
صنعاء/ سبأ 
ــواب األخ  ــس مجلس الن ــى رئي تلق
ــي اتصاالً هاتفياً من  يحيى عىل الراع
ــي الدويل صابر  رئيس االتحاد الربملان
شودري هنأه بمناسبة عيد األضحى.

واطلع رئيس مجلس النواب رئيس 
ــاد الربملاني عىل طبيعة العدوان  االتح
بقيادة السعودية عىل اليمن والكوارث 
اإلنسانية التي سببها للشعب اليمني 

وتدمري منشأته العامة والخاصة.
ــيل الراعي عن  ــرب األخ يحيى ع وع
ــكره لرئيس االتحاد الربملاني الدويل  ش
ــه بما يتعرض له  ــىل تهنئته واهتمام ع
ــعب اليمني من عدوان خلف آثار  الش

كارثية.
ــي  ــىل الراع ــى ع ــار األخ يحي وأش
ــدوان  الع أن  إىل  ــال  االتص ــالل  خ

ــات املتحدة  ــعودية والوالي بقيادة الس
ــىل رؤوس  ــازل ع ــر املن ــة دم األمريكي
ــاكنيها وقصف املواطنني يف صاالت  س

ــاجد ومدارس  ــراس والعزاء واملس األع
ــعبية  ــواق الش ــران واألس ــظ الق تحفي
ــالت التجارية وكذا قصف قوارب  واملح

ــزارع وآبار املياه والطرق  الصيادين وامل
والجسور ومزارع الدواجن وغريها.

/ 
ــش"  ووت ــس  رايت ــن  "هيوم ــت  ــش" قال ووت ــس  رايت ــن  "هيوم ــت  قال
ــاركت يف تحالف  ــي ش ــة الت ــاركت يف تحالف إن األنظم ــي ش ــة الت إن األنظم
ــعودية  الس ــوده  تق ــذي  ال ــرب  ــعودية الح الس ــوده  تق ــذي  ال ــرب  الح
ــرتاف  االع ــون  يتجنب ــن  اليم ــىل  ــرتاف ع االع ــون  يتجنب ــن  اليم ــىل  ع

ــؤوليتهم القانونية الدولية حيال  ــؤوليتهم القانونية الدولية حيال بمس بمس
ــا  ــرب كم ــني الح ــاك لقوان ــع انته ــا وقائ ــرب كم ــني الح ــاك لقوان ــع انته وقائ
ــن دورهم  ــات ع ــم معلوم ــوا تقدي ــن دورهم رفض ــات ع ــم معلوم ــوا تقدي رفض
ــة  القانوني ــري  غ ــة  الجوي ــارات  الغ ــة يف  القانوني ــري  غ ــة  الجوي ــارات  الغ يف 
املزعومة يف اليمن، يف إشارة إىل جرائم املزعومة يف اليمن، يف إشارة إىل جرائم 

ــريان تحالف  ــي ارتكبها ط ــرب الت ــريان تحالف الح ــي ارتكبها ط ــرب الت الح
ــي خالل  ــعودي اإلمارات ــدوان الس ــي خالل الع ــعودي اإلمارات ــدوان الس الع
ــتمر منذ نحو  ــتمر منذ نحو عدوانه عىل اليمن املس عدوانه عىل اليمن املس

عامني ونصف.عامني ونصف.

"رايتس ووتش": ا$نظمة المشاركة في التحالف السعودي تتجنب االعتراف بمسؤوليتها"رايتس ووتش": ا$نظمة المشاركة في التحالف السعودي تتجنب االعتراف بمسؤوليتها
شهادات حية لجريمة تحالف العدوان السعودي يف حي فج عطان
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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 صدوا زحوفا فاشلة للمرتزقة بعمليات  نوعية كبدتهم خسائر فادحةالجيش واللجان صدوا زحوفا فاشلة للمرتزقة بعمليات  نوعية كبدتهم خسائر فادحة
انتكاسة كربى لكتائب العدوان السعودي يف جبهات الجوف ونهم

/ 
ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق ــت  أحبط
الشعبية أمس محاولة زحف فاشلة شنها 
ــي  اإلمارات ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق
باتجاه جبل يام بمديرية نهم بالضواحي 
ــة بعد معارك  ــمالية الرشقية للعاصم الش

أوقعت قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.
ــارك  ــكرية أن مع ــادر عس ــدت مص وأك
ــون  ــىل واملدف ــق مح ــس يف مناط دارت أم
ــش  ــوات الجي ــا ق ــت خالله ــران تمكن وب
ــائر يف  ــد املرتزقة خس ــن تكبي ــان م واللج
ــف  ــات قص ــط عملي ــاد وس األرواح والعت
ــش واللجان  ــنتها القوة املدفعية للجي ش
ــة  محقق ــة  املرتزق ــئ  مخاب ــتهدفت  اس

إصابات مبارشة.
ــدوان  ــن مرتزقة الع ــتة م ــي س ــا لق كم
ــس  أم ــم  مرصعه ــي  األمريك ــعودي  الس
بنريان الجيش واللجان الشعبية بمنطقة 

يام باألطراف الرشقية بنهم.
ــرصع  م ــكرية  العس ــادر  املص ــدت  وأك
ــتة من مرتزقة العدوان يف بكمني نوعي  س
ــالل  خ ــتهدفهم  اس ــان  واللج ــش  للجي
ــع  ــد املواق ــاه أح ــللهم باتج ــة تس محاول
أن  إىل  ــرية  مش ــام،  ي ــال  بجب ــكرية  العس
ــتهدفت  اس ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي
ــح بنهم  ــة مل ــة يف منطق ــا للمرتزق تجمع

موقعة قتىل وجرحى يف صفوفهم.
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الرئيس الصماد يهنئ رئيسي كوريا الشمالية وطاجكستانالرئيس الصماد يهنئ رئيسي كوريا الشمالية وطاجكستان

صنعاء - سبأ
ــح الصماد رئيس  بعث األخ صال
ــة  ــىل برقي ــيايس األع ــس الس املجل
ــة كوريا  ــس جمهوري ــة إىل رئي تهنئ
ــمالية كيم جونغ أون بمناسبة  الش
ــمالية  ــعب كوريا الش احتفاالت ش
الصديق بعيد تأسيس الجمهورية.

ــح الصماد  ــث األخ صال ــا بع كم
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل رئي
ــس جمهورية  ــة إىل رئي ــة تهنئ برقي
ــيل رحمانوف،  ــتان إمام ع طاجكس
ــعب  ش ــاالت  إحتف ــبة  بمناس
ــد  بالعي ــقيق  الش ــتان  طاجكس

الوطني.

الراعي يطلع رئيس االتحاد البرلماني الدولي على جرائم العدوان في اليمنالراعي يطلع رئيس االتحاد البرلماني الدولي على جرائم العدوان في اليمن
دعاه  لزيارة اليمن خالل اتصال هاتفي 

عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات نجران وجيزان عمليات نوعية للجيش واللجان في جبهات نجران وجيزان 
وعسير كبدت العدو السعودي خسائر كبيرةوعسير كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة

مدفعية الجيش واللجان دكت مواقع المرتزقة في لحج مدفعية الجيش واللجان دكت مواقع المرتزقة في لحج 
وهجمات دمرت آلياتهم في شبوةوهجمات دمرت آلياتهم في شبوة

/ 
ــعبية أمس عملياتهم  عاود  أبطال الجيش واللجان الش
النوعية يف جبهات ما وراء الحدود مكبدين العدو السعودي 

ومرتزقته خسائر كبرية يف األرواح والعتاد واآلليات.
ــة عدد  ــرصع وإصاب ــكرية ميدانية م ــادر عس ــدت مص وأك
ــنها أبطال  ــعودي يف عملية مباغتة ش ــدو الس ــن مرتزقة الع م
ــالطح  ــعبية عىل مواقعهم خلف موقع س الجيش واللجان الش
ــعبية  ــة الجيش واللجان الش ــرية إىل أن مدفعي ــران، مش يف نج
دكت أمس تجمعا ملرتزقة العدو السعودي وآلياتهم يف معسكر 

البشري والتبة الرملية يف نجران محققة إصابات مبارشة.

/ 
ــرصع  ــة  م ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص أك
ــعودي  ــدوان الس ــن مرتزقة الع ــدد م ــرح ع وج
ــال الجيش  ــنه أبط ــوم ش ــس هج ــي أم اإلمارات
ــة  الرملي ــة  التب يف  ــم  مواقعه ــىل  ع ــان  واللج

بالصفراء يف مديرية عسيالن.
وأوضحت املصادر أن نريان الجيش واللجان 
دمرت خالل الهجوم دبابة وآلية تابعة للمرتزقة 

ما  أسفر عن مرصع من كانوا عىل متنها..

صنعاء/ سبأ 
بعث رئيس مجلس النواب األخ يحيى عيل الراعي برقية تهنئة إىل نظريه 

يف جمهورية كوريا الشمالية بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية.
ــه لنظريه الكوري بموفور الصحة  ــرب رئيس مجلس النواب عن تمنيات وع

وللعالقات الربملانية بني البلدين الصديقني اضطراد التقدم واالزدهار.

رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره 
في جمهورية كوريا الشماليةفي جمهورية كوريا الشمالية

ــن الروهينجا هربوا  ــخص م ــت األمم املتحدة ان نحو 270 الف ش أعلن
ــطس  ــة راخني غرب ميانمار ودخلوا بنغالدش منذ الـ25 من اغس من والي

املايض.
ــم املفوضية العليا  ــية عن املتحدثة باس ونقلت وكالة الصحافة الفرنس
ــني التابعة لألمم املتحدة فيفيان تان قولها أمس: إن ”نحو 270 ألف  لالجئ

الجئ من الروهينجا وصلوا إىل بنغالدش يف األسبوعني املاضيني“.
ــد أعلنت أمس األول أن 250 ألفا من الروهينجا  وكانت األمم املتحدة ق
ــطس مشرية إىل أن  هربوا من والية راخني إىل بنغالدش منذ الـ25 من أغس

املئات منهم قتلوا خالل محاولة الفرار من املعارك الدائرة ىف الوالية.
ــطس املايض  ــف ىف والية راخني ىف الـ25 من أغس ــت أعمال العن واندلع
ــكرية واسعة اثر تعرض بعض مخافر  بعد قيام جيش ميانمار بعملية عس

الرشطة لهجمات شنها مسلحون.

فرار فرار ٢٧٠٢٧٠ ألفا من الروهينجا إلى بنغالدش ألفا من الروهينجا إلى بنغالدش
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هجمات نوعية واقتحامات ألبطال اجليش واللجان كبدت املرتزقة خسائر ثقيلة في تعز

الساحل جحيم  الساحل  جحيم   

ــوزع  ــي يف م ــل رئيس ــن معق ــي م ــدو االمارات ــة الع ــر مرتزق دح

■ ضربات موجعة 
ملخابئهم يف الهاملي 

وذباب والوازعية

/
سجلت جبهات الساحل 

الغربي أمس انتصارات نوعية 
ألبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف سلسلة هجمات 
استهدفت مخابئهم يف جبهات 

موزع واملخا والوازعية ومقبنة 
كبدت كتائب العدو االماراتي 

ومرتزقته فاتورة خسائر كبرية.
وطاولت الهجمات املباغتة 

ألبطال الجيش واللجان امس 
معاقل ومخابئ للمرتزقة 

يف مديرية موزع الساحلية 
باقتحام احد اوكارهم الرئيسية 

يف مزارع غانم بعد معارك 
اوقعت عددا  كبريا من القتىل 
والجرحى يف صفوف املرتزقة 

فضال عن تدمري آليات 
عسكرية واغتنام كميات من 

االسلحة والعتاد.
كما دكت الهجمات  املباغتة 

للجيش واللجان تجمعات 
املرتزقة يف موقع الغرفة بمنطقة 

الهاميل بالتزامن مع عمليات 
قصف مدفعي دك تجمعاتهم 

يف منطقة الزيدية بالوازعية 
و تبة السيمن بمديرية ذباب 
ومثلث موزع  فيما لجأ طريان 
العدو إىل شن سلسلة غارات 

عىل املناطق التي يتمركز 
فيها ابطال الجيش واللجان 

الشعبية يف محاولة السناد 
مرتزقته هناك.
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تصاعد عمليات الردع وراء احلدود

■ صلية »كاتيوشا« أحرقت كتائب العدو السعودي يف 
املوسم ومنفذ الطوال بجزيان

املدفعية بعثرت  املرتزقة في القنبور ومثعن وشمال صحراء ميدي
عمليات قصف ومتشيط  في جنران كبدت العدو السعودي خسائر كبيرة 

شنها طريان العدوان السعودي 
أمس على صنعاء وبعض املحافظات

االنظمة املنخرطة يف التحالف السعودي 
تحاول الهروب من مسؤوليتها 

القانونية حيال املجازر 

تواصل حصد مسلحي املرتزقة 
يف جبهات تعز ومارب

٦٢ غارة رصاص القناصة»رايتس ووتش « :

لجحافل العدوان يف 
صحراء الجوف وجبال نهم

يوم أسود

اجليش واللجان صدوا زحوفا فاشلة للمرتزقة بعمليات تكتيكية نوعية .. تعرف على احلصيلة الثقيلة


