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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.
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الجيش واللجان دحروا مخابئ المرتزقة من مزوية بالجوف الجيش واللجان دحروا مخابئ المرتزقة من مزوية بالجوف 
والمدفعية دكت معاقلهم في الحزم بإصابات مباشرة  والمدفعية دكت معاقلهم في الحزم بإصابات مباشرة  

/ 
ــش  الجي ــال  ابط ــاود  ع
عملياتهم  ــعبية  الش واللجان 
ــة يف جبهات  ــة النوعي القتالي
ــن  مكبدي ــوف  الج ــة  محافظ
ــائر فادحة  فلول املرتزقة خس

يف لالرواح والعتاد.
ــكرية  ــادت مصادر عس واف
ــة بمرصع واصابة عدد  ميداني
من مرتزقة العدوان السعودي 
ــي يف هجمات مباغته  االمارات

شنها أبطال الجيش واللجان 
ــل  ــىل معاق ــة ع ــس الجمع ام

املرتزقة يف منطقة مزوية.
ــات  عملي ــت  واوقع
ــوة  ــس الق ــنتها ام ــف ش قص
واللجان  للجيش  الصاروخية 
ــعبية عىل مخابئ مرتزقة  الش
ــعودي االماراتي  العدوان الس
ــىل وجرحى من  يف الجوف قت

املرتزقة.

/ 
ــة العليا  ــة الثوري ــال رئيس اللجن ق
ــد  ــة ول ــي ان احاط ــيل الحوث ــد ع محم
ــازه للعدوان  ــيخ جاءت لتؤكد انحي الش
ــب  ــع الروات ــار ومن ــه يف الحص وضلوع
ــا املبعوث  ــة التي قدمه ــا االحاط واصف
ــن  اليم يف  ــه  ب ــب  املرح ــري  غ ــي  األمم
ــة  جلس إىل  ــيخ  الش ــد  ول ــماعيل  اس
ــا " مناورة  ــرية بانه ــس االمن األخ مجل
غري دبلوماسية تشبه ترصيحات ناطق 

العدوان أو وزير حرب".
ــض املفاوض  ــح الحوثي أن رف وأوض
الوطني القبول بولد الشيخ ليس عبثيا 

ــعب  وانما أتى يف ظل تعمده إرغام الش
عىل القبول بالحصار وقطع الرواتب او 
ــه للقاتل وتسليم  ــليم الشعب نفس تس

ميناء الحديدة وهلم جرا من االستبداد 
يف  ــدويل  ال ــع  املجتم ــيف  س ــهار  بإش
ــاة  ــعب يعاني من أكرب مأس مواجهة ش
انسانية سببها له حرب وعدوان امريكا 
والسعودية وتحالفهم الظالم بدون أي 

مسوغ قانوني".
ــة العليا إىل ما  ــس الثوري ولفت رئي
ــعودي  ــدوان الس ــف الع ــه تحال يرتكب
ــق  بح ــة  يومي ــم  جرائ ــن  م ــي  االمريك
ــتمرارهم  املدنيني واألعيان املدنية واس
يف حصار الشعب اليمني والذي وصل 
ــار األوبئة مثل  ــد املجاعة وانتش إىل ح

الكولريا".

مقتل مدنيينمقتل مدنيين  ٢٢ على اEقل في معارك متجددة بين فصائل المرتزقة وسط مدينة تعز على اEقل في معارك متجددة بين فصائل المرتزقة وسط مدينة تعز
مسلحون اغتالوا مدير قسم شرطة نجد قسيم وثالثة من مرافقيه

/ 
ــل  ــني فصائ ــددة ب ــارك متج ــت مع أوقع
ــعودي اإلماراتي أمس  ــة العدوان الس مرتزق
وسط مدينة تعز أمس قتىل ومصابني بينهم 
ــوا برصاص  ــىل األقل قض ــان ع ــان اثن مدني
ــارك بني فصائل  ــاء تجدد املع ــوائي أثن عش
ــط حال توتر ساد أحياء املدينة  املرتزقة وس
ــيا حزب اإلصالح  الخاضعة لسيطرة مليش

والتنظيمات اإلرهابية املسماة " مقاومة " .
ــائق دراجة نارية قتل  ــكان إن س وقال س
ــاء هجومهم  ــلحني أثن ــاص مس ــس برص أم
عىل طقم تابع لكتائب اإلرهابي أبو العباس 
ــارع التحرير األسفل وسط مدينة تعز  يف ش
ــم بعيارات  ــائق الطق ــة س ــن إصاب ــفر ع أس
ــع املواجهات بني  ــن مع توس ــة، بالتزام ناري
ــيا حزب اإلصالح  ومليشيا  مسلحي مليش

ــم "حماة العقيدة" بقيادة أبو العباس   تنظي
يف محيط سوق ديلوكس بشارع جمال عبد 

النارص.
أن  ــة  املدين يف  ــة  محلي ــادر  مص ــت  وقال
الهجوم الذي سبق مواجهات تالية اندلعت 
ــد  ــال عب ــارع جم ــس بش ــة ديلوك يف منطق
ــفر عن مقتل مدني يعمل سائقا  النارص أس
ــائق الطقم  ــة , فيما أصيب س ــة ناري لدراج

بثالث طلقات يف الصدر .
ــادق أمني من  ــارت إىل أن املواطن ص وأش
ــبح  ــاون باملس ــفى التع ــي مستش ــايل ح أه
ــاص  لرص ــه  تعرض ــد  بع ــس  أم ــهد  استش
ــالل  خ ــه  منزل يف  كان  ــا  عندم ــوائي  عش
ــتباكات التي تشهدها املدينة بني عدد  االش
ــدوان  ــف الع ــة لتحال ــل التابع ــن الفصائ م

السعودي اإلماراتي يف هذه املحافظة.

أعلنت سلطات االحتالل اإلرسائييل أمس الجمعة عزمها إبقاء املسجد 
األقىص مغلقاً حتى يوم األحد تطبيقاً لقرار صادر عن مكتب رئيس وزراء 
ــع جيش االحتالل  ــو، وذلك بعدما من ــي بنيامني نتنياه ــان الصهيون الكي

إقامة صالة الجمعة يف املسجد ألول مره منذ العام 1969م.
ــان الصهيوني  ــس وزراء الكي ــطينية أن رئي ــائل إعالم فلس وذكرت وس
ــجد األقىص  أمر رشطة االحتالل بتعزيز اإلجراءات األمنية يف محيط املس

والبلدة القديمة.
ــالت  ــا عائ ــي أقامته ــزاء الت ــس الع ــك مجال ــو بتفكي ــرر نتنياه ــا ق كم
ــاص جيش  ــس برص ــقطوا أم ــذي س ــة ال ــهداء الثالث ــطينيني الش الفلس

االحتالل .
ــطينيني برصاص جيش  ــة فلس ــهاد ثالث ــي ذلك يف إعقاب استش ويأت
ــباط بالقدس  ــرب باب األس ــود دوريته ق ــم مهاجمتهم جن ــالل بزع االحت

املحتلة.

صنعاء /سبأ
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــث نائب رئي  بع
ــاة لألخ  ــزاء ومواس ــوزة برقية ع ــم لب ــور قاس الدكت
ــكرتري لجنة شؤون  ــعيد قائد املخاليف س بجاش س
ــاة والده ..  ــية يف وف ــزاب والتنظيمات السياس األح

جاء فيها :
ــاليف وإخوانه ..  ــد املخ ــعيد قائ ــاش س األخ بج

وكافة أوالد وأرسة الفقيد ..
ــا نبأ وفاة والدكم  ــأىس بالغ وحزن عميق تلقين ب
ــاره الله إىل  ــاليف الذي اخت ــعيد قائد املخ الحاج س
ــل والعطاء من أجل  ــواره بعد حياة حافلة بالعم ج

الوطن واملجتمع .. 

االحتالل اHسرائيلي يمدد إغالق  المسجد االحتالل اHسرائيلي يمدد إغالق  المسجد 
اEقصى  ويمنع مجالس العزاء الفلسطينيةاEقصى  ويمنع مجالس العزاء الفلسطينية

لبوزة يعزي سكرتير لجنة لبوزة يعزي سكرتير لجنة 
شؤون اEحزاب في وفاة والدهشؤون اEحزاب في وفاة والده
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فيديو يظهر مليشيا اHماراتي محمد بن زايد فيديو يظهر مليشيا اHماراتي محمد بن زايد 
تسطو على فرع البنك االهلي في المنصورة بعدنتسطو على فرع البنك االهلي في المنصورة بعدن

/ 
اتهم ناشطون يعتقد أنهم قريبون 
ــدام عبد ربه  ــار املحكوم باالع ــن الف م
هادي أمس املليشيا املسلحة املوالية 

ــزو االماراتية بتنفيذ عملية  لقوات الغ
ــطو املسلح عىل فرع البنك االهيل  الس
يف عدن نارشين مقاطع فيديو لعملية 
ــر البنك  ــرض لها مق ــطو التي تع الس

ــيل يف املنصورة بمحافظة عدن يف  األه
ــفرت عن مقتل مدير  العملية التي أس

فرع البنك وحارس واصابة آخرين ..

/ 
ــرة كمران  ــد أبناء جزي ــادر احتش ــهد ن يف مش
ــس  ــول رئي ــر ح ــر األحم ــىل البح ــة ع اليمني
املجلس السيايس األعىل القائد األعىل للقوات 
املسلحة صالح الصماد بعيد صوله أمس عىل 
ــنت زورق إىل جزيرة كمران ومعه وزير الدفاع  م
ــي ورئيس  ــد نارص العاطف ــواء الركن محم الل
ــواء الركن محمد عبد  ــة األركان العامة الل هيئ
ــي زيارة مفاجئة يقوم  الكريم الغماري. يف ثان
ــوط  ــق الخط ــاد إىل مناط ــس الصم ــا الرئي به

األمامية للجبهات ووصفت بأنها تاريخية.
ــوارج الحربية  ــاد الب ــس الصم ــدى الرئي وتح
ــعودي املنترشة  التابعة لتحالف العدوان الس
ــاطئة للسواحل الغربية  يف املياه الدولية املش
ــاحلية  ــدن الس ــا امل ــتمرار قصفه ــل اس يف ظ
ــر ووصل  ــىل البحر األحم ــة ع ــزر اليمني والج
ــوال مواطني الجزيرة   إىل الجزيرة متفقدا أح

ومستمعا ملعاناتهم..

دك مليشيا بن سلمان ومرتزقة الجنجويد السودانيين في بوابة الموسم بجيزان الجيش واللجان يتقدمون في الجوف وعمليات نوعية دحرت معاقل المرتزقة في الكدحة زلزالزلزال

تعز من جديد 
فـــي دوامــــة 

حــــرب الشــــوارع
ضحايا مدنيون في معارك 

متجددة بين فصائل مرتزقة 
العدوان السعودي وسط 

مدينة تعز 

تنديدا  بالحديدة  غضب  جمعة 
تفريغ  ــدوان  ــع ال تحالف  بمنع 
المخصصة  ـــود  ـــوق ال شــحــنــة 

لكهرباء للحديدة 

قبائل شبوة تمنع مليشيا 
الفار هادي الموالية للعدوان 

من االنتشار في المحافظة 
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