خس ــز، وكبدوه ــة تع ــعودي بمحافظ ــدوان الس ــة الع ملرتزق

والعتاد.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان 

الشعبية نفذوا هجوما عىل مواقع املرتزقة يف الهاميل بمديرية موزع.
ــائر يف األرواح  ــد املرتزقة خس ــكرية وتكبي ــراق آلية عس ــدر إح ــد املص وأك

والعتاد خالل الهجوم.
ــة هجومية عىل مواقع  ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان نفذوا عملي وأش
ــى يف  ــىل وجرح ــقوط قت ــرة  أدت إىل س ــوداء بعصيف ــة الس ــة يف التب املرتزق

صفوفهم.
ــس زحفا ملرتزقة  ــعبية أم ــاء كرس أبطال الجيش واللجان الش ويف  البيض

العدوان السعودي بمديرية ذي ناعم.

ــفينة  ــة عن وصول الس ــر اليمني ــئ البحر االحم ــة موان ــت مؤسس أعلن
ــق إىل ميناء  ــط من مادة الدقي ــن فق ـــ 5 آالف و500  ط ــة ب '' RINA'' املحمل
ــددة مطالبها برفع  ــا، مج ــاء دام 20 يوم ــالق كامل للمين ــد إغ ــدة بع الحدي

القيود أمام الحركة التجارية واإلنسانية للموانئ.

/ 
ــهد عدد من األطفال بقصف جوي لطائرة أمريكية من دون طيار  استش

يف محافظة البيضاء  .
ــن دون طيار  ــرات أمريكية م ــة لطائ ــارات جوي ــيل أن غ ــدر مح ــد مص وأك
استهدفت األحد الفائت منازل للمواطنني يف منطقة يكال بمديرية قيفة رداع.

ــالم  ــهداء األطفال هم س ــارات خلفت عددا من  الش ــت " أن الغ وأوضح
ــري وفاضل عيل محمد القييس ودحان صالح ناجي العامري وأحمد  العام

سالم مبخوت العامري ومحمد مسعد عباد الخبزي.
وأضاف املصدر " أن القصف لم يستهدف أي موقع عسكري .

ــريا  ــا نفى املصدر أي تواجد لتنظيم القاعدة وداعش يف املديرية, مش كم
ــكل يومي يف سماء املديرية األمر الذي  إىل أن الطائرات األمريكية تحلق بش

يثري الرعب والخوف املستمر يف صفوف املواطنني .

موانئ البحر ا?حمر تجدد المطالبة برفع القيود موانئ البحر ا?حمر تجدد المطالبة برفع القيود 
أمام الحركة التجارية واAنسانية للموانئأمام الحركة التجارية واAنسانية للموانئ

طائرات أمريكية تقتل مدنيين ُجلهم أطفال طائرات أمريكية تقتل مدنيين ُجلهم أطفال 
بقصف منزلهم في البيضاءبقصف منزلهم في البيضاء

غارات على صعدة والحديدة ونجران وعسير غارات على صعدة والحديدة ونجران وعسير  اAعدام لـ اAعدام لـ ٢٢ والحبس لـ  والحبس لـ ٤٤ من عناصر تنظيم القاعدة من عناصر تنظيم القاعدة
مروحيات العدو تقصف جزيان بـ ٤٠ صاروخًا  بحكم قضايئ من المحكمة الجزائية :

صنعاء - سبأ
 قضت املحكمة الجزائية االبتدائية 
ــق  ــرا بح ــدام تعزي ــة باإلع املتخصص
ــدة  ــم القاع ــارص تنظي ــن عن ــني م اثن
ــنوات بحق  ــن 3 إىل 10 س ــس م والحب
ــال  أعم يف  ــرتكوا  اش ــن  آخري ــة  أربع
ــهاد جنود  ــة نتج عنها استش إجرامي
من القوات املسلحة يف نقطة عسكرية 
بحرضموت والدعم والرصد يف اقتحام 
ــة  ــريض بالعاصم ــى الع ــري مبن وتفج

صنعاء.
ــة  ــىض منطوق الحكم يف الجلس وق
ــة القايض  ــس برئاس ــدت ام ــي عق الت
ــور رئيس النيابة  محمد مفلح وبحض
ــل النيابة  ــايض خالد املاوري ووكي الق

ــوع  الدف ــول  بقب ــم،  الكمي ــه  عبدالل
ــكال  ــني جميعا ش ــن املتهم ــة م املقدم
ــم بالتهم  ــا موضوعا، وإدانته ورفضه

ــة االتهام  ــم يف صحيف ــوبة إليه املنس
املقدمة من النيابة العامة.

صنعاء - سبأ
ــؤون  ــة نائب رئيس الوزراء للش ــش اجتماع أمس بصنعاء برئاس  ناق
ــة إعادة تطبيق نظام  ــني عبد الله مقبويل، آلي ــة الدكتور حس االقتصادي

البطاقة السلعية ملوظفي قطاع التعليم.
ــل وزارة الصناعة  ــور القائم بأعمال وكي ــتعرض االجتماع بحض واس
لقطاع التجارة الداخلية منذر الرشجبي والوكيل املساعد بوزارة الرتبية 
ــامي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الرضائب طارق زيد مطهر  فؤاد الش
ــن الكبوس  ــة بأمانة العاصمة حس ــة التجارية والصناعي ــس الغرف ورئي
ومدير مكتب الرتبية باألمانة محمد عبدالله الفضيل، اإلجراءات الكفيلة 

بإعادة تطبيق نظام البطاقة السلعية ملوظفي قطاع التعليم .
ــؤون االقتصادية أهمية  ــوزراء للش ــد نائب رئيس ال ــاع أك ويف االجتم
ــاع التعليم بما  ــلعية ملوظفي قط ــة الس ــل لنظام البطاق ــق األمث التطبي

يسهم يف تخفيف معاناة املعلمني وموظفي هذا القطاع.

مناقشة آلية إعادة تطبيق نظام البطاقة مناقشة آلية إعادة تطبيق نظام البطاقة 
السلعية لموظفي قطاع التعليمالسلعية لموظفي قطاع التعليم
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صرواح مارب.. تاريخ شارف على االندثار

التفاصيل صـ ٣

القائد األعلى للقوات املسلحة: امليدان كفيل بالرد على حماقة العدوان وجرائمه
حضر حفل دفعة الرسول األعظم العسكرية:

"الديلي ميل" تفضح املستور عن الدور الربيطاين يف العدوان على اليمن

/
أكد رئيس املجلس السيايس األعىل صالح الصماد أن الرد عىل جرائم 
من  سيكون  النفاق  ودول  العاملي  التآمر  دول  من  ومؤيديه  العدوان 
امليدان عىل أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية 

والبحرية.

الرسول  دفعة  تخرج  حفل  الجوف  بمحافظة  أمس  حضوره  خالل  وقال 
سفيان  ومحور  السادسة  العسكرية  باملنطقة  املتخرجة  للوحدات  األعظم 
يجب أن يكون الرد عىل قوى البغي واالستكبار رداً صاعقاً ويجب أن نتحكم 

يف مسار املعركة وأن نتحرك لنقاتلهم حيث نريد.

/
تحت عنوان "دور بريطانيا الرسي يف الحرب السعودية القذرة" نرشت صحيفة الدييل 
ميل الربيطانية تقريرا كشفت فيه عن تورط بريطانيا يف ما وصفتها بالحرب القذرة 
عىل اليمن ، مشرية إىل أن الجيش الربيطاني يشارك مبارشة يف العدوان الذي يشنه 

تحالف العدوان عىل اليمن.
وقالت الصحيفة إن العرشات من الضباط العسكريني الربيطانيني بعضهم من القوات امللكية الربيطانية يدربون 
جنودا من الجيش السعودي عىل األساليب القتالية يف املعارك واستخدام األسلحة قبل أن يتم نرشهم للقتال 

يف العدوان عىل اليمن .

قائد الثورة:

الهدي الذي أكرم اهللا به 
عباده من خالل نبيه يلبي كل ما 

حنتاج إليه للقيام مبسؤولياتنا

 "لعبة احلروب القذرة"
كاتب بريطاني: مغامرة بن سلمان العسكرية في اليمن على وشك االنهيار

االحتالل اإلماراتي يسمم السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة في 
الضالع وتعز وكسر زحوفات لهم في 

البيضاء واجلوف

إسرائيل حتاور 
12 دولة عربية وإسالمية
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