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صنعاء /سبأ

قضت املحكمة االبتدائية الجزائية 
ــة أمس  ــة العاصم ــة بأمان املتخصص
ــارص تنظيم القاعدة  بإدانة 12من عن
ــوبة إليهم يف  ــم املنس ــي بالته اإلرهاب
ــم  ــني منه ــة أثن ــام، ومعاقب ــرار االته ق

باإلعدام.
ــة  ــىض منطوق الحكم يف الجلس وق
ــة القايض  ــس برئاس ــدت أم ــي عق الت
ــد صالح  ــح، بإعدام محم ــد مفل محم
ــيل، وعبدالله عىل  ــو رس العقي ــيل اب ع
ــرا رميا  ــاوري تعزي ــب الح ناجي غال

بالرصاص.
ــاء بمدة  ــم باالكتف ــا قىض الحك كم
الحبس التي أمضاها العرشة اآلخرون 
ــجن منذ القبض عليهم وجلد  يف الس
ــوت  ــدا لثب ــدة ح ــني جل ــم ثمان احده
ــة رشب الخمر واإلفراج  ــه جريم ارتكاب
ــات بعدم  ــم الضمان ــم، بعد تقدي عنه
ــام  الع ــام  والنظ ــن  باألم ــالل  اإلخ
ــة ملدة  ــة الرشط ــت رقاب ــم تح ووضعه

ثالث سنوات.
ــت النيابة قد وجهت للمدانني  وكان
ــن يناير  ــرتة األول م ــالل الف ــم خ بأنه

2016م،  ــر  يناي  20 ــى  وحت 2011م 
ــع  تتب ــلحة  مس ــة  عصاب يف  ــرتكوا  اش
تنظيم القاعدة للقيام بأعمال إرهابية 
ــع والنهب  ــملت االختطاف والتقط ش
ــج عنها اختطاف امرأتني  والتفجري نت
ــية بقصد  ــية وتونس أجنبيتني، فرنس
ــة، كما قاموا برصد  الحصول عىل فدي
أجانب وشخصيات اجتماعية، تجار 
إىل  ــة  باإلضاف ــم  اختطافه ــة  ومحاول
ــا القاعدة  ــكرية منه ــد مواقع عس رص
ــد  برص ــوا  وقام ــاء  بصنع ــة  الجوي

سيارات للبنك الدويل .

المكتب السياسي �نصار ا0 يبارك للشعب اليمني حلول ذكرى ثورة المكتب السياسي �نصار ا0 يبارك للشعب اليمني حلول ذكرى ثورة ١١١١ فبراير فبراير
ــيايس ألنصار الله أمس األحد للشعب  بارك املكتب الس
ــتذكرا منطلقاتها  اليمني حلول ذكرى ثورة 11 فرباير، مس
السامية وأهدافها النبيلة وشهداءها الصادقني الذين ثاروا 

عىل كل أشكال الفوىض والتجهيل والفساد.
ــان له أنه  ــار الله يف بي ــيايس ألنص ــح املكتب الس وأوض
ــا تدخلت دول  ــورة عىل تحقيق أهدافه ــكت الث عندما أوش
ــالها وصنعت توافقا بني القتلة ضد إرادة  ــتكبار إلفش االس

التغيري.
ــة  ــوى الوطني ــرة والق ــعب الح ــار إىل أن إرادة الش وأش
ــورة 21 من  ــى أرشقت ث ــا حت ــتمرت يف ثورته ــة اس الرشيف

سبتمرب.
ــالة وصمود  ــيايس النصار الله ببس ــاد املكتب الس وأش
وتضحيات الشعب اليمني ويف مقدمتهم الجيش واللجان 
ــا إىل أن  ــم، الفت ــذا العدوان الغاش ــة ه ــعبية يف مواجه الش
ــعب اليمني يخوض غمار التحديات الكربى دون وهن  الش

وال استكانة ملواجهة عدوان قارب الثالث سنوات.
وجدد البيان التأكيد عىل استمرار جميع أحرار ورشفاء 
البلد يف التصدي لهذا العدوان حتى تحقيق النرص الكامل 

عىل الغزاة واملحتلني.

االندبندنت :  مخاوف سعودية  بعد تدمير االندبندنت :  مخاوف سعودية  بعد تدمير 
باتريوت باك باتريوت باك ٣٣ ا�مريكية في اليمن  ا�مريكية في اليمن 

 / محمد الروحاين
ــرن يف مقال  ــي باتريك كوب ــب والصحف ــف الكات كش
ــن  ــة ع ــت الربيطاني ــة االندبندن ــه صحيف ــد نرشت جدي
ــالح  ــعودية من امتالك الجيش اليمني لس املخاوف الس
ــاع باتريوت باك  ــىل تدمري منظومات الدف جديد قادر ع
ــدت واضحة عىل  ــعودية ب ــرن املخاوف الس ــال كوب 3 وق
ــكرية والحالة الهستريية التي بدت أكرث  القيادات العس
ــتريي  ــة الطوارئ والتحليق الهس ــة  وفرض حال عدواني
ــري  ــد تدم ــي   بع ــاحل اليمن ــول الس ــىل ط ــريان ع للط
ــؤالء القادة   ــل ه ــوت باك 3 دليل واضح عىل فش الباتري
ــالح متطور  وهذا مؤرش عىل امتالك الجيش اليمني لس
ــارا للجيش  ــد ذاته يعد انتص ــذه املنظومة بح وتدمري ه

اليمني حيث تعترب باك 3 احدث منظومة دفاع أمريكية  
من الجيل الثالث وتحتوي عىل رادار يصل مداه إىل 100 

كم. 
ــداف قوات  ــو أن أه ــني ه ــر امله ــرن  األم ــاف كوب وأض
التحالف باتت مكشوفة أمام الجيش اليمني ويستطيع 
ــل هؤالء  ــل واضح عىل فش ــذا دلي ــاء وه ــا متى ش رضبه
ــوفة هو جيش  ــادة فالجيش التي تكون أهدافه مكش الق

فاشل باملقاييس العسكرية. 
ــه رغم أن التحالف يمتلك أقوى  واختتم الكاتب مقال
ــلحة والتكنولوجيا العسكرية  إال أن هذه األسلحة  األس
ــداث تغيريات عىل  ــزة عن أح ــا تضل عاج والتكنولوجي
ــي تطوير أو  ــش اليمن ــتطاع الجي ــع وإذا اس ارض الواق
ــع عىل األرض  ــلحة أكرث تطورا فالواق ــول عىل أس الحص

سيتغري حتما يف القادم ملصلحة الجيش اليمني .

نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عملية هجومية عىل 
ــعودي يف جبهة نوفان  ــع مرتزقة العدوان األمريكي الس مواق

قيفة بمحافظة البيضاء.
ــبأ) مرصع وإصابة عدد من  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
املرتزقة يف هجوم الجيش واللجان عىل مواقعهم يف تبة العلم 

بجبهة نوفان قيفة.
ــعودي  ــة العدوان األمريكي الس ــة من مرتزق ولقي خمس

مرصعهم أمس يف مديرية رصواح بمحافظة مارب.
ــة من املرتزقة بنريان  ــكري مرصع خمس وأكد مصدر عس

الجيش واللجان يف مواقع متفرقة من مديرية رصواح.
ــىل  ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ــدر إىل أن ط ــار املص وأش

املديرية نفسها .
ــان  ــش واللج ــة بالجي ــدة القناص ــت وح ــك   قنص اىل ذل
ــع متفرقة  ــة العدوان يف مواق ــتة من مرتزق ــعبية أمس س الش

بمديرية رصواح بمأرب.

هجوم على مواقع مرتزقة العدوان في البيضاء  يخلف قتلى وجرحى منهم هجوم على مواقع مرتزقة العدوان في البيضاء  يخلف قتلى وجرحى منهم 
مصرع ١١مرتزقا بنريان أبطال الجيش واللجان بصرواح

البرلمان يناقش قرار تعويم أسعار الوقود ويؤكد دعم شركة النفط الستعادة نشاطهاالبرلمان يناقش قرار تعويم أسعار الوقود ويؤكد دعم شركة النفط الستعادة نشاطها
صنعاء / سبأ 

ــته أمس برئاسة  ــتمع مجلس النواب يف جلس  اس
ــي، إىل تقرير  ــى عيل الراع ــس املجلس األخ يحي رئي
ــرثوات املعدنية حول قرار  ــة والنفط وال لجنة التنمي
ــتوى تنفيذ  ــتقات النفطية ومس ــعار املش تعويم أس

توصيات املجلس بهذا الشأن.
ــارت اللجنة يف تقريرها إىل نصوص قرار  حيث أش
التعويم والتداعيات املرتتبة عليه وتوصيات مجلس 

النواب السابقة بشأن القرار ومستوى تنفيذها.
ــرثوات  ــط وال ــة والنف ــة التنمي ــارت لجن ــا أش كم
ــتنتاجات واملالحظات يف  ــدد من االس املعدنية إىل ع

ضوء اإليضاحات واملعلومات حول قرار التعويم.
وأوضحت اللجنة أن نتائج التطبيق العميل لقرار 
ــرزت اختالالت  ــتقات النفطية أف ــعار املش تعويم أس
ــات الدولة  ــتوى مؤسس ــة عىل مس ــة واقتصادي مالي
ــن، األمر  ــية للمواط ــتوى األوضاع املعيش ــىل مس وع
ــرار التعويم  ــادة النظر يف ق ــذي يتطلب رضورة إع ال

وتعديله..
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عواصم/وكاالت
ــورية لطائرة إف 16 اإلرسائيلية باهتمام  ــقاط القطاعات الس حظي إس
ــتهداف  ــن الهزيمة يف محاولتها اس ــة التي عربت ع ــائل اإلعالم الدولي وس

قواعد سورية يف ريف دمشق.
ــبكة "يس ان ان" اإلخبارية األمريكية عىل لسان  ويف هذا الصدد قالت ش
ــراز أف 16- تحطمت يف  ــدرو كاري" إن مقاتلة إرسائيلية من ط ــب "أن الكات
ــن قبل القوات  ــريان مضادة للطائرات" م ــمال إرسائيل بعد تعرضها "لن ش

السورية.
ــرة اإلرسائيلية  ــنت الطائ ــيل إن الطيارين عىل م ــش االرسائي ــال الجي وق
ــا وإن أحد الطيارين أصيب بجراح خطرية بينما أفادت وكالة االنباء  اصيب
ــىل العدوان  ــورية ردت ع ــوات الدفاع الجوي الس ــمية إن ق ــورية الرس الس
ــنتها  ــالل رضب أكرث من طائرة إرسائيلية بعد هجمات ش ــيل من خ اإلرسائي

طائرات إرسائيلية عىل قاعدة عسكرية سورية.

الصحافة العالمية: دمشق حطمت هيبة الصحافة العالمية: دمشق حطمت هيبة 
تل أبيب  وأسطورتها الهجوميةتل أبيب  وأسطورتها الهجومية

استشهاد استشهاد ٩٩ مواطنين من أسرة واحدة باستهداف  مواطنين من أسرة واحدة باستهداف 
العدوان منزلهم  في الحديدةالعدوان منزلهم  في الحديدة

ــعة مواطنني بينهم  ــهد تس استش
ــني لطريان  ــاء أمس بغارت خمس نس
ــعودي  الس ــي  األمريك ــدوان  الع
استهدفتا منزلهم بمديرية الجراحي 

يف محافظة الحديدة.
ــي باملحافظة  ــح مصدر أمن وأوض
ــن  ــريان العدوان ش ــبأ) أن ط ـــ (س ل
ــني عىل منزل يف منطقة الرشجة  غارت
إىل  أدى  ــا  م ــي  الجراح ــة  بمديري
ــراد األرسة  ــن أف ــعة م ــهاد تس استش
ــماء وصور  ــاء ..أس بينهم خمس نس

الضحايا ص3
كما شن طريان العدوان األمريكي 
ــارات عىل  ــالث غ ــعودي أمس ث الس

ــدة  ــة صع ــة بمحافظ ــق متفرق مناط
ــف صاروخي  ــتهدف قص ــا اس ، فيم

ومدفعي مناطق أخرى .
ــي باملحافظة  ــح مصدر أمن وأوض

ــن غارتني عىل  ــريان العدوان ش أن ط
ــة باقم وغارة  منطقة آل قراد بمديري

عىل منطقة طخية بمديرية مجز.

قصف جوي وصاروخي على مناطق بصعدة

التفاصيل صفحة 03

/ 
ــار التي تناقلتها عدد من  ــة مواني البحر األحمر اليمنية االخب نفت مؤسس
ــانية  ــاعدات إنس ــة عن" ترحيب الواليات املتحدة بتفريغ مس ــوكاالت العاملي ال
ــخة منه أن عمل  ــاء الحديدة باليمن " مؤكدة يف بيان تلقت "الثورة" نس يف مين
ــداء العاملي يف  ــن برنامج الغ ــو)  االربعة املقدمة م ــة (التدان ــات املتحرك الكرين
ــه قوى الظلم  ــار الزيف الذي تمارس ــا يدخل يف إط ــس بالحقيقي وإنم خرب لي
ــترشى يف الوكاالت اإلعالمية و تطلق شائعات ال أساس  ــتعباد والذي اس واالس
ــه  والتعايل عىل صوت  ــة الظالم عىل ظلم ــا الوحيد إعان ــا من الصحة هدفه له

الحق و كتمه .

مؤسسة موانئ البحر ا�حمر تنفي تفريغ مؤسسة موانئ البحر ا�حمر تنفي تفريغ 
مساعدات إنسانية في ميناء الحديدةمساعدات إنسانية في ميناء الحديدة

مقتل جنود سعوديين بينهم ضابط في مقتل جنود سعوديين بينهم ضابط في 
مواجهات ما وراء الحدودمواجهات ما وراء الحدود

 / ماجد الكحالين
ــائل اعالمية سعودية بمقتل عدد من  اعرتفت وس
ــط خالل مواجهات  ــعوديني بينهم ضاب الجنود الس

عىل الرشيط الحدودي.
ــإن مواجهات مع قوات الجيش  ووفقا للمصادر ف
ــعود آل  ــي س ــب ضويح ــل النقي ــن مقت ــفرت ع أس
ــا  ــلمان باش ــاء/ س ــل رقب ــدورسي، ووكي ــض ال ناه

هروبي والجنديني عبدالعزيز بن جمعان بن حنش 
ــريه الدقيقي  ــن عم ــلمان ب ــريي، ومحمد بن س الزه

الحويطي.
ــلة  ــعبية سلس وتنفذ قوات الجيش واللجان الش
ــعودية يف  ــكرية س ــىل مواقع عس ــات يومية ع هجم
ــوب غربي  ــري جن ــران وعس ــزان ونج ــات جي قطاع
ــكرية لتحالف  ــالق العمليات العس ــة منذ انط اململك

العدوان السعودي يف 26 مارس 2015.
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صنعاء/سبأ
ــس  رئي ــال  بأعم ــم  القائ ــى  التق
ــني  حس ــد  محم ــورى  الش ــس  مجل
ــم  املقي ــل  املمث ــس،  أم ــدروس  العي
ــتيفن  س ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  لربنام
ــل الربنامج يف  ــون، ونائب ممث أندرس
ــيش. جرى  ــا القري ــىل رض ــن ع اليم
ــتجدات  ــة مس ــالل اللقاء مناقش خ
ــانية يف اليمن وتزايد  األوضاع اإلنس
ــراء  ج ــي  اليمن ــعب  الش ــاة  معان
ــة  ــرب الظامل ــر والح ــار الجائ الحص

التي تشنها دول تحالف العدوان.
ــس  رئي ــال  بأعم ــم  القائ ــاد  وأش
مجلس الشورى، بالجهود امللموسة 
ــن  ــي يف اليم ــذاء العامل ــج الغ لربنام
خاصة يف هذه الظروف االستثنائية، 

منوها بنشاط الربنامج منذ تأسيسه 
ــة  ــن 80 دول ــرث م ــام 1960م يف أك ع
ــف وطأة  ــل تخفي ــن أج ــم م يف العال

الحروب والكوارث.
ــانية  اإلنس ــاة  املعان إىل  ــار  وأش
ــي ال يوجد لها  ــي والت ــعب اليمن للش
مثيل يف التاريخ املعارص جراء الحرب 

ــنها دول التحالف  العدوانية التي تش
بقيادة السعودية منذ ثالثة أعوام وما 
رافقها من حصار شامل وكذا انقطاع 
ــام باإلضافة  ــذ أكرث من ع املرتبات من
ــني اليمنيني  ــن املغرتب ــرد عدد م إىل ط

من األرايض السعودية.

العيدروس  يبحث مع مسؤول برنامج الغذاء الوضع االنساني ويؤكد العيدروس  يبحث مع مسؤول برنامج الغذاء الوضع االنساني ويؤكد 
أن تحالف العدوان ارتكب ابشع الجرائم في التاريخ المعاصر  أن تحالف العدوان ارتكب ابشع الجرائم في التاريخ المعاصر  
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