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ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــر  دم
السعودي الغاشم أمس شبكة اتصاالت 
بمديرية كتاف ، ومنزل مواطن بمديرية 

رازح بمحافظة صعدة.
ـــ  ل ــدة  ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــي  ــدوان اإلجرام ــريان الع ــبأ" أن ط "س
ــبكة االتصاالت يف  ــتهدف بغارتني ش اس
ــة كتاف أدتا إىل  ــة الوادي بمديري منطق

تدمريها .
ــريان العدوان  ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــن غارة  ــم ش ــعودي الغاش األمريكي الس
ــة بني معني  ــزل مواطن يف منطق ــىل من ع
بمديرية رازح الحدودية أدت إىل تدمريه .

طيران العدوان يدمر طيران العدوان يدمر 
شبكة اتصاالت ومنزل شبكة اتصاالت ومنزل 

مواطن بصعدةمواطن بصعدة
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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 

الرئيس المشاط يشدد على مضاعفة الجهود لتحسين ا&داء الخدمي وتخفيف معاناة المواطنين
صنعاء -سبأ

ــس  رئي ــاط  املش ــدي  مه األخ  ــش  ناق
ــع  م ــس  أم ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــري  ــاري، س ــارس الحب ــة ف ــظ ريم محاف
ــة  باملحافظ ــوي  والتنم ــي  الخدم األداء 
ــل  ظ يف  ــا  تواجهه ــي  الت ــات  والصعوب

استمرار العدوان والحصار.
أداء  ــتوى  مس إىل  ــاء  اللق ــرق  وتط
ــة باملحافظة  ــلطة املحلية والتنفيذي الس
ــاريع والخدمات  ــن املش ــا م واحتياجاته
الرضورية خاصة يف ظل األوضاع الراهنة 

التي يمر بها الوطن.
ــادة  ــود قي ــاء إىل جه ــرق اللق ــا تط كم
ــب  للتغل ــة  املحلي ــلطة  والس ــة  املحافظ

ــا العدوان  ــي فرضه ــات الت ــىل التحدي ع
ــة  املتصل ــب  الجوان ــذا  وك ــار،  والحص
ــزة والرشف  ــات الع ــد جبه ــد لرف بالحش

بالرجال للتصدي للعدوان.
ــاط عىل أهمية بذل  وأكد الرئيس املش
ــتوى  ــني مس ــود لتحس ــن الجه ــد م املزي
ــف  ــهم يف تخفي ــا يس ــي بم األداء الخدم
ــدود اإلمكانيات  ــني يف ح ــاة املواطن معان

املتاحة.
يف  ــتمرار  االس ــة  أهمي ــىل  ع ــدد  وش
ــد العدوان  ــل تصعي ــات يف ظ ــد الجبه رف
ــدى لها جبني  ــن جرائم ين ــا يرتكبه م وم

اإلنسانية.

التقى محافظ ريمة وناقش مع نائب وزير الخدمة المدنية سري العمل بالوزارة

البقية صفحة 02

ــــــــاب ـــحـــة ا8ره ـــاف ـــــون مـــك ـــــان ـــــشـــــروع ق ــــش  م ــــاق ــــن ــــــواب ي ــــــن ـــس ال ــــــــابمـــجـــل ـــحـــة ا8ره ـــاف ـــــون مـــك ـــــان ـــــشـــــروع ق ــــش  م ــــاق ــــن ــــــواب ي ــــــن ـــس ال مـــجـــل
صنعاء/سبأ

ــس  ــته أم ــواب يف جلس ــس الن ــتمع مجل اس
ــس األخ يحيى عيل الراعي  ــة رئيس املجل برئاس
ــرتكة من الشؤون  إىل جزء من تقرير اللجنة املش
ــكام الرشيعة  ــة وتقنني أح ــتورية والقانوني الدس
ــن  ــاع واألم ــاف والدف ــدل واألوق ــالمية والع اإلس

بشأن مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب.
ــار التقرير إىل أهمية مرشوع قانون  حيث أش
ــرة  ــاب ظاه ــار أن اإلره ــاب باعتب ــة اإلره مكافح
ــاهم يف  ــن الدول وس ــه كثري م ــي من ــة تعان عاملي
ــذوره إىل  ــع ج ــتقرار، وترج ــن واالس ــة األم زعزع
ــلوك  وس ــات  اتجاه ــب  حس ــددة  متع ــباب  أس
ــائل  لوس ــتخدامهم  واس ــم  وأهدافه ــني  اإلرهابي

وأساليب مختلفة يف تنفيذ جرائمهم.

ــزاً عن ظاهرة  ــن التقرير ملخصاً موج وتضم
اإلرهاب، واإلجراءات املتخذة ملواجهته من خالل 
ــرات الدولية واإلقليمية لبحث هذه  انعقاد املؤتم
ــة والدولية التي  ــات اإلقليمي ــرة واإلتفاقي الظاه
ــال اإلرهابية وكذا  ــا والتي تجرم األعم تم وضعه
ــي وقع  ــاب والت ــة اإلره ــدويل ملكافح ــاون ال التع
ــس التعاون  ــا اليمن واملتضمنة تحديد أس عليه
ــال تدابري وضع مكافحة الجرائم اإلرهابية  يف مج
والتعاون يف مجال املعلومات والتحريات وتبادل 

الخربات وتسليم املجرمني واإلنابة القضائية.
ــن معاناة اليمن  ــا تضمن التقرير رشحا ع كم
ــة التي أرضت  ــال اإلرهابي ــراء اإلرهاب واألعم ج
ــذي كان  ــن واليمنيني وال ــة اليم ــرض بمصلح وت
ــن القوانني التي تجرم األفعال اإلرهابية  لزاماً س

ــات  مقتضي أن  إىل  ــة  إضاف ــا،  عقوبته ــدد  وتح
ــا اليمن يف  ــة التي أنضم إليه ــات الدولي اإلتفاقي
ــام ومكافحة  ــكل ع ــال مكافحة الجريمة بش مج
ــتدعي مواءمة هذه  ــاص، يس ــكل خ اإلرهاب بش

اإلتفاقيات بالقوانني الوطنية.
ولفت التقرير إىل الضوابط التي استخدمتها 
ــرشوع، حيث أعادت اللجنة  اللجنة يف تعديل امل
ــادت  ــا أع ــه، كم ــادت تصنيف ــواده وأع ــب م ترتي
ــوي صفة  ــه بحيث يق ــاب وضبط ــف اإلره تعري
ــن خطر  ــره م ــىل اث ــوي ع ــا ينط ــرم وم ــذا الج ه
ــوى ذلك  ــيم عىل األرواح أو األموال أو ما س جس
ــاته  أو تعريضه ألمن املجتمع ووحدته أو مؤسس

للخطر الجسيم.
التفاصيل صفحة 02

/ 
ــة  ــية اليمني ــزاب السياس ــل األح ــة لتكت ــة التنفيذي ــت الهيئ رحب
ــيد عبد امللك الحوثي قائد الثورة والتي  املناهضة للعدوان بدعوة الس
دعا فيها إىل رفد الجبهات، وجددت العهد له بأنها مستمرة يف وقوفها 

إىل جانب القيادة والجيش واللجان الشعبية .
ــبيها  ــا وكوادرها ومنتس ــة أعضائه ــان لها كاف ــة يف بي ــت الهيئ ودع
ــعب اليمني العظيم لالستجابة لدعوة السيد  ومنارصيها وعموم الش

القائد وإعالن النفري يف كافة القبل لرفد الجبهات بالرجال واملال.

صنعاء / سبأ
ــف أمس مدير مكتب األمم  ــان علياء فيصل عبداللطي التقت وزيرة حقوق اإلنس

املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية األوتشا جورج خوري.
ــاة أبناء  ــدة وتفاقم معان ــي الحدي ــة نازح ــاع النازحني خاص ــاء أوض ــش اللق ناق
املحافظة، ومنع دخول النازحني محافظة عدن التي يسيطر عليها تحالف العدوان.
ــافرين العالقني يف مختلف مطارات  ــا تعرض له عدد من املس ــرق اللقاء إىل م وتط

العالم والذين لم يستطيعوا العودة إىل اليمن.
ــاني ومعاناة الشعب  ــان الوضع اإلنس ــتعرضت وزيرة حقوق اإلنس ويف اللقاء اس

اليمني جراء استمرار العدوان والحصار.

تكتل ا&حزاب المناهضة للعدوان يرحب تكتل ا&حزاب المناهضة للعدوان يرحب 
ببيان السيد عبد الملك الحوثيببيان السيد عبد الملك الحوثي

انتهاكات العدوان والوضع ا8نساني انتهاكات العدوان والوضع ا8نساني 
بالحديدة أمام ا&مم المتحدةبالحديدة أمام ا&مم المتحدة تطهير وتأمين عدد من التباب والمواقع ا8ستراتيجية في تعز ولحج والجوفتطهير وتأمين عدد من التباب والمواقع ا8ستراتيجية في تعز ولحج والجوف

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــذ الجي نف
أمس عملية نوعية عىل مواقع مرتزقة 
ــن  ــدداً م ــوا ع ــرش وأمن ــدوان يف ك الع
ــرى يف القبيطة  ــة أخ ــاب يف عملي التب

بمحافظة لحج.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــة  ــن املرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م
ــان  ــش واللج ــة للجي ــة نوعي يف عملي

ــع مرتزقة العدوان  ــعبية عىل مواق الش
يف كرش.

ــة  العملي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــىل املواقع  ــي ع ــف مدفع ــبقها قص س
ــة  ــراق آلي ــا أدى إىل إح ــتهدفة م املس

للعدو.
ــش واللجان  ــذ أبطال الجي كما نف
ــعة يف القبيطة  ــة واس ــعبية عملي الش

ــوا خاللها من تطهري وتأمني عدة  تمكن
تباب خالل العملية.

ــكرية  ــد املصدر تدمري آلية عس وأك
ــوف  بصف ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  وس
ــتعادة  اس ــالل محاولتهم  ــة خ املرتزق
بعض املواقع التي تم السيطرة عليها.

ــش واللجان  ــذ أبطال الجي كما نف
ــة هجومية عىل  ــعبية أمس عملي الش

ــع مرتزقة العدوان يف جبهة حمري  مواق
بمديرية مقبنة بمحافظة تعز.

ــكري تطهري عدة  وأكد مصدر عس
تباب يف العملية الهجومية عىل مواقع 
املرتزقة يف جبهة حمري، وسقوط قتىل 
ــة واغتنام  ــوف املرتزق ــى بصف وجرح

عتاد عسكري.

انتصارات الفتة ألبطال الجيش واللجان يف مختلف الجبهات

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

مصدر عســــكري: العمليات العســــكرية للجيش واللجان مســــتمرة وتجمعات العــــدو وتعزيزاته مرصودة بطرق اســــتخباراتية متطورةمصدر عســــكري: العمليات العســــكرية للجيش واللجان مســــتمرة وتجمعات العــــدو وتعزيزاته مرصودة بطرق اســــتخباراتية متطورة

مستشفيات المخا وعدن تستقبل ٢٤٧ جثة للمرتزقة 
لقوا مصرعهم في جبهة الساحل الغربي

ــكري وصول 247  ــد مصدر عس أك
ــفى  ــة العدوان إىل مستش جثة ملرتزق
ــالل الـ  ــفيات عدن خ ــا ومستش املخ
ــم  ــوا مرصعه لق ــة  املاضي ــاعة  48 س
ــش واللجان  ــال الجي ــىل أيدي أبط ع

الشعبية يف جبهة الساحل الغربي.
ــبأ) أنه تم  ــدر لـ (س ــح املص وأوض
ــفى  ــة الطوارئ يف مستش إعالن حال
ــدن ووحدات  ــفيات ع ــا ومستش املخ
ــوى العدوان وغزاة  اإلخالء الطبي لق
ــدس جثث  ــي بعد تك ــاحل الغرب الس
ــة القادمني  ــزاة واملرتزق ــى الغ وجرح

ــي خالل  ــاحل الغرب ــارك الس من مع
الساعات املاضية .

ــار املصدر إىل أن مستشفيات  وأش
ــاعات الصباح  ــتقبلت يف س ــدن اس ع
ــتقبلت  واس ــة  جث  97 ــوم  الي األوىل 
ــرى  أخ ــة  جث  77 ــار  النه ــف  منتص
للمرتزقة والغزاة فيما وصلت إىل طور 
ــة 73 جثة  ــن جبهة الوازعي الباحة م

ملرتزقة العدوان ومئات الجرحى.
ــني 50 مرتزقا إىل  كما وصلت جثام
ــة بعد أن لقوا  ــق يافع والصبيح مناط
ــلة عىل  ــوف الفاش ــم يف الزح مرصعه

الساحل الغربي.
وأوضح املصدر أن أبطال الهندسة 
ــان  واللج ــش  بالجي ــكرية  العس
ــاعات  الس ــالل  خ ــروا  دم ــعبية  الش
ــة نوعية ثالثة أطقم  املاضية يف عملي
ــكرية بمن عليها من أفراد وعتاد  عس
ــكر طيبة االسم بجبهة  يف بوابة معس
ــكر  ــتهداف املعس ــد اس ــارش، بع االج
بصواريخ الكاتيوشا وقذائف املدفعية 
ــة قتىل و17 جريحا من  أوقعت خمس

املرتزقة.
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 / جامل محمد األشول
ــعودي عىل الشعب  دخل العدوان األمريكي الس
ــادة تحالف  ــا « ق ــدة عنوانه ــًة جدي ــي مرحل اليمن
العدوان واملرتزقة تحت رحمة سالح الجو املسري «، 
ــائل ما فوق  ــت هذه املرحلة يف طياتها رس وقد حمل
ــكل معادلة  ــرتاتيجية وتقلب موازين القوى وتش اس
الردع . وال شك أن دخول سالح الجو املسري املعركة 
ــة  ــعودية واإلماراتي ــادة الس ــن للقي ــة ال يمك بكثاف
ــدة  الجدي ــة  املرحل ــن  ع ــل  التغاف ــا  ومرتزقتهم

وتداعياتها عىل العدوان والداخل يف آن واحد.

نكف قبلي موسع لقبائل أرحب رفدًا للجبهات وإعالن النفير العام  

ــت قبائل أرحب بمحافظة صنعاء النفري   أعلن
ــه ورفداً  ــم العدوان ومرتزقت ــام للرد عىل جرائ الع

لجبهات  الدفاع والتصدي   واملقاومة .
وأكدت قبائل أرحب يف لقاء قبيل حاشد أمس 
إلحياء الذكرى السنوية للرصخة، بحضور وزير 

ــة فارس  ــطان ومحافظ ريم ــه أبو نش ــة نبي الدول
ــيد عبدامللك  ــتجابة لدعوة الس ــاري، االس الحب
ــاحل  الس ــة  لجبه ــه  التوج ــل،  للقبائ ــي  الحوث

الغربي.
ــتمرار يف رفد  ــب االس ــل أرح ــدت قبائ ــا أك كم

ــالح ..  ــال والس ــي بالرج ــاحل الغرب ــة الس جبه
معتربين أن التصدي للغزاة واملحتلني بالساحل 

الغربي مسئولية الجميع .
ــة  ــوة الصاروخي ــات الق ــاء عملي ــارك اللق وب
وسالح الجو املسري وانتصارات  الجيش واللجان 

ــربا  ــة .. معت ــزة والكرام ــن الع ــعبية يف ميادي الش
ــن قبل  ــب يف الجوف م ــن أرح ــاف امرأة م اختط
مرتزقة العدوان عيباً أسود ال يمكن السكوت عنه 

بأي حال من األحوال.
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