
ــت آي» الربيطاني  ــرب موقع «ميدل إيس اعت
ــع حاليا يف اتجاه  ــعودية تدف أن اإلمارات والس

اضطراب األوضاع يف البحرين.
ــن مصادر (لم  ــت آي»  ع ونقل «ميدل إيس
ــعي ويل عهد أبوظبي «محمد بن  ــمها) س يس
ــعودية «محمد بن  زايد» بموافقة ويل عهد الس
ــلمان» عىل اإلطاحة برئيس وزراء البحرين  س
ــلمان آل خليفة» من  ــن س ــة ب ــيخ «خليف الش
ــن عيىس آل  ــك «حمد ب ــني املل ــه، لتمك منصب

خليفة» بشكل أكرب من حكم البالد.
وينظر إىل رئيس الوزراء البحريني عىل أنه 
ــة، حيث يتوىل منصب  الرجل األقوى يف اململك
ــارس  ــام 1971م، ويم ــذ ع ــوزراء من ال ــة  رئاس
ــني  ــات يف أع ــم، وب ــة للحك ــات حقيقي صالحي
ــم الحقيقي  ــار الحاك ــني الكب ــادة الخليجي الق

والفعيل للبحرين.

ميدل إيست آي: السعودية وا�مارات ميدل إيست آي: السعودية وا�مارات 
تدفعان الضطرابات بالبحرينتدفعان الضطرابات بالبحرين
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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
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.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

مصدر عسكري:عمليات قواتنا الصاروخية تسير وفق معادلة رادعة وبنك اهداف محددة مصدر عسكري:عمليات قواتنا الصاروخية تسير وفق معادلة رادعة وبنك اهداف محددة 
ــتي الذي  ــكري بوزارة الدفاع أن صاروخ بدر1 البالس أكد مصدر عس
أطلقته القوة الصاروخية مساء أمس األول أصاب هدفه بدقة يف املدينة 

الصناعية بجيزان.
ــالة  ــتي رس ــبأ) أن إطالق الصاروخ الباليس ـــ (س ــح املصدر ل وأوض
ــتمر عىل  ــعودي األمريكي املس ــدوان الس ــار الرد عىل الع ــي يف إط ويأت
ــنوات واستهدافه للمدنيني ومقدرات الشعب اليمني  اليمن منذ أربع س

وتهديد امن واستقرار ووحدة اليمن.
ــتهداف عمق  ــتمرار العمليات الصاروخية يف اس كما أكد املصدر اس
العدوان وتحالفه الباغي عىل الشعب اليمني .. الفتا إىل أن االستهداف 
ــمل مفاصل  ــرتاتيجية وبنك أهداف تش ــتقبيل يتم وفق اس القائم واملس

العدو العسكرية واالقتصادية حتى يوقف عدوانه عىل اليمن.
ــة وتكتيكية  ــهدت عمليات نوعي ــات ش ــدر إىل أن الجبه ــت املص ولف

ناجحة خالل الساعات املاضية يف عدد من املحاور الهامة.
ــعبية عملية  ــال الجيش واللجان الش ــة الجوف نفي أبط ففي جبه
ــب وكبدوا العدو  ــع قوى العدوان ومرتزقته يف الجرش ــة عىل مواق تكتيكي

خسائر يف األرواح وتدمري طقم يحمل معدل 14.5.

..ويعزي في استشهاد أركان ..ويعزي في استشهاد أركان 
حرب اللواء حرب اللواء ١٢٧١٢٧ ومرافقيه ومرافقيه

ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس ــدي املش ــث األخ مه بع
ــرب اللواء 127  ــهاد أركان ح ــىل برقية عزاء يف استش األع
ــد عويدين  ــلطان عويدين محم ــدة س ــة ري ــر مديري مدي
ونجله عبدالرحمن وخمسة من مرافقيه يف مواجهة قوى 

العدوان يف الساحل الغربي.
ــي اجرتحها  ــوالت الت ــاط بالبط ــس املش ــاد الرئي وأش
ــه يف مواجهة قوى الغزو  ــرب اللواء 127 ومرافقي أركان ح

والعدوان يف الساحل الغربي ومختلف الجبهات.
ــاة ألرسة الشهيد وذويه  وعرب عن خالص العزاء املواس
ــيح جناته  ــكنه ومرافقيه فس ــاىل أن يس ــه تع ــائال الل .. س
ــلوان.." إنا لله وإنآ إليه  ويلهم أهلهم وذويهم الصرب والس

راجعون ".

الرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بالعيد الوطني لبالدهالرئيس المشاط يهنئ الرئيس الروسي بالعيد الوطني لبالده

صنعاء / سبأ 
ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس بعث األخ مهدي املش
ــيا  روس ــة  جمهوري ــس  رئي إىل  ــة  تهنئ ــة  برقي ــىل  األع
ــبة احتفاالت الشعب  االتحادية فالديمري بوتن، بمناس

الرويس الصديق بالعيد الوطني.

القوات المسلحة تنفذ عمليات هجومية كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة في جبهات عدة القوات المسلحة تنفذ عمليات هجومية كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة في جبهات عدة 

التفاصيل صفحة 03

 / أحمد املاليك
أكد األخ طالل عقالن وزير الخدمة 
ــيتم رصف نصف راتب  ــه س ــة أن املدني
ــة يف القطاعني  ــي الدول لجميع موظف
ــد  عي ــبة  بمناس ــي  واملدن ــكري  العس
ــىل توجيهات  ــاء ع ــارك بن ــر املب الفط
ــس املجلس  ــاط رئي ــدي املش األخ مه

السيايس األعىل.
ــي الذي  ــر الصحف ــار يف املؤتم وأش
ــة  الخدم ــوزارة  ب ــس  أم ــاء  ــد مس عق
ــت  عمل ــة  املالي وزارة  أن  إىل  ــة  املدني

ــة لتغطية  ــغ املتطلب ــري املبال عىل توف
ــة  ــرية عالي بوت ــب  الرات ــف  رصف نص
ــحيحة  ــم اإلمكانية اإليرادية الش برغ
ــىل  ــدداً ع ــة، مش ــة العام ــوارد املالي مل
ــد  ــل عي ــب قب ــذا الرات رضورة رصف ه
ــوم  ــل أو تق ــة تعط ــر وأن أي جه الفط
بتأخري الرصف فسيتم إلزامها بالدوام 
ــازة العيد واتخاذ اإلجراءات  خالل إج
ــىل توجيهات  ــة ضدها بناء ع الصارم

الرئيس املشاط.

عقالن يؤكد بدء صرف نصف راتب قبل عيد الفطر المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المشاطعقالن يؤكد بدء صرف نصف راتب قبل عيد الفطر المبارك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المشاط
 يف مؤتمر صحفي ..المالية تشدد على سرعة تقديم الكشوفات من قبل الجهات الحكومية

التفاصيل صفحة 03

المالية والخدمة المدنية تؤكدان الجاهزية المالية والخدمة المدنية تؤكدان الجاهزية 
لصرف نصف الراتب قبل عيد الفطرلصرف نصف الراتب قبل عيد الفطر

صنعاء / سبأ 
ــس  أم ــاء  بصنع ــاع  اجتم ــد  عق
ــة  رئاس ــب  مكت ــر  مدي ــة  برئاس
ــد ضم نائب  ــة أحمد حام الجمهوري
ــة الدكتور  ــوزراء وزير املالي رئيس ال
ــة  الخدم ــر  ووزي ــويل  مقب ــني  حس
ــالن  ــالل عق ــات ط ــة والتأمين املدني
ــم إسماعيل  ونائب وزير املالية هاش
ــة املدنية لقطاع  ووكيل وزارة الخدم

املعلومات حسن املؤيد.
ــة  ملناقش ــاع  االجتم ــرس  وك
ــب املتصلة بتنفيذ توجيهات  الجوان
ــاط رئيس املجلس  ــدي املش األخ مه
ــف  نص ــرصف  ب ــىل  األع ــيايس  الس
ــد  عي ــل  قب ــة  الدول ــي  ملوظف ــب  رات
ــف معاناتهم  ــارك لتخفي ــر املب الفط
ــاع الراهنة التي يمر بها  جراء األوض

الوطن.

ــة  ــة والخدم ــا املالي ــدت وزارت وأك
ــف  نص ــرصف  ل ــة  الجاهزي ــة  املدني
ــه  ــر وتوجي ــد الفط ــل عي ــب قب الرات
ــة  املقدم ويف  ــة  املختص ــات  الجه
ــك  بن ــد وكاك  للربي ــة  العام ــة  الهيئ
ــف  نص رصف  يف  ــتمرار  االس ــىل  ع
ــازة عيد الفطر  الراتب حتى أيام إج

الستكمال الرصف .

وجهتا هيئة الربيد و"كاك بنك" باالستمرار يف الصرف حتى أيام إجازة العيد:

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
األخ  ــواب  الن ــس  مجل ــس  رئي ــث  بع
ــة تهنئة إىل رئيس  ــى عيل الراعي برقي يحي
الجمعية الوطنية بجمهورية الربتغال أدود 
ــاالت  ــبة احتف ــز، بمناس ــريو دودريجي دوف

الشعب الربتغايل بالعيد الوطني.
ــواب األخ  ــس الن ــث رئيس مجل ــا بع كم
ــة تهنئة إىل رئيس  ــى عيل الراعي برقي يحي
مجلس النواب الفلبيني بانتاليون الفاريز، 
ــي  الفلبين ــعب  الش ــاالت  احتف ــبة  بمناس

بالعيد الوطني.

الراعي يهنئ بالعيد الوطني لكل الراعي يهنئ بالعيد الوطني لكل 
طيران العدوان يشن غاراته على مركز معالجة الكوليرا والمعهد التقني بمديرية عبس محافظة حجةطيران العدوان يشن غاراته على مركز معالجة الكوليرا والمعهد التقني بمديرية عبس محافظة حجةمن البرتغال والفلبينمن البرتغال والفلبين

 / خاص
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي أمس  ش
ــز معالجة الكولريا  ــتهدفت مرك غارات مبارشة اس
ــذي تديره  ــة وال ــة حج ــس محافظ ــة عب بمديري
ــارات عن  ــفرت الغ ــة أطباء بال حدود و أس منظم
تدمريه كليا ، كما استهدف طريان العدوان بغارات 
ــس أدت إىل  ــي بمديرية عب ــد التقن ــة املعه مماثل

تدمريه.
 وأدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار 
ــة  ــق الصحي للمراف ــدوان  الع ــريان  ــتهداف ط اس
ــتهدافه املتعمد واملبارش ملركز معالجة  وآخرها اس

الكولريا بمديرية عبس بمحافظة حجة.
وأشارت الوزارة إىل أن استهداف طريان العدوان 
ــة عبس، يتناىف مع  ــز معالجة الكولريا بمديري ملرك

كل املواثيق والقوانني الدولية واإلنسانية.
واستنكرت صمت األمم املتحدة املستمر تجاه 
ــت املرة  ــذه ليس ــرية إىل أن ه ــم ..مش ــذه الجرائ ه
األوىل التي يستهدف العدوان فيها مراكز معالجة 

الكولريا ومشاريع املياه.
ــدوان  الع ــف  تحال ــة  الصح وزارة  ــت  وحمل
ــة الكولريا يف  ــطة مكافح ــض أنش ــؤولية تقوي مس

اليمن.. محذرة من التسبب مجددا يف موجة وباء 
خالل العام 2018م.

ــل  ــدوان يتحم ــىل أن الع ــد ع ــددت التأكي وج
ــاء  ــة كأطب الدولي ــات  املنظم ــتهداف  ــات اس تبع
ــر والذي يهدد التواجد  بالحدود والصليب األحم
ــات يف اليمن الذي  ــذه املنظم ــاني الهام له اإلنس

تصف األمم املتحدة أن العدوان تسبب فيه بأسوأ 
كارثة إنسانية يف العالم.

أطباء بال حدود تتهم السعودية واإلمارات باستهداف المرافق الصحية والطبية

صنعاء / سبأ
ــة ومنظمة مناضيل  ــة األركان العام ــة هيئ ــت قيادة وزارة الدفاع ورئاس نع
ــبتمربي اللواء عيل عبدالله صالح أبو لحوم أحد  الثورة اليمنية املناضل الس
ــر ناهز الـ 79  ــاه األجل عن عم ــبتمرب الذي واف ــورة اليمنية 26 س ــاط الث ضب
ــكري  ــا بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني من خالل عمله القيادي العس عام

واملدني والدبلومايس.
ــادت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان ومنظمة مناضيل الثورة  وأش
بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية حيث كان واحدا من الضباط األحرار األوائل 
ــادس والعرشين من سبتمرب  ــهموا يف التخطيط واإلعداد لثورة الس الذين أس

عام 1962م .
ــبأ) إىل أن الفقيد اجرتح  ــارت يف بيان تلقته وكالة األنباء اليمنية (س وأش
ــع زمالئه ورفاق دربه من الضباط األحرار واملقاتلني الرشفاء معارك بطولية  م
ــوري وكان له  ــورة والنظام الجمه ــا يف الدفاع عن الث ــا ناصع ــطرو تاريخ وس
ــن يف مختلف  ــتقرار ووحدة الوط ــىل امن واس ــاظ ع ــهودة يف الحف أدوارا مش
املنعطفات وقدموا من أجل االنتصار لإلرادة الوطنية التضحيات الجسيمة.

صنعاء / سبأ 
ــة املهندس  ــر الخارجي ــأ وزي هن
ــام رشف, وزير خارجية روسيا  هش
ــروف،  الف ــريغي  س ــة  االتحادي

بمناسبة العيد الوطني لبالده.
وأعرب الوزير رشف يف الربقية عن 
ــيا االتحادية  أمله يف استمرار روس
ــلمي  ــيايس الس ــم الحل الس يف دع
ــكري عىل  ــدوان العس ــاف الع وإيق
ــامل عن  ــن ورفع الحصار الش اليم

الشعب اليمني.

الدفاع ورئاسة اXركان ومنظمة مناضلي الثورة ينعون الدفاع ورئاسة اXركان ومنظمة مناضلي الثورة ينعون 
المناضل اللواء علي أبو لحوم والعميد اZنسي المناضل اللواء علي أبو لحوم والعميد اZنسي 

وزير الخارجية يهنئ نظيره الروسي بالعيد الوطنيوزير الخارجية يهنئ نظيره الروسي بالعيد الوطني

التفاصيل صفحة 03

ــتة مواطنني أمس إثر غارة  ــهد وأصيب س استش
ــىل جزيرة  ــعودي ع ــريان العدوان األمريكي الس لط

كمران بمحافظة الحديدة.
ــبأ) أن  ــة لـ(س ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن غارة عىل جزيرة كمران ما أدى  طريان العدوان ش

إىل استشهاد مواطنني أثنني وإصابة أربعة آخرين.
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط كما ش

أمس ثمان غارات عىل محافظة الحديدة.

ــريان  ط أن  ــة  باملحافظ ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــرج  ــة الع ــىل منطق ــارات ع ــبع غ ــن س ــدوان ش الع

بمديرية باجل.
ــتهدف  ــدر إىل أن طريان العدوان اس ــار املص وأش

بغارة منطقة الجبانة بمديرية الحايل.
ويف الجوف أصيبت امرأة أمس يف قصف مدفعي 
مكثف ملرتزقة العدوان السعودي عىل منازل ومزارع 

املواطنني يف مديرية املتون.

ــي  املدفع ــف  القص ان  ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
للمرتزقة أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطرية أدى 

لبرت رجلها وأرضار بمنازل املواطنني.
ــيا املرتزقة كثفت من  ــار املصدر إىل ان مليش وأش
ــزارع املواطنني  ــازل وم ــوائي عىل من ــف العش القص
ــش واللجان  ــرية وتطهري الجي ــائرهم الكب ــد خس بع

الشعبية للمديرية.

التفاصيل صفحة 09

البقية صفحة 02

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ١٦١٦ غارة على صعدة والحديدة وتعز ولحج ويدمر المعهد التقني بعبس غارة على صعدة والحديدة وتعز ولحج ويدمر المعهد التقني بعبس
٨ شهداء وجرحى بغارة على "كمران" وقصف صاروخي على رازح والمتون

البقية صفحة 02


