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أهداف الثورة اليمنيةأهداف الثورة اليمنية
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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.
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¶¶  ناطق انصار ا>: جرائم العدوان تعكس الدور الحقيقي لمجلس ا7من في تغطية جرائم العدوانناطق انصار ا>: جرائم العدوان تعكس الدور الحقيقي لمجلس ا7من في تغطية جرائم العدوان
¶¶  المؤتمر دان مجزرة العدوان في صعدة: جريمة تضاف إلى جرائم الحرب لتحالف العدوانالمؤتمر دان مجزرة العدوان في صعدة: جريمة تضاف إلى جرائم الحرب لتحالف العدوان

/ 
ــعبي العام   ــر الش ــن املؤتم دان كل م
ــدوان  الع ــزرة  ــدة مج ــه بش الل ــار  أنص
ــعبي بمحافظة  ــوق ش ــية يف س الوحش

صعدة .
ــار  النص ــمي  الرس ــق  الناط ــد  وأك
ــة  ــالم أن الجريم ــد عبدالس ــه محم الل
ــية التي ارتكبها طريان العدوان  الوحش
ــعبي  ش ــوق  س يف  ــني  املواطن ــق  بح
ــه  الوج ــن  ع ــرب  تع ــدة  صع ــة  بمحافظ
ــدويل الذي  ــس األمن ال ــي ملجل الحقيق

ــىل تغطية جرائم العدوان بحق  يعمل ع
اليمنيني.

أن  إىل  ــه  الل ــار  أنص ــق  ناط ــار  وأش
ــدوان  الع دول  ــح  يمن ــن  األم ــس  مجل
الغطاء السيايس والعسكري لالستمرار 
ــتمرار  واس ــي  اليمن ــعب  الش ــل  قت يف 
ــكاب املجازر يف ظل صمت  الحصار وارت
ــدق  ــؤ املنظمة الدولية التي تتش وتواط
بحقوق االنسان وحماية السلم الدويل.

وأدان ناطق أنصار الله صمت العالم 
ــق اليمنيني.  ــدوان بح ــاه جرائم الع تج
ــىل الجرائم, إال ما  ــدا أن الصمت ع مؤك

ــانية  ــوق واإلنس ــح أن الحق ــدر, يوض ن
ــعوب  ــن زائفة لتضليل ش ــرد عناوي مج

العالم.
ــؤول يف  ــه دان مصدر مس ــن جانب م
ــتنكر بشدة  ــعبي العام واس املؤتمر الش
ــريان العدوان  ــة التي ارتكبها ط الجريم
ــنق  املش ــوق  س ــف  بقص ــعودي  الس
ــة  الحدودي ــدا  ش ــة  بمديري ــعبي  الش
بمحافظة صعدة أثناء تسوق املواطنني 
ــا  مواطن  25 ــهاد  استش إىل  أدى  ــا  م

وإصابة آخرين .

 الرئيس الصماد:المعركة ستتغير الى مرحلة  الرئيس الصماد:المعركة ستتغير الى مرحلة 
الهجوم والتنكيل بالعدو الهجوم والتنكيل بالعدو 

٢٥٢٥ شهيدًا  حصيلة مجزرة العشر ا7واخر لمملكة الدواعش السعودية في سوق المشنق بصعدة شهيدًا  حصيلة مجزرة العشر ا7واخر لمملكة الدواعش السعودية في سوق المشنق بصعدة
مطالبات شعبية للقوة الصاروخية بالرد على مجازر العدوانحضر حفل تخرج دفعة الوفاء للشهداء بالمنطقة العسكرية الرابعة

/ 
ابدى رئيس املجلس السيايس األعىل مشاعر الفخر الستمرار 
ــن الوطن  ــرشف والدفاع ع ــات ال ــني لرفد جبه ــع املقاتل ــرج دف تخ
ــال الوطن يف املواقع  ــريا إىل إن هذه النماذج من رج ــيادة مش والس
ــدوان للعام  ــتعني الع ــال تأتي فيما يس ــات بالرج ــدة للجبه الراف
ــودانيني وبالك ووتر ووراءهم  الثالث باملرتزقة من الجنجويد والس

أمريكا بكل ما تملك ودعمها املفتوح بكل أنواع األسلحة.
وكان الرئيس الصماد يتحدث لدى حضوره أمس ومعه نائب 
ــة الثورية  ــوزة ورئيس اللجن ــم لب ــس املجلس الدكتور قاس رئي
ــهداء  ــيل الحوثي حفل تخرج دفعة الوفاء للش العليا محمد ع
ــة،  ــة الرابع ــعبية يف املنطق ــان الش ــش واللج ــال الجي ــن أبط م

بحضور قائد املنطقة اللواء عبد اللطيف املهدي..

/ 
ــي  ه ــد  واح ــح  وجري ــهيدا  25ىش
ــية  ــة األولية للمجزرة الوحش الحصيل
ــريان تحالف  ــي ارتكبها ط ــعة الت البش
ــدى  ل ــي  االمارات ــعودي  الس ــدوان  الع
يف  ــنق  املش ــوق  س ــارة  بغ ــتهدافه  اس
ــة  بمحافظ ــة  الحدودي ــدا  ش ــة  مديري
صعدة بعيد ساعات من إصدار مجلس 
ــا ادان فيه الضحية وانترص  االمس بيان
ــفا قبح ضمري املجتمع  فيه للجالد كاش
ــوذ امربيالية امريكا  الدويل الخاضع لنف
ــيكات ممالك  ــل وش ــة ارسائي وصهيوني

وإمارات ومشيخات النفط الخليجية.
ــوا  قض ــد  واح ــح  وجري ــهيدا  ش  25
دفعة واحدة يف غارة همجية استهدفت 
ــاء  األبري ــعبية  الش ــوق  الس ــادي  مرت

بجريمة حرب ..

/
ــن محمد نارص  ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــد وزي أك
ــنودة باللجان  ــش مس ــوات الجي ــي أن ق العاطف
الشعبية تمكنت من تحقيق معادلة عسكرية، من 
ــأنها فرض واقع ميداني عمالني وقتايل جديد  ش
لصالحها عىل امتداد مسارح العمليات القتالية، 
مشريا إىل أن "املعادلة العسكرية الجديدة تسمح 
للقوات املسلحة بتنفيذ عمليات هجومية نوعية 
ــداف القتالية الحيوية والهامة  ومباغتة ضد األه
وشل فاعلية وتحييد قواعد االنطالق الرئيسة يف 

العمق االسرتاتيجي املعادي".
ــة  ــح لوكال ــي يف ترصي ــواء العاطف ــح الل وأوض
ــاز النوعي  ــبأ) أن هذا اإلنج ــاء اليمنية (س األنب
ــاملة  ــرتاتيجية الش واملهني هو انتصار آخر لالس
ــل الحربي  ــات العم ــلحة ومجموع ــوات املس للق
ــة  والتخصصي ــة  وامليداني ــة  القيادي ــرتك  املش
ــز  وجي ــت  وق يف  ــتطاعت  اس ــي  والت ــة،  القتالي
ــة وفقاً  ــكرية املقبل ــرار الخطط العس ــل وإق تعدي
ــعبية  لالنتصارات امليدانية للجيش واللجان الش
ــف العدوان، دون إغفال لطبيعة  يف مواجهة تحال
ــوى  لق ــبوه  املش ــيايس  الس ــرتك  املع ــات  معطي

العدوان عىل اليمن.
ــن اآلن وصاعداً بات عىل قادة أنظمة  وقال " م
وجيوش تحالف العدوان عىل اليمن أن يدركوا أن 
ــاملة يف املواجهة والدفاع عن  ــرتاتيجيتنا الش اس
ــدرة الكاملة يف التحكم  ــرض لديها الق األرض والِع
ــارات والتكتيكات العدائية  ــيطرة تجاه املس والس

القائمة واملحتملة ".

٢٣٢٣  غارة شنها طيران   غارة شنها طيران 

العدوان السعودي على حجة العدوان السعودي على حجة 
وصنعاء والحديدة وتعزوصنعاء والحديدة وتعز

الخزانة ا7مريكية: عائلة آل ثاني الخزانة ا7مريكية: عائلة آل ثاني 
الحاكمة بقطر دعمت المنظمات الحاكمة بقطر دعمت المنظمات 
المتطرفة بنحو المتطرفة بنحو ٦٤٦٤ مليار دوالر  مليار دوالر 

"التايمز" البريطانية - المملكة "التايمز" البريطانية - المملكة 
السعودية وإسرائيل تبدآن السعودية وإسرائيل تبدآن 

محادثات لعالقات تجارية تسمح  محادثات لعالقات تجارية تسمح  
بعمل الشركات ا[سرائيلية في بعمل الشركات ا[سرائيلية في 
الخليج ورحالت الطيران المدنيالخليج ورحالت الطيران المدني

تحركات دبلوماسية إيرانية بعيدة عن اإلعالم لحل أبناء الشهداء دروس  في الثبات
األزمة الخليجية 

سقوط األمم المتحدة في اليمن

عربي ودولي   - صـ  09 رأي - صـ  06 تحقيقات صـ  05 

ــورية من  ــقاط التحالف األمريكي الطائرة الس ــوري إس وصف الجيش الس
ــا ال يدع مجاال  ــورية بأنه" اعتداء يؤكد بم ــوق مدينة الرقة الس ــو 22 ف طراو س
ــدف ملحاولة التأثري  ــك حقيقة املوقف األمريكي الداعم لإلرهاب والذي يه للش

عىل قدرة الجيش".
ــتهدف طائرة مقاتلة يف الرصافة بريف  وأوضح أن طريان التحالف الدويل اس

الرقة أثناء تنفيذها مهمة ضد داعش ما أدى لسقوطها وفقدان الطيار.

دمشق: إسقاط الطائرة السورية في الرقة دمشق: إسقاط الطائرة السورية في الرقة 
اعتداء يؤكد الدعم ا7مريكي ل`رهاباعتداء يؤكد الدعم ا7مريكي ل`رهاب
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ــة  لحكوم ــمي  الرس ــق  الناط دان   
اإلنقاذ وزير اإلعالم أحمد حامد، بأشد 
ــزرة املروعة التي ارتكبها  العبارات، املج
ــعودي األمريكي،  ــدوان الس ــريان الع ط

ــة  ــعبي بمحافظ ــنق الش ــوق املش يف س
صعدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة 
يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (سبا) 

ــدوان أرتكب هذه الجريمة  أن طريان الع
ــذي منحه  ــوء األخرض ال ــتغالً الض مس

إياه مجلس األمن يف بيانه األخري..

ناطق الحكومة دان مجزرة صعدة: العدو استغل بجريمته الضوء ا7خضر من مجلس االمنناطق الحكومة دان مجزرة صعدة: العدو استغل بجريمته الضوء ا7خضر من مجلس االمن
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عمليات نوعية للقوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان دكت أوكار العدو وراء الحدودعمليات نوعية للقوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان دكت أوكار العدو وراء الحدود
/ 

ــناد املدفعي للجيش  ــوة االس ــكرية ميدانية أن الق ــادر عس ــادت مص أف
ــتهدفت تحصينات ومعاقل  واللجان نفذت أمس عمليات قصف نوعية اس
ــعودي  ــدة العدو الس ــدود مكب ــا وراء الح ــات م ــعودي يف جبه ــدو الس الع

خسائر كبرية.
ــن دك تجمعات  ــة الجيش واللجان م ــادر تمكن مدفعي ــت املص وأوضح
ــع الهجلة وقيادة عليب  ــف موقع الطلعة ويف مواق ــعوديني خل للجنود الس
ــات مبارشة فضال عن  ــف املدفعية محققة اصاب ــة بعدد من القذائ والضبع
اعطابها جرافة كانت تقوم بتحصني واستحداث مواقع جديدة لكتائب بن 

سلمان يف موقع السديس يف نجران.
ــري دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات وتحصينات  ويف جبهة عس
ــلمان السعودي يف منفذ علب محققة اصابات مبارشة  كتائب جيش بن س

فيما شوهدت سيارة اإلسعاف تهرع للمكان.

/ 
ــال  ألبط ــة  نوعي ــات  عملي ــدت  حص
ــعبية أمس عددا من  الجيش واللجان الش
ــوف املرتزقة يف  ــى والجرحى يف صف الرصع
جبهات مأرب وتعز وبينهم قادة ميدانيون.

ــى  لق ــد  فق ــكرية  ــادر عس ــا ملص وطبق
ــة يف محافظة  ــلحي املرتزق ــبعة من مس س
ــارك املندلعة يف  ــز مرصعهم أمس يف املع تع
ــاء الرشقية  ــا واالحي ــات مقنبة واملخ جبه

للمدينة وبينهم قادة ميدانيون.
ــة من  ــى ثالث ــني الرصع ــت أن ب وأوضح
ــش  الجي ــريان  بن ــوا  ــدوان قض الع ــة  مرتزق
واللجان الشعبية يف مديرية مقبنة وبينهم 
القائد امليداني محمد ثابت الحمريي، فيما 
لقى املرتزقان صالح مطيع السعدي وعبده  
االكحيل مرصعهما بنريان الجيش واللجان 

الشعبية يف جبهتي املخا والكدحة.
ــة اصابة املرتزق  ــدت مصادر ميداني واك

ــمايس يف  ــي قائد محور الش ــاح الدبان وض
ــز فضال  ــات بتع ــكر الترشيف ــط معس محي
ــة يحيى الريمي  ــن اصابة املرتزق حذيف ع

يف املوقع ذاته.
يف  ــالزم  امل ــى  لق ــأرب  م ــة   محافظ ويف 
ــرادي مرصعه  ــوف املرتزقة محمد الج صف
ــاء  أبن ــن  م ــو  وه رصاوح  ــة  جبه يف  ــس  ام

مديرية السلفية بمحافظة ريمة

مصرع عدد من المرتزقة في جبهات مارب وتعز بينهم قادة ميدانيونمصرع عدد من المرتزقة في جبهات مارب وتعز بينهم قادة ميدانيون
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