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 /أسامء البزاز
ــاب  الدرة  ــاة األخ عبدالوه ــة والتج ــد وزير الصناع أك
ــة  ــود املخلص ــر كل الجه ــب تضاف ــة تتطل ــذه املرحل أن ه
ــواًء يف الجانب الحكومي أو القطاع الخاص وفق آليات  س
ــعة لتحقيق  ــرتاتيجيات محددة تفيض إىل رشاكة واس واس
نقلة نوعية اقتصادية .. مشرياً أن الوزارة ستسعى جاهدة 
ــجيع  ــهيالت والخدمات للمواطنني وتش لتوفري كافة التس
ــوار العطاء  ــاج ملواصلة مش ــع واإلنت ــتثمار والتصني االس
ــاح الذي يتوافق مع البطوالت التي يحققها أبطالنا  والنج
ــوكة العدوان  ــي كرست ش ــزة والكرامة والت ــات الع يف جبه
وأثبتت جسارة وبطولة وصمود شعب الحضارة والحكمة.
ــوزارة الصناعة  ــه بالعاملني ب ــاد  الدرة خالل لقائ وأش
ــات  ــات والهيئات واملؤسس ــا والقطاع ــارة ومكاتبه والتج

التابعة لها ..

وزير الصناعة: المرحلة تتطلب تضافر الجهود وزير الصناعة: المرحلة تتطلب تضافر الجهود 
الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالقطاع الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالقطاع 

االقتصادي والتغلب على حصار العدواناالقتصادي والتغلب على حصار العدوان
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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 

ــــذرة يــنــفــذهــا الــعــمــالء  ــة مــخــطــطــات أمــريــكــيــة صــهــيــونــيــة ق ــه ــواج ■■  الــمــعــركــة مــعــركــة كـــل الــيــمــنــيــيــن  فـــي م

ــل الــغــربــي  ــاح ــس ــو ال ــح ــاب الـــبـــواســـل لــلــنــفــيــر والـــتـــوجـــه ن ــب ــش ■■  أدعــــو أبـــطـــال شــعــبــنــا مــــن  ال

برفض العدوان مبادرة المبعوث ا7ممي تسقط الذرائع ويتضح أن الوضيع ا<ماراتي يسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني في البحر ا7حمر  

 /سبأ
ــدر الدين الحوثي "إن  ــيد عبد امللك ب قال قائد الثورة الس
ــة الكرامة يف  ــي يخوضون معرك ــعب اليمن أبطال وأحرار الش
الساحل الغربي ويستبسلون يف التصدي للمعتدين الغزاة".

ــيد عبد امللك الحوثي يف بيان صادر عنه أمس  وأشار الس
ــي، إىل أن الجيش  ــاحل الغرب ــورات األخرية بالس حول التط
واللـجان الشعبية وأحرار القبائل يؤدون دوراً فاعالً يف تدمري 
ــاحل  ــعياً الحتالل مناطق الس ــاء بها س ــدّو التي ج ــوة الع ق

الغربي.
ــعب اليمني، فكل  ــي معركة كل الش ــال " هذه املعركة ه وق
الرشفاء واألحرار يف هذا البلد إىل جانب االهتمام بكل جبهات 
ــهمون أيضاً يف التصدي للغزاة  ومحاور القتال األخرى سيس
ــاء واألطفال وقتلة األبرياء  املجرمني املعتدين مغتصبي النس

يف الساحل الغربي".
ــورة إىل أنه مهما اختلق العدّو من األكاذيب  ولفت قائد الث
ــاحل  ــزوه وعدوانه عىل الس ــر غ ــة لتربي ــاءات الفارغ واالدع

ــه  ــو نفس ــيس ه ــدف الرئي ــح أن اله ــن الواض ــإن م ــي ف الغرب
ــعب اليمني منذ البداية للسعي  الهدف من العدوان عىل الش
ــة الجزر  ــاناً ويف املقدم ــاً وإنس ــن أرض ــىل الـيم ــيطرة ع للس

واملوانئ والساحل.
ــادرة املبعوث  ــوح بعد رفضه ملب ــاف" وقد تجّىل بوض وأض
ــكل كامل ذرائعه الواهية وغري املحقّة  األممي التي تفضح بش
ــعى برعاية وإرشاف أمريكي وبريطاني لتحقيق  أنه إنما يس
ــة واألمريكية تجاه البحر األحمر  الرغبات واآلمال الصهيوني

ــاق املزيد من  ــعي أيضاً إللح ــاحله، وبهدف الس وموانئه وس
الرضر والحصار لشعبنا العزيز".

ــاء اليـمن  ــي أبطال ورشف ــك الحوث ــيد عبد املل ــا الس ودع
ــتمرار يف التعزيزات إىل الساحل  ــبابه البواسل إىل االس من ش
ــيد  ــيدا بالدور املتميز للقبائل الوفية يف التحش الغربي.. مش
ــان يف هذه املعركة الكربى التي  ــز لدعم الجيش واللِّج والتعزي
يذود فيها شعبنا العزيز عن عرضه وأرضه وحريـته وكرامته.

قائد الثورة يصدر بيانًا يعرب فيه عن الشكر والتقدير للسيد حسن نصر اهللا وكل األحرار المتضامنني مع اليمن 

التفاصيل صفحة 03

صنعاء/سبأ
ــيايس األعىل رقم (97) لسنة 2018م بتعيني  صدر أمس قرار رئيس املجلس الس
عبدالله مجاهد نمران وعيل عبده محمد قائد القريش عضوين يف مجلس الشورى.

بقرار من رئيس المجلس السياسي األعلى

قتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات قتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات نمران والقرشي عضوين بمجلس الشورى نمران والقرشي عضوين بمجلس الشورى 
متفرقة للجيش واللجان بلحج وتعز متفرقة للجيش واللجان بلحج وتعز 

ــع مرتزقة  ــة نوعية عىل مواق ــس عملي ــعبية أم ــش اللجان الش ــذ الجي نف
العدوان يف بري باشا بمحافظة تعز.

ــقوط قتىل وجرحى بصفوف املرتزقة  ــبأ) س ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
خالل العملية النوعية عىل مواقعهم يف بري باشا

ــعبية أمس  ــكرية بالجيش واللجان الش ــة العس كما دمرت وحدة الهندس
آلية ملرتزقة العدوان يف محافظة البيضاء.

ــة دمرت آلية ملرتزقة  ــبأ) أن وحدة الهندس ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس
العدوان يف قانية ومرصع من كان عىل متنها.

ــار املصدر إىل أن قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للمرتزقة يف جبهة  وأش
ناطع، محققا إصابات مبارشة .

كما استهدف الجيش اللجان الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة العدوان يف 
جبهة الرشيجة بكرش بمحافظة لحج.

ــقوط قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة  ــكري لـ (سبأ) س وأكد مصدر عس
بقصف صاروخي ومدفعي استهدف تجمعاتهم يف جبهة الرشيجة.

ــعبية  صاروخاً باليستياً  أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش
قصري املدى عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.

ــبأ) أن الصاروخ الباليستي قصري  وأكد مصدر بالقوة الصاروخية لـ (س
املدى أصاب هدفه، مخلفا خسائر يف صفوف الغزاة واملرتزقة.

صاروخ باليستي قصير المدى يدك تجمعات صاروخ باليستي قصير المدى يدك تجمعات 
الغزاة في الساحل الغربيالغزاة في الساحل الغربي

التفاصيل صفحة 03

 / صنعاء
ــد يف أمانة  ــذي انعق ــع ال ــد اللقاء املوس  أك
العاصمة أمس السبت وحرضه عقالء وحكماء 
وقيادات األمانة أعىل استعداد الجميع للدفاع 

عن الساحل الغربي والتوجه إىل الجبهات.
ــد  ــتمرار الحش ــاء إىل رضورة اس ــا اللق ودع
ــوات  الق ــوف  صف يف  ــد  والتجني ــات  للجبه
ــني  ــرضورة ردع املرجف ــاب ب ــا أه ــلحة كم املس
ــاط الناس لنرش  ــط يف أوس والخاليا التي تنش

اإلشاعات واألكاذيب.
ــة غذائية  ــون عن أكرب قافل ــن املجتمع وأعل
ــنادا  ــم أمانة العاصمة وأبنائها دعماً وإس باس

لألبطال يف جبهات الساحل الغربي.

علماء ومشائخ ووجهاء أمانة العاصمة يؤكدون استعداد الجميع للدفاع عن الساحل الغربيعلماء ومشائخ ووجهاء أمانة العاصمة يؤكدون استعداد الجميع للدفاع عن الساحل الغربي
أعلنوا تسيري أكرب قافلة غذائية دعمًا وإسنادًا لألبطال يف الجبهات 

التفاصيل صفحة 02

مقبولي : العدوان تعمد استهداف ا7حياء السكنية مقبولي : العدوان تعمد استهداف ا7حياء السكنية 
والخدمات العامة مما ضاعف أعداد النازحينوالخدمات العامة مما ضاعف أعداد النازحين

ــوزراء وزير  ــى نائب رئيس ال التق
ــه  عبدالل ــني  حس ــور  الدكت ــة  املالي
ــويل أمس بصنعاء مديرة برنامج  مقب
ــالم التابع  ــيد وبناء الس الحكم الرش

لألمم املتحدة سورايو بروزفكا.

ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــة  محافظ ــن  م ــني  النازح ــاع  أوض
ــدة  املتح ــم  األم ودور  ــدة،  الحدي
ــري  توف يف  ــة  الدولي ــات  واملنظم
ــة  واإليوائي ــة  الغذائي ــات  االحتياج

ــات  الخدم ــادة  إع يف  ــاهمة  واملس
ــع الحياة العامة يف  الرضورية وتطبي
مدينة ومديريات الحديدة للحد من 

األرس النازحة.
البقية صفحة 02

تقرير أممي: السعودية أكبر مشتر للسالح من غرب البلقانتقرير أممي: السعودية أكبر مشتر للسالح من غرب البلقان
ــدول  ــة ال ــعودية قائم ــدرت الس  تص
ــلحة والذخائر والعتاد  املستوردة لألس
ــام 2016،  ــرب البلقان يف الع ــن دول غ م
ــن األمم  ــد بطلب م ــر أع ــب تقري بحس

املتحدة.
ــن دول  ــالح م ــات الس ــت مبيع وبلغ
ــعودية، يف 2016، 118  غرب البلقان للس
ــايل 500 مليون  ــن إجم ــورو م ــون ي ملي
ــالل  خ دوالر)  ــون  ملي  585.30) ــورو  ي
ــل اململكة أكرب  ــورة، مما جع الفرتة املذك

مشرت منفرد يف املنطقة.
التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

البرلمان يعقد أولى جلسات الفترة ا7ولى من الدورة البرلمان يعقد أولى جلسات الفترة ا7ولى من الدورة 
الثانية ويشيد بموقف ماليزيا  ويشكر السيد نصر ا] الثانية ويشيد بموقف ماليزيا  ويشكر السيد نصر ا] 

بدأ مجلس النواب عقد جلسات أعماله أمس للفرتة األوىل من الدورة 
ــة رئيس املجلس األخ  ــنوي الثالث عرش برئاس الثانية لدور االنعقاد الس

يحيى عىل الراعي.
ــة ماليزيا قيادًة  ــكر لدول ــة عرب املجلس عن الش ــتهل الجلس ويف مس
ــحب قواتها العسكرية املشاركة يف  ــعباً عىل قرار س وبرملاناً وحكومًة وش
ــة العروبية  ــا باملواقف القومي ــىل اليمن .. منوه ــف دول العدوان ع تحال
ــي من خالل موقفه  ــن نرص الله أمني عام حزب الله اللبنان ــيد حس للس

اإليجابي نحو اليمن.
ــون  ــعب املتباكني عىل قتىل العدوان، يف حني يتناس ــد نواب الش وانتق
ــيوخ الذين يستشهدون يومياً  ــهداء اليمن من األطفال والنساء والش ش
ــدوان بقيادة  ــف الع ــة لدول تحال ــة واإلجرامي ــال العدواني ــراء األعم ج
السعودية وبدعم الواليات املتحدة األمريكية ضد أبناء الشعب اليمني.

ــب آخرون يف  ــعودي مرصعهم وأصي ــش الس ــن مرتزقة الجي ــدد م لقي ع
عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية يف عسري .

ــذوا عملية  ــش واللجان نف ــبأ) أن الجي ـــ (س ــكري ل ــح مصدر عس وأوض
هجومية عىل مواقع املرتزقة يف مجازة أسفرت عن قتىل وجرحى يف صفوفهم .

صرعى وجرحى من مرتزقة الجيش صرعى وجرحى من مرتزقة الجيش 
السعودي في عسير السعودي في عسير 

البقية صفحة 02

يف عملية هجومية ألبطال الجيش واللجان :


