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

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

قيادة الجيش : نشر تحالف العدوان السعودي قطعه البحرية في المياه اليمنية ذرائع لالحتالل االميركي
عمليات تكتيكية 8بطال الجيش واللجان أسفرت عن مصرع عمليات تكتيكية 8بطال الجيش واللجان أسفرت عن مصرع 

وإصابة وإصابة ٣٥٣٥ جنديا سعوديا وراء الحدود جنديا سعوديا وراء الحدود
الفلكي الجوبي: رمضان الفلكي الجوبي: رمضان ٢٩٢٩ يوما  يوما 
وا8حد الموافق وا8حد الموافق ٢٥٢٥ يونيو  يونيو ٢٠١٧٢٠١٧  

أول أيام عيد الفطر المباركأول أيام عيد الفطر المبارك

مصرع قائد لواء الفتح مصرع قائد لواء الفتح 
التابع للمرتزقة في الجوف التابع للمرتزقة في الجوف 
المدعو عرفج بن هضبان  المدعو عرفج بن هضبان  

وإصابة نجله بنيران وإصابة نجله بنيران 
الجيش واللجانالجيش واللجان

رحالت جوية Jدخال البقر رحالت جوية Jدخال البقر 
إلى قطر لسد العجز في إلى قطر لسد العجز في 
الحليب ومشتقات ا8لبان الحليب ومشتقات ا8لبان 
جراء الحصار السعوديجراء الحصار السعودي
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ــمي عىل اعالن تحالف  يف أول رد رس
ــعودي االماراتي االمريكي  العدوان الس
ــه  قطع ــار  انتش ــز  تعزي ــن  اليم ــىل  ع
ــوات البحرية  ــماه "الق ــة  ملا س البحري
ــوات البحرية  ــاركة الق ــرتكة" بمش املش
ــاب  وب ــدن  ع ــج  خلي يف  ــعودية  الس
ــمي  ــاعد الناطق الرس املندب، اكد مس
ــلحة اليمنية العقيد عزيز  للقوات املس
ــة وراء هذه  ــد وجود مطامع امريكي راش
ــدوان الهمجي  ــار الع ــركات يف اط التح

عىل اليمن.
قال مساعد الناطق الرسمي للقوات 
املسلحة اليمنية إن البيان الصادر عن 
ــدويل متعدد  ــف ال ــمى بالتحال ــا يس م
ــس عزمه  ــذي أعلن أم ــيات وال الجنس
نرش بوارجه الحربية يف املياه االقليمية 
ــة  ــماه " حماي ــا س ــة م ــة بذريع اليمني
ــع  ذرائ إال  ــس  لي ــة"  التجاري ــفن  الس
السعودي  العدوان  ملخططات تحالف 
ــىل  ع ــدوان  الع ــد  تصعي يف  ــي  االمريك

اليمن.
ــد بناء  ــا تري ــكا عندم ــد أن أمري واك
ــة دولة تقوم  ــكرية يف أي أي قاعدة عس
ــدة"  "القاع ــم  تنظي ــيل  مقات ــال  بإرس
ــوم  تق أو  ــد،  البل ــك  ذل إىل  ــي  اإلرهاب
ــا التواجد يف  ــع تتيح له ــالق ذرائ باخت

الدولة التي تريد احتاللها.

نيران الردع تلهب عمق العدونيران الردع تلهب عمق العدو

تعز اليوم بين وعد سلمان 
ووعد بلفور

إيران: السعودية دعمت اإلرهابيين 
في مهاجمة طهران

مجلس الشيوخ األميركي يقر إتمام صفقة 
أسلحة للسعودية تقدر قيمتها بـ٥١٠ 

ماليين دوالر وتشمل توريد ذخائر موجهة

العاشر من رمضان.. بصمة 
قوية في ذاكرة اليمن

 عربي ودولي  - صـ  08 استطالع - صـ  05 رأي - صـ  04 

أنقرة / وكاالت 
ــكرية مكونة من 3 أفراد إىل قطر تحضريا  ــال لجنة عس أعلن الجيش الرتكي إرس

إلقامة قاعدة عسكرية تركية هناك.
وذكّر الجيش الرتكي يف بيان أن االتفاقية بني أنقرة والدوحة حول إقامة القاعدة 
ــلحة الرتكية يف األرايض القطرية/ والتي تسمح بنرش  والوضع القانوني للقوات املس

قوات تركية يف قطر بصورة دائمة، دخلت حيز التنفيذ يف 15 يونيو عام 2015.
ــي يف قطر تنفيذا  ــرش وحدات من الجيش الرتك ــان أن العمل عىل ن ــاء يف البي  وج
ــي والقطري الزيارات  ــان الرتك ــة، بدأ يف أكتوبر عام 2015، إذ تبادل الجيش لالتفاقي
بغية تحديد احتياجات القوات الرتكية التي سيتم نرشها، ودراسة املكان املخصص 

إلقامة القاعدة وضمان التنسيق الالئق بني الطرفني.
وكان الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان قد صادق يف التاسع من الشهر الجاري 
ــلحة تركية يف األرايض القطرية،  عىل قرارين برملانيني، يجيز أحدهما نرش قوات مس
ــرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات  ــي ينص عىل تطبيق التعاون بني أنق والثان

األمنية بني البلدين.
ــتمرارا  ــر أمس االثنني اس ــورة إىل قط ــكرية املذك ــت اللجنة العس ــريا، توجه وأخ
ــة  ــيواصل أعضاء الوفد عمليات الدراس ــدة، إذ س ــة إىل إقامة القاع ــود الرامي للجه

والتنسيق مع الجيش القطري تحضريا لنرش قوات تركية يف البالد.

/ " "
ــكرية ميدانية مرصع وإصابة نحو 35 جنديا من كتائب العدو  أكدت مصادر عس
ــعبية يف  ــال الجيش واللجان الش ــكرية نفذها أمس أبط ــعودي يف عمليات عس الس

مناطق العمق السعودي بجيزان.
ــنه  ــعوديا  يف هجوم مباغت ش ــة 20 جنديا س ــرصع وإصاب ــادر بم ــادت املص وأف
ــعودي يف الخوبة الشمالية  أبطال الجيش واللجان أمس عىل تحصينات العدو الس
ــات العدو يف مواقع الدفينية  ــتهدفت تجمع بجيزان، بالتزامن مع عمليات أخرى اس

وقائم زبيد والكرس يف جيزان أسفرت عن مرصع وإصابة 15 جنديا سعوديا.

قاعدة عسكرية تركية في قطر قاعدة عسكرية تركية في قطر 

عمليات تكتيكية 8بطال الجيش واللجان أسفرت عن عمليات تكتيكية 8بطال الجيش واللجان أسفرت عن 
مصرع وإصابة مصرع وإصابة ٣٥٣٥ جنديا سعوديا وراء الحدود جنديا سعوديا وراء الحدود

 / ماجد الكحالين
ــك  عبداملل ــيد  الس ــال  ق
ــج  نتائ أن  ــي  الحوث ــن  بدرالدي
ــوم الفرقان مثلت  ــدر وي غزوة ب
امتدادا عرب التاريخ حتى اليوم 
هذا ليستفاد منها كدروس وعرب 
البرشية أجمع وكل املسلمني يف 

كل وقت وظرف ومكان.
ــه  محارضت يف  ــا  مضيف
ــرشة  ع ــة  الحادي ــة  الرمضاني
ــزء الثاني من  ــاء أمس الج مس
ــربى " : علينا  ــدر الك ــزوة ب " غ
ــدد  ــني أن  نح ــلمني معني كمس

ــا  قراراتن ــذ  ونتخ ــاراتنا  مس
ونحدد خياراتنا ونعتمدها عىل 
ــو اإلقتداء  ــاس مبدأ مهم ه أس
ــه وعىل  ــىل الله علي ــي ص بالنب

آله.
ــوات  صل ــول  الرس ان  ــدا  مؤك
ــن مكانته  ــىل آله م ــه عليه وع الل
ــه  الل ــد  عن ــة  والرفيع ــة  العظيم
ــن معفيا  ــاىل لم يك ــبحانه وتع س
ــاق  ــؤوليات واملش من تحمل املس
ــة  ــرك يف مواجه والتح ــا  وعنائه
ــالل واألخطار  ــوى الرشك والض ق
املحدقة عىل اإلسالم واملسلمني .

صنعاء / سبأ
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال التق
ــس يف القرص الجمهوري بصنعاء، بحضور نائب رئيس املجلس  أم
ــر  ــي وزي ــد النعيم ــس محم ــو املجل ــوزة وعض ــم لب ــور قاس الدكت

الخارجية املهندس هشام رشف .
جرى خالل اللقاء مناقشة املستجدات عىل الساحة اإلقليمية 
ــر املوقف الذي  ــة، وتقدي ــية يف املنطق ــورات األوضاع السياس وتط

تبنته وزارة الخارجية حول ذلك وأثر هذه التطورات عىل بالدنا.
وتطرق اللقاء إىل نتائج االتصاالت التي أجرتها وزارة الخارجية 
مع أصدقاء اليمن، وما يمكن تبنيه من إجراءات ودعوات للتخفيف 
ــن معاناة اليمنيني يف الخارج جراء الحصار املفروض عىل اليمن  م
ــعب بأكمله  ــفر والتنقل لش وإغالق املطارات والحد من حرية الس
والذي دخل عامه الثالث يف سابقة لم يشهد لها التاريخ اإلنساني 

مثيال ويف انتهاك للقوانني واألعراف الدولية.

 كمسلمين نحن معنيون بمواجهة التحديات  كمسلمين نحن معنيون بمواجهة التحديات 
وا8خطار التي تلقي بظاللها على ا8مة وا8خطار التي تلقي بظاللها على ا8مة 

الرئيس الصماد يطلع على جهود وزارة الخارجية الرئيس الصماد يطلع على جهود وزارة الخارجية 
لتخفيف آثار الحصار على اليمنيين في الخارجلتخفيف آثار الحصار على اليمنيين في الخارج

قائد الثورة يف محاضرته الرمضانية الحادية عشر ة "غزوة بدر الكربى٢ "

صنعاء - سبأ
ــح بن حبتور،  ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صال ــد رئيس مجلس ال  أك
عىل الدور الحيوي الذي يمكن أن تضطلع به روسيا االتحادية كوسيط 

نزيه للوصول إىل السالم املرشف الذي ينشده الشعب اليمني .

رئيس الوزراء يؤكد على دور موسكو في تحقيق السالم العادل والشامل في اليمنرئيس الوزراء يؤكد على دور موسكو في تحقيق السالم العادل والشامل في اليمن
أندريه تشرنوفول: روسيا كانت أندريه تشرنوفول: روسيا كانت 

وستظل مع اليمن الواحدوستظل مع اليمن الواحد

التقى القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء

خالل لقائه الوزير شرف

البقية صفحة 08 البقية صفحة 08 البقية صفحة 08

التفاصيل صفحة 03 البقية صفحة 08

صنعاء / سبأ
 بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور 
ــة الصديقة ديمرتي  ــيا االتحادي ــة إىل رئيس وزراء روس ــة تهنئ برقي

ميدفيديف بمناسبة العيد الوطني لبالده .
ــة وقيادة  ــيا حكوم ــن تهانيه الحارة لروس ــوزراء ع ــرب رئيس ال ع
ــق دوام  ــعب الرويس الصدي ــا للش ــبة .. متمني ــذه املناس ــعبا به وش
اإلزدهار وللعالقات بني البلدين الصديقني اضطراد النمو والتطور .

 /.. ويهنئ بالعيد الوطني لروسيا.. ويهنئ بالعيد الوطني لروسيا
أكدت مصادر عسكرية ومحلية تصاعد 
ــيا  ــوف مليش ــائر يف صف ــة  الخس حصيل
مرتزقة العدوان السعودي اإلماراتي يف أكرث 
ــات نوعية  ــات محافظة تعز يف عملي جبه
يف  ــت  أفلح ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــلة  صد العديد من محاوالت الزحف الفاش
ــاء  األحي ــة  جبه يف  ــيما  س وال  ــة  للمرتزق

الرشقية للمدينة وضواحيها الغربية.

ضربات موجعة للجيش واللجان توقع العشرات من ضربات موجعة للجيش واللجان توقع العشرات من 
مليشيا المرتزقة في أكثر جبهات تعزمليشيا المرتزقة في أكثر جبهات تعز


