
ــعودي ومرتزقته  ــش الس ــود الجي ــن جن ــي عدد م  لق
مرصعهم وأصيب آخرون أمس بقصف مدفعي استهدف 

تجمعاتهم وكرس زحف بجيزان.
ــبأ) سقوط قتىل وجرحى  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
يف صفوف الجيش السعودي واملرتزقة إثر دك تجمعاتهم 

يف ملحمة وقلة الشخف ومعريضة بقصف مدفعي.
ــكرية  ــة عس ــري جراف ــم تدم ــه ت ــدر إىل أن ــار املص وأش

سعودية بصاروخ موجه يف املحروق.
ــعبية أحبطوا  ــان الش ــدر أن الجيش واللج ــد املص وأك
ــىل أحد  ــعودي ع ــش الس ــة الجي ــلل ملرتزق ــة تس محاول

املواقع قبالة جبل قيس، وكبدوهم خسائر فادحة.
كما  دمر الجيش واللجان الشعبية أمس دبابة للجيش 

السعودي يف موقع الطلعة بنجران.
ــعودية  ــران تدمري دبابة س ــكري بنج ــد مصدر عس وأك

ــن كان عىل  ــة ومرصع م ــع الطلع ــه يف موق ــاروخ موج بص
متنها.

ــعبية أمس آليتني  إىل ذلك أعطب الجيش واللجان الش
ملرتزقة الجيش السعودي شمال صحراء ميدي.

ــتهدفت  ــوة املدفعية اس ــكري أن الق ــدر عس ــد مص وأك
تجمعات ملرتزقة العدوان وأعطبت آليتني شمال صحراء 

ميدي.

قتلى وجرحى من جنود العدو السعودي بقصف مدفعي وكسر زحف لهم في جيزانقتلى وجرحى من جنود العدو السعودي بقصف مدفعي وكسر زحف لهم في جيزان
تدمري دبابة سعودية ومصرع طاقمها يف نجران وإعطاب آليتني شمال صحراء ميدي

أكدت وزارة حقوق اإلنسان أن الجرائم التي 
يرتكبها العدوان السعودي األمريكي بمحافظة 
ــا أرسة كاملة  ــا التي تعرضت له ــدة وآخره صع
ــع كل الرشائع  ــان، جرائم حرب تتناىف م بضحي
ــاني وقانون  ــون الدويل اإلنس ــماوية والقان الس

حقوق اإلنسان وميثاق األمم املتحدة.
ــة  وكال ــت  تلق ــان  بي يف  ــوزارة  ال ــارت  وأش
ــه إىل أن هذه  ــخة من ــبأ) نس األنباء اليمنية (س
ــال اإلجرامية  ــتمراراً لألفع ــي اس ــم تأت الجرائ
ــا تحالف العدوان بحق  ــة التي يرتتكبه املُمنهج
ــدة عىل وجه  ــكل عام ومحافظة صع اليمن بش

الخصوص.
ــدة  بش ــان  اإلنس ــوق  حق وزارة  ــت  وأدان
ــا العدوان بحق  ــة التي ارتكبه ــة املروع الجريم
أرسة كاملة مكّونة من خمسة أفراد باستهداف 
ــة  ــان بمحافظ ــة ضحي ــارة يف مدين ــم بغ منزله

صعدة..

حقوق ا(نسان: مجازر العدوان بصعدة جرائم حقوق ا(نسان: مجازر العدوان بصعدة جرائم 
حرب تتنافى مع كل الشرائع والقوانين الدوليةحرب تتنافى مع كل الشرائع والقوانين الدولية

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

ــون عــامــًا  ــك ــي ــون عــامــًا هـــذا الـــعـــام س ــك ــي هـــذا الـــعـــام س
تسلم  ولــن  بامتياز   تسلم باليستيا  ولــن  بامتياز   باليستيا 
السعودية من صواريخنا مهما السعودية من صواريخنا مهما 
حشدوا من منظومات دفاعية حشدوا من منظومات دفاعية 

صنعاء / سبأ
ــس  ــس املجل ــاط رئي ــدي املش ــام األخ مه ــتورية أم ــني الدس أدى اليم
ــم أمري الدين  ــورى عبد الكري ــس، عضو مجلس الش ــيايس األعىل أم الس

الحوثي بحضور القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس.
ــد  ــايض أحم ــاط الق ــس املش ــام الرئي ــة أم ــني القانوني ــا أدى اليم كم
ــيف الربيهي  ــور عبدالله س ــي والقايض الدكت ــد املعلم ــن أحم عبدالرحم

ــور رئيس مجلس  ــة العليا بحض ــاء يف املحكم ــا أعض ــبة تعيينهم بمناس
ــة العليا  ــس املحكم ــى املتوكل ورئي ــايض احمد يحي ــىل الق ــاء األع القض

القايض عصام عبدالوهاب السماوي.

عضو مجلس شورى وقاضيان يؤدون اليمين أمام الرئيس المشاطعضو مجلس شورى وقاضيان يؤدون اليمين أمام الرئيس المشاط

استشهاد وجرح استشهاد وجرح ١٩١٩ مدنيا بمجزرتين جديتين للعدوان في الحديدة وصعدة مدنيا بمجزرتين جديتين للعدوان في الحديدة وصعدة
العدوان يشن ٦٦ غارة على ٣ محافظات ويقصف منازل ومزارع المواطنني يف القرى الحدودية بـ٩٠صاروخا وقذيفة

ٹ/ متابعات
شن العدوان السعودي الغاشم خالل الساعات املاضية أكرث 
من 66 غارة يف محافظات الحديدة وحجة وصعدة ، كما قصف 

بأكرث من 90 صاروخا املديريات الحدودية.
ــعودي الغاشم خالل غاراته  وارتكب العدوان األمريكي الس
ــدة وصعدة  ــي الحدي ــني يف محافظت ــس، مجزرت ــية أم الوحش

أسفرتا عن استشهاد وجرح 19 مدنيا كحصيلة أولية،.
ــة  ــي يف محافظ ــدر أمن ــح مص ــورة" أوض ــح لـ"الث ويف ترصي
ــارة مزرعة بمديرية  ــتهدف بغ ــدة أن طريان العدوان اس الحدي
ــعة  ــني وجرح تس ــة مواطن ــهاد أربع ــي أدت إىل استش الجراح

آخرين كحصيلة أولية للمجزرة.
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارتني عىل منطقة 
ــىل منطقة الجاح  ــة الصليف، و7 غارات ع ــىس بمديري رأس عي
ــة التابعة ملديرية  بمديرية بيت الفقيه، وغارة عىل جزيرة الرش
ــة الدريهمي،  ــاحل بمديري ــىل منطقة الس ــارة ع ــف، وغ الصلي

وغارة عىل مديرية اللحية باملحافظة عينها.
التفاصيل صفحة 03

ا(عدام لثالثة مدانين بالتخابر مع العدو ا(عدام لثالثة مدانين بالتخابر مع العدو 
السعودي واالشتراك مع عصابة القاعدةالسعودي واالشتراك مع عصابة القاعدة

صنعاء - سبأ:
ــة املتخصصة أمس،  ــة االبتدائي ــت املحكمة الجزائي  قض
برئاسة رئيس املحكمة القايض عبده راجح، باإلعدام تعزيرا 
ــة وإعانة دولة  ــع دولة أجنبي ــوا بالتخابر م ــق ثالثة أدين بح
العدوان السعودي، واالشرتاك مع عصابات تنظيم القاعدة.
ــده محمد  ــادق عب ــد ص ــة محم ــكام بإدان ــت اإلح وقضى
ــة  ــزام بتهم ــه ح ــح عبدالل ــىل صال ــم ع ــي، وإبراهي املطحن
ــلحة  ــرتة 2011م 2014- مع عصابة مس ــالل الف ــرتاك خ االش

ــال إجرامية  ــالل أعم ــم القاعدة من خ ــع تنظي ــة تتب ومنظم
ــآت  ــن واملنش ــلحة واألم ــوات املس ــة الق ــت يف مهاجم تمثل
ــال تفجري وتخريب  ــكرية، واملمتلكات العامة وكذا أعم العس

وإتالف وقتل ونهب واغتياالت.
ــدا، وكذا  ــي باإلعدام ح ــة املطحن ــم بمعاقب ــىض الحك وق
ــنوات تبدأ من تاريخ  معاقبة إبراهيم حزام بالحبس عرش س

القبض عليه.
البقية صفحة 02

 صـ 07مسافرون يمنيون: تعرضنا لإلذالل في مطار القاهرةمسافرون يمنيون: تعرضنا لإلذالل في مطار القاهرة

مقبولي يدشن الربط الشبكي بمالية صنعاء ويطلع مقبولي يدشن الربط الشبكي بمالية صنعاء ويطلع 
على العملية التعليمية في جامعة على العملية التعليمية في جامعة ٢١٢١ ســـبتمبر ســـبتمبر

وكالة أسوشــــييتد برس: عشــــاء دبلوماسي جمع وكالة أسوشــــييتد برس: عشــــاء دبلوماسي جمع 
"نتنياهو" مع مبعوث ا(مارات في لقاء غير معتاد"نتنياهو" مع مبعوث ا(مارات في لقاء غير معتاد

ــني  ــوزراء وزير املالية حس ــس ال ــب رئي ــن نائ دش
ــني  حن ــاء  صنع ــظ  محاف ــه  ومع ــويل  مقب ــه  عبدالل
ــام املايل ونظام  ــبكي للنظ ــد قطينة،  الربط الش محم
ــب املالية  ــالت بمكت ــري املعام ــع س ــكرتارية وتتب الس

بمحافظة صنعاء.
ــتكمال عملية الربط الشبكي  وأكد عىل رضورة اس
ــرب وقت،  ــة صنعاء يف أق ــات املحافظ ــب مديري ملكات
ــز األداء املايل،  ــري قاعدة بيانات حقيقية لتحفي وتوف

والحد من العشوائية.
ــوزراء وزير  ــع نائب رئيس ال ــن جهة أخرى أطل م
ــة بجامعة 21  ــة التعليمي ــري العملي ــىل س ــة ، ع املالي

سبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقية.
ــزات  ــن تجهي ــة م ــه الجامع ــا تتضمن ــاد بم وأش
تعليمية ومعامل ومختربات.. مشرياً إىل أهمية األخذ 
ــاه الحكومة نحو  ــبتمرب واتج ــة جامعة 21 س بتجرب
ــة  ــة يف مجاالت الهندس ــات تخصصي ــاء جامع إنش

والزراعة والطب عىل غرار جامعة 21 سبتمرب.
ــد الدكتور مقبويل عىل أهمية االهتمام بتطوير  وأك
التعليم الجامعي ومخرجاته، بما يعزز قدرة الطالب 
ــن وتحقيق  ــوض بالوط ــع والنه ــة املجتم ــىل خدم ع

تنمية حقيقية .

ــيئاً ، ال  ــمياً، ويف الوقت الذي لم تعلن حكوماتهم ش رس
تعرتف اإلمارات رسمًيا بوجود إرسائيل.

ــاء بني رئيس  ــية عىل العش ــن الدبلوماس ــن القليل م لك
ــلط الضوء عىل  ــفري اإلماراتي، س الوزراء اإلرسائييل والس
ــم العربي: العالقات  ــوأ األرسار املحفوظة يف العال ــد أس أح
ــرب الذين يزداد  ــل وبعض جريانها الع ــة بني إرسائي الهادئ
ــدوا قضية  ــوم، بعد أن وج ــن يوماً بعد ي ــم يف العل انفتاحه

مشرتكة ضد إيران.

ــه، هو مطعم جورج  ــذي الذي تم اللقاء في ــكان ال كان امل
ــري من األحيان العديد  ــاون الراقي الذي يرتدد عليه يف كث ت
ــاراك أوباما إىل  ــن ب ــنطن، م ــال واش ــرز وأقوى رج ــن أب م
ــب. وكان  ــس ترام ــوزراء يف إدارة الرئي ــس ال ــاء مجل أعض
ــو ، يف املدينة  ــني نتنياه ــيل بنيام ــوزراء اإلرسائي ــس ال رئي
لحضور مؤتمر سنوي حول سياسة إرسائيل ، عندما جاء 

طلب غري متوقع.

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
ــبوع األول من شهر مايو الجاري   ضبط أمن أمانة العاصمة خالل األس

367 متهماً ومطلوباً للعدالة .
ــاً عىل ذمة 294  ــبأ) أنه تم ضبط 351 متهم ــح مصدر أمني لـ (س وأوض

قضية باإلضافة إىل 12 مطلوباً بموجب أوامر قضائية ونيابية .
وأشار إىل أن أمن األمانة ضبط خالل الفرتة نفسها عصابة رسقة منازل 
ــن أصحاب  ــة ، مبيناً أنهم م ــني بالجريم ــة متهمني متلبس ــة من أربع مكون
ــيارتني  ــتعادة س ــدر أنه تم اس ــر املص ــة .. وذك ــة رسق ــوابق يف 16 قضي الس

مرسوقتني وإعادتهما إىل أصحابها .

ضبط ضبط ٣٦٧٣٦٧ متهمًا ومطلوبًا للعدلة  متهمًا ومطلوبًا للعدلة 
واستعادة مسروقات بأمانة العاصمةواستعادة مسروقات بأمانة العاصمة

صنعاء - سبأ:
ــيايس األعىل رقم (49) بتعيني الدكتور   صدر أمس قرار رئيس املجلس الس

طه أحمد محمد املتوكل وزيرا للصحة العامة والسكان.
ــم (50) بتعيني  ــيايس األعىل رق ــس املجلس الس ــرار رئي ــا صدر أمس ق كم
ــارا للمجلس السيايس األعىل بدرجة  ــالم بن حفيظ مستش الدكتور محمد س

نائب رئيس الوزراء.

وبــن حفيظ  للصحة  ــرا  وزي وبــن حفيظ المتوكل  للصحة  ــرا  وزي المتوكل 
مستشارا للمجلس السياسي اXعلىمستشارا للمجلس السياسي اXعلى

صنعاء / سبأ
ــن حبتور، برقية  ــور عبدالعزيز صالح ب ــوزراء الدكت ــث رئيس مجلس ال بع
ــيخ املناضل والقيادي يف حزب رابطة أبناء اليمن  ــاة يف وفاة الش عزاء ومواس
ــد حياة زاخرة  ــور، الذي وافاه األجل بع ــوض بن أحمد بن حبت ــن بن ع محس

بالنضال والعطاء الوطني.
ــاته ألبناء الفقيد  وأعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تعازيه وعظيم مواس
ــارص وعبدالله عوض وبقية  ــف وتركي وإخوانه ن ــلطان وناي صالح وفريد وس

أفراد أرسته يف الوطن واملهجر بهذا املصاب .

رئيــــس الــــوزراء يعزي فــــي وفاة رئيــــس الــــوزراء يعزي فــــي وفاة 
الشيخ المناضل محسن بن حبتورالشيخ المناضل محسن بن حبتور
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