
ــة  محافظ ــالء  وعق ــاء  حكم ــد  عق
ــا  اجتماع ــاء،  األربع ــس  أم ــدة،  الحدي
ــالل ودعما  ــعا رفضا للغزو واالحت موس
لجبهة الساحل الغربي باملال والرجال.
ــالء املحافظة يف  ــد حكماء وعق وعاه
ــك بدرالدين  ــيد عبداملل بيان اللقاء الس
ــتمرار  واس ــري  الس ــة  بمواصل ــي  الحوث
ــف  املواق ــه  ل ــني  مثمن ــزاة  الغ ــة  مواجه

الشجاعة والحكيمة.
ــوى  ق ــان  البي يف  ــاع  االجتم ــل  وحم
ــئولية الكاملة  ــدوان ومرتزقتهم املس الع
ــة  املحافظ يف  ــانية  اإلنس ــاة  املعان ــن  ع

واليمن بشكل عام.
وأكد عىل الحق املرشوع ألبناء اليمن 
ــات  ــكل اإلمكان ــدوان ب ــدي للع يف التص
ــان  واللج ــش  الجي ــارات  انتص ــاركا  مب

الشعبية يف كل الجبهات.
وأعلن أبناء الحديدة يف البيان الرباءة 
ــاند العدوان بأي  من كل من يقف أو يس
ــكال، ودعا البيان شباب  ــكل من األش ش
ــيدا بموقف  ــد الجبهات، مش ــة لرف تهام

أبناء تهامة والقبائل من كل املحافظات 
التي هبت للدفاع عن الساحل الغربي.

ــدوان والنفاق  ــار إىل أن قوى الع وأش
كشفت عن نواياها الخبيثة ومشاريعها 
ــدة  املتح ــم  األم ــادرة  مب ــا  رفضه ــد  بع

الجديدة بخصوص الحديدة.
ــتجابة أبناء تهامة  ــن البيان اس وأعل
ــب  ــوف وأرح ــل الج ــف قبائ ــي نك لداع
ــل  قب ــن  م ــراض  األع ــاك  انته ــأن  بش
ــعودي  ــة العدوان الس ــني ومرتزق املنافق

األمريكي.
ــيد  س ــف  موق ــا  عالي ــان  البي ــن  وثم
ــيد حسن نرص الله املساند  املقاومة الس
ــعب اليمني، مؤكدا بأنه مبعث عىل  للش

الفخر واالعتزاز.

ــىل قطاع  ــافر ع ــداء الس وأدان االعت
ــطينيني  ــق الفلس ــىل ح ــدا ع ــزة، مؤك غ
ــات العدو  ــدي لحماق ــاع والتص يف الدف

الصهيوني.
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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 

ناطق القوات المسلحة : صماد ناطق القوات المسلحة : صماد ٢٢ تحول جذري في مسار الحرب  تحول جذري في مسار الحرب 
يمهد لموقف استراتيجي مناسب النتزاع النصر وهزيمة العدوان يمهد لموقف استراتيجي مناسب النتزاع النصر وهزيمة العدوان 

اعرتفت رشكة ارامكو السعودية للنفط باندالع حريق 
يف مصفاة الرشكة يف العاصمة الرياض وذلك عقب دقائق 
ــش واللجان  ــري التابع للجي ــالح الجو املس من إعالن س
استهدافها بواسطة طائرة مسرية بعيدة املدى من طراز 

"صماد2" التي تم إزاحة الستار عنها يوم أمس.

ــمي للقوات املسلحة العميد رشف  وأكد الناطق الرس
ــالح الجو املسري يف عمق العدو ويف  لقمان بأن عملية س
ــردع مع  ــة يف معركة ال ــة جذري ــرب انعطاف ــه تعت عاصمت
ــازر بحق  ــع الجرائم واملج ــن  ارتكبوا أبش ــداء الذي األع
الشعب اليمني.. وأشار لقمان بأن األيام القادمة واعدة 

ــالح الجو املسري يعد باكورة  باملفاجآت وأن ما أنجزه س
ملرحلة ردع جديدة.

ــالح  ــد هذه العملية النوعية األوىل من نوعها لس وتع
ــد للعملية  ــث الهدف واملدى البعي ــري من حي الجو املس
ــن  الصعيدي ــىل  ع ــرية  كب دالالت  ــل  تحم ــي  فه ــك  لذل

العسكري والسيايس.
ــدوان  للقيادة  ــة للع ــزاب املناهض ــارك تكتل األح وب
ــالح الجو املسري  ــعب االنجاز النوعي املتمثل بس والش

بعيد املدى ”صماد2“.

سالح الجو المسري يقصف شركة أرامكو النفطية يف الرياض 

قائد الثورة: من يطالب اليمنيين االنسحاب من الحديدة كمن يطالب الفرنسيين االنسحاب من باريس

أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون إنجازًا استراتيجيًا في معركة تحرير مارب أبطال الجيش واللجان الشعبية يحققون إنجازًا استراتيجيًا في معركة تحرير مارب 

صنعاء / سبأ
ــي، أن كثرياً  ــدر الدين الحوث ــيد عبدامللك ب ــد قائد الثورة الس أك
ــة من زاوية  ــاكل وحروب املنطق ــدول الغربية تتعامل مع مش ــن ال م
ــان  ــاب حقوق اإلنس ــة حتى ولو كان عىل حس ــح االقتصادي املصال
ــاه الحرب التي يقودها  ــاك القانون الدويل وهذا ما يحدث تج وانته

تحالف العدوان عىل اليمن.
ــار السيد عبدامللك الحوثي يف مقابلة مع صحيفة لوفيغارو  وأش
ــية، إىل أن النظام السعودي يستخدم يف عدوانه عىل اليمن  الفرنس

ــل املدنيني  ــات دولية ويقت ــد منظم ــة دولياً بتأكي ــلحة املحرم األس
ــازر اإلبادة  ــب مج ــة ويرتك ــة واملدني ــآت الخدمي ــتهدف املنش ويس

الجماعية .
ــائل اإلعالم املحلية نرشت مشاهد مصورة وموثقة  وأوضح أن وس
ــت األمم املتحدة ومنظمات  ــم القتل بحق املدنيني، ووثق آلالف جرائ
ــعودي يف  ــا النظام الس ــم كثرية ارتكبه ــرى ومحلية جرائ ــة أخ دولي

عدوانه عىل اليمن.
وقال" إال أن تركيز بعض الدول األوروبية تجاه ذلك هو استغالل 

ــطة  ــك عقد صفقات لتنفيذ أنش ــالح وكذل ــرب لبيع صفقات س الح
ــية  ــل مبالغ مالّية وحتى بيع مواقف سياس ــكرية مقاب وأعمال عس
ــح النظامني  ــي لصال ــعب اليمن ــاه الش ــف خاطئة تج ــي مواق وتبن

السعودي واإلماراتي".
وفيما يتعلق باملوقف الفرنيس أشار السيد عبدامللك الحوثي إىل 
ــلبيته تجاه الشعب اليمني وإسهامه  أنه يأتي بعد الربيطاني يف س

يف العدوان، بينما هناك دول أوروبية موقفها أكرث اعتداالً.
ــتهدفت  ــي لها تجربة مريرة مع أحداث اس ــا الت وأضاف " فرنس

ــا إىل جانب  ــب خطأً بوقوفه ــدة وداعش ترتك ــل القاع ــا من قب أمنه
ــان داعش  ــي وهما يدعم ــام اإلمارات ــذا النظ ــعودي وك ــام الس النظ
ــاً إىل جنب مع  ــة جنب ــل تخوض املعرك ــن كفصائ ــدة يف اليم والقاع
الفصائل األخرى املوالية للنظام السعودي كما أنها تتنكر للمبادئ 
ــا  ــيسء إىل عالقته ــدة وت ــم املتح ــق األم ــانّية وملواثي ــم اإلنس والقي
ــتقبل مع  ــا يف املس ــىل مصالحه ــلباً ع ــر س ــي وتؤث ــعب اليمن بالش

الشعب اليمني".

يف مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية أكد أن  كثريًا من الدول الغربية تتعامل مع مشاكل المنطقة من زاوية المصالح

الرئيس المشاط يمنح الشهيد العميد سلطان عويدين وسام الشجاعةالرئيس المشاط يمنح الشهيد العميد سلطان عويدين وسام الشجاعة
صنعاء / سبأ

ــاط رئيس  منح األخ مهدي املش
ــيايس األعىل الشهيد  املجلس الس
ــلطان عويدين  ــد س ــل العمي البط
محمد عويدين رئيس أركان اللواء 
127 مشاة وسام الشجاعة والذي 
ــه ومرافقيه يف  ــع نجل ــهد م استش
ــؤدون واجبهم  يونيو املايض وهم ي
ــة  ــن يف جبه ــن الوط ــاع ع يف الدف

الساحل الغربي.
ــهيد العميد  ــح الش ــم من ــد ت وق
ــلطان عويدين وسام الشجاعة  س
ــىل  ع ــا  يوم  40 ــرور  م ــرى  ذك يف 
ــا  وعرفان ــه،  ومرافقي ــهاده  استش
يف  ــطرها  س ــي  الت ــوالت  بالبط
ــالل  ــزو واالحت ــوى الغ ــة ق مواجه
ــي وقدم  ــاحل الغرب ــة الس يف جبه
ــة والفداء يف  ــا يف التضحي أنموذج

سبيل الوطن.

حكماء وعقالء الحديدة يعقدون اجتماعا موسعا لرفد وتعزيز جبهات الساحل الغربي حكماء وعقالء الحديدة يعقدون اجتماعا موسعا لرفد وتعزيز جبهات الساحل الغربي 

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 04

مجلس النواب يستمع إلى تقرير بشأن نتائج دراسة مشروع قانون الزكاة والرعاية االجتماعيةمجلس النواب يستمع إلى تقرير بشأن نتائج دراسة مشروع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية
ــس  أم ــته  ــواب يف جلس الن ــس  ــتمع مجل اس
برئاسة األخ يحيى عيل الراعي رئيس املجلس إىل 
ــان القوى العاملة  ــرتكة من لج تقرير اللجنة املش
ــكام الرشيعة  ــني أح ــة وتقن ــؤون االجتماعي والش
اإلسالمية والسلطة املحلية بشأن نتائج دراستها 

ملرشوع قانون الزكاة والرعاية االجتماعية.
ــة يف تقريرها  ــة الربملاني ــارت اللجن حيث أش
ــون الزكاة رقم  ــتها لقان إىل أنها عادت عند دراس
ــنة 98م وقانون الرعاية االجتماعية رقم  (2) لس
(39) لسنة 2008م وقانون السلطة املحلية رقم 

ــنة 2000م وقانون املوازنة العامة للدولة  (4) لس
للعام 2014م .

إىل  ــرتكة  املش ــة  الربملاني ــة  اللجن ــت  ودع
اجتماعاتها وهي تدرس هذا املرشوع ممثلني عن 
ــؤون االجتماعية  ــؤون القانونية والش وزارة الش
ــط  ــة والتخطي ــة واملالي ــل واإلدارة املحلي والعم
ــاز املركزي  ــدويل باإلضافة إىل الجه ــاون ال والتع
ــع  جمي ــرض  ح ــث  حي ــبة،  واملحاس ــة  للرقاب

املسئولني يف تلك الجهات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية مجلس الوزراء يوافق على مشروع الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية ٢٠١٤٢٠١٤        
صنعاء / سبأ

ــة  وافق مجلس الوزراء يف اجتماعه الدوري أمس برئاس
ــور والذي جرى خالله  ــور عبدالعزيز صالح بن حبت الدكت
ــاحة الوطنية وتطورات  ــتجدات عىل الس ــتعراض املس اس
ــاب الختامي  ــكرية يف الجبهات, عىل الحس األوضاع العس

للموازنة العامة للدولة للسنة املالية 2014م..

أطلع على تقرير عن سري المهام القتالية ألبطال الجيش واللجان يف مواجهة المعتدين 

التفاصيل صفحة 02 البقية صفحة 02

ــعوديني مرصعهم  ــود الس ــن الجن ــدد م ــي ع لق
ــش  ــن الجي ــدات م ــي لوح ــوم نوع ــس يف هج أم
ــعبية عىل موقع املعريضة السعودي  واللجان الش

بقطاع جيزان.
ــبأ) أن  ــكري بجيزان لـ(س ــح مصدر عس وأوض
ــعبية نفذت  ــان الش ــش واللج ــن الجي ــدات م وح
ــة ما أدى إىل  ــىل موقع املعريض ــة هجومية ع عملي

مرصع عسكريني سعوديني.
ــدات الجيش واللجان  ــدر إىل أن وح ولفت املص

الشعبية اغتنمت عتاداً عسكرياً خالل العملية.
ــان  واللج ــش  الجي ــدات  وح ــرت  دم ــك  ذل إىل 
الشعبية أمس مدرعة عسكرية سعودية يف جيزان 

ومرصع طاقمها.

عمليات نوعية Qبطال الجيش عمليات نوعية Qبطال الجيش 
واللجان في جبهات الحدود واللجان في جبهات الحدود 

وجبهات الداخل  وجبهات الداخل  
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