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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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صنعاء - سبأ 
ــجينات  ــجناء والس ــب العام القايض ماجد الدربابي، باإلفراج عن الس ــه النائ وج
ــم أي التزامات بالحق  ــا عليهم وليس عليه ــاع املدة املحكوم به ــن قضوا ثالثة أرب مم

الخاص للغري.
ــرب أمانة  ــس إىل نيابة جنوب غ ــام أم ــا النائب الع ــالل زيارة قام به ــاء ذلك خ ج
ــتمع من رئيس  ــتوى اإلنجاز للقضايا، واس ــري العمل ومس ــة تفقد خاللها س العاصم
ــاء وموظفي النيابة إىل رشح حول آلية  ــة القايض صالح ابو حاتم ووكالء وأعض النياب

العمل يف ظل الظروف الصعبة واإلشكاالت الحالية الناتجة عن العدوان والحصار.
ــاجني وأنهوا  ــع بالقضايا التي عىل ذمتها مس ــب العام برسعة الرف ــا وجه النائ كم
ــها واتخاذ  ــوق خاصة للغري، لتدارس ــزال عليهم حق ــا عليهم، وما ت ــدة املحكوم به امل

الالزم بشأنها.
ــىل اإلرشاف املبارش عىل مأموري  ــاء ووكالء النيابات ع وحث القايض الدربابي رؤس
الضبط القضائي، وتفعيل الرقابة املستمرة عىل السجون واألقسام وأماكن االحتجاز ..

النائب العام يوجه با�فراج عن السجناء ممن النائب العام يوجه با�فراج عن السجناء ممن 
قضوا ثالثة أرباع المدة وليس عليهم التزاماتقضوا ثالثة أرباع المدة وليس عليهم التزامات

مجلس النواب يهيب بأعضائه االلتزام بالحضور �نجاز كافة المهام التشريعية والرقابيةمجلس النواب يهيب بأعضائه االلتزام بالحضور �نجاز كافة المهام التشريعية والرقابية

الراعي يهنئ بعيد التحرير 7لبانياالراعي يهنئ بعيد التحرير 7لبانيا

استكمل استعراضه لتقرير لجنة النقل واالتصاالت

صنعاء/ سبأ
استكمل مجلس النواب يف اجتماعه أمس برئاسة رئيس املجلس يحيى الراعي 
استعراضه لتقرير لجنة النقل واالتصاالت حول وثائق املؤتمر الخامس والعرشين 

لالتحاد الربيدي العاملي الذي عقد يف الدوحة 2012م .
ــب الحكومي ..هل  ــألت الجان ــارت يف تقريرها إىل" أنها س ــت اللجنة قد أش وكان

هناك من رضر يمس السيادة الوطنية جراء هذا التعديل واملصادقة ؟ ".
ــاد الربيدي العاملي يقوم  ــب الحكومي أوضح أن االتح ــادت اللجنة أن الجان وأف
ــاالت والتي  ــد لتكنولوجيا االتص ــور املتزاي ــياً مع التط ــر وآخر تماش ــني كل مؤتم ب
ــبت الخدمات الربيدية واملالية قفزات نوعية يف جودتها وتوسعها بإجراء عدد  أكس

من التعديالت عىل وثائقه لتساعد عىل تحسني األنشطة الربيدية .
وبينت اللجنة أن مجلس النواب وتحديداً منذ العام 1991م قد صادق عىل عدد 
من التعديالت التي أدخلت عىل وثائق مؤتمر االتحاد الربيدي العاملي خالل دوراته 
السابقة والتي كان آخرها املؤتمر الـ 24 الذي عقد بمدينة جنيف السويرسية عام 
ــة عىل هذه التعديالت ال يرتتب عليها  ــدة بهذا الخصوص أن املصادق 2008م .. مؤك

أي رضر يمس السيادة الوطنية.

صنعاء/سبأ
ــة إىل نظريه  ــة تهنئ ــيل الراعي برقي ــواب األخ يحيى ع ــس الن ــس مجل ــث رئي بع
بجمهورية ألبانيا الصديقة وذلك بمناسبة احتفاالت شعب ألبانيا بعيد التحرير.

ابطال الجيش واللجان احبطوا زحوفات العدو على الشرفة وقتلوا عشرات من الجنودابطال الجيش واللجان احبطوا زحوفات العدو على الشرفة وقتلوا عشرات من الجنود
صاروخ زلزال ٢ يدك تجمعات المرتزقة يف بوابة الموسم بجزيان

لقي عدد من الجنود السعوديني واملرتزقة 
مرصعهم أمس وأصيب آخرون يف كرس زحف 

لهم عىل الرشفة بنجران .
ــران لوكالة  ــكري بنج ــح مصدر عس وأوض
ــن  م ــدات  وح أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني ــاء  األنب
ــدت لزحف  ــعبية تص ــش واللجان الش الجي
ــع  ــىل موق ــه ع ــعودي ومرتزقت ــش الس للجي
ــرح العديد من  ــة ما أدى إىل مرصع وج الرشف

الجنود السعوديني ومرتزقتهم .
ــار املصدر إىل أن الزحف كان مسنوداً  وأش
ــتطالع .. الفتا إىل أن  ــريان األباتيش واالس بط
ــعبية استهدفوا  أبطال  الجيش واللجان الش
ــا ما  رقابة نهوقة بعدد من صواريخ الكاتيوش

أدى إىل اشتعال النريان يف املوقع .
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كمائن وهجمات للجيش واللجان في نهم والجوف كبدت المرتزقة خسائر فادحةكمائن وهجمات للجيش واللجان في نهم والجوف كبدت المرتزقة خسائر فادحة الرئيس ا7سبق: الشرعية للقوى الوطنية في الداخل الرئيس ا7سبق: الشرعية للقوى الوطنية في الداخل 
وليست للمتسكعين في الخارجوليست للمتسكعين في الخارج

نهم تواصل التهام مرتزقة العدوان يف حفل تكريم ٢٥٥ من مناضلي الثورة اليمنية

ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــل  واص
ــة خالل  ــزاة واملرتزق ــد الغ ــم ض عملياته
ــد من  ــني املزي ــة ملحق ــاعات املاضي الس

الخسائر بأرواح وعدة العدو.
ــتعاالً  ــم األكرث اش ــة نه ــت جبه  وكان
ــدون كميناً  ــذ املجاه ــوم أمس حيث نف ي
ــة يف  ــائر فادح ــن خس ــفر ع ــاً أس نوعي
ــة كما دكت مدفعية الجيش  أرواح املرتزق
ــة القرين  ــم يف تب ــات له ــان تجمع واللج
ــن  ــر م ــدد آخ ــقط ع ــا س ــم فيم رشق نه
ــل وجريح إثر  ــني قتي ــدوان ب ــة الع مرتزق

مهاجمة مواقع لهم بالجوف.

صنعاء/ سبأ
ــىل ملنظمة  ــرم املجلس األع ك
ــبتمرب و14  ــورة 26س ــيل ث مناض
ــدة  ــن الوح ــاع ع ــر والدف أكتوب
ــيل الثورة  ــن مناض ــس 255 م أم
ــل  اليوبي ــبة  بمناس ــة،  اليمني
ـــ 30 من  ــتقالل ال ــي لالس الذهب

نوفمرب املجيد .
ــد  ــي أك ــل التكريم ويف الحف
ــبق  األس ــة  الجمهوري ــس  رئي

ــىل ملنظمة  ــس املجلس األع رئي
ــبتمرب و 14  ــيل ثورة 26 س مناض
ــدة  ــن الوح ــاع ع ــر والدف أكتوب
ــورة  ــح أن ث ــه صال ــيل عبدالل ع
ــريت  ــر غ ــبتمرب و14 أكتوب 26 س
ــي  العرب ــن  الوط يف  ــة  الخارط
ــط  ــرشق األوس ــيا وال ورشق آس
ــد القومية  ــادة رائ ــا بقي وأفريقي

العربية جمال عبدالنارص.

ــوات  للق ــمي  الرس ــق  الناط ــى  نف
ــن رشف غالب  ــد الرك ــلحة العمي املس
ــا تناولته  ــال م ــة وتفصي ــان جمل لقم
ــعودي، من  ــائل إعالم العدو الس وس
ــرتاءات بتخزين الجيش  ــب واف أكاذي
ــلحة يف بيوت  ــعبية أس ــان الش واللج

ومساكن مدنية .
ــح  ــان يف ترصي ــد لقم ــال العمي وق
ــبأ) "إن  ــاء اليمنية (س ــة األنب لوكال
ــوى العدوان بهذا  ادعاءات ومزاعم ق

ــط لتربير جرائم  ــوى أنها فق ــايف الواقع، وليس لها أي منطق س ــأن تج الش
العدوان السابقة والالحقة بحق األبرياء من األطفال والنساء ".

ناطق الجيش ينفى مزاعم العدو تخزين الجيش ناطق الجيش ينفى مزاعم العدو تخزين الجيش 
واللجان أسلحة في مساكن مدنيةواللجان أسلحة في مساكن مدنية
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"لوفيجارو" الفرنسية:
 ١٠ ماليني ميني بأمس احلاجة 
للمساعدات اإلنسانية الطارئة

أموال األمانة تستعيد 
ستة مليارات  ريال 

و٨١ ألف دوالر

الرياض حتظر على 
أئمة احلرم اإلساءة 

لليهود

البقية صـ ٢

اللجنة العليا للمناسبة أكدت  االنتها ءمن اعمال التحضير وجددت دعوة  اجلماهير لالحتشاد الى ميدان السبعني
احتفاء باملولد النبوي الشريف فعاليات مختلفة شهدتها محافظات الجمهورية

/
تتواصل األجواء االحتفالية يف أمانة العاصمة وعموم املحافظات بمناسبة حلول 
ذكرى املولد النبوي الرشيف ، حيث شملت الفعاليات املقامة يف أنحاء البالد ندوات 

املسابقات  من  آخر  وعدداً   ، وكرنفالية   فنية  ومعارض   ، وادبية  ثقافية  وامسيات 
،  فيما جددت اللجنة التحضريية دعوتها للشعب اليمني اىل  والوقفات الشعبية 
االحتشاد واملشاركة الجماهريية يف الفعالية املركزية التي ستقام ظهر غد الخميس 

يف العاصمة صنعاء .

السيد عبدامللك: املسلمون اليوم معنيون بتغيير وإصالح واقعهم على أساس األخالق والقيم
القائد األعلى للقوات املسلحة:ستكونون رافدًا 

قويًا للجبهات وستذيقون أعداء اهللا البأس الشديد

صالح: العدوان فشل يف تحقيق أهدافه ويسعى إىل تمزيق الصف الوطني وشق الجبهة الداخلية

اإلمارات تداهم 
املنازل وصراعات بني 

فصائل املرتزقة يف عدن

ندوة حول املشروع 
األمريكي الصهيوين 

السعودي بعد سقوط دولة 
داعش نظمتها أحزاب 

اللقاء املشرتك

يف كلمته أمام دفعة الرسول األعظم :

انتهاكات حقوق العمال باإلمارات تظهر 
الوجه اآلخر لـ«دولة السعادة»


