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أكدت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
ــن واللجان  ــة واألم ــوات املسلح ــة، أن الق العام
ــة  املعرك ــار  غم ــوض  خ يف  ــة  ماضي ــة  الشعبي

املصريية مع العدوان حتى تحقيق النرص.
ــت " يف الوقت الذي تتصدى فيه القوات  وقال
ــة ببسالة  ــان الشعبي ــن واللج ــة واألم املسلح
ــزة  الع ــات  جبه يف  ــارك  املع أرشس  ــوض  وتخ
ــدوان السافرة مستلهمة  والكرامة ضد دول الع
ــن قوة الله عز وجل  ــدة قوتها وثباتها م ومستم
ــه  ــه وجبهت ــدة صف ــا ووح ــود شعبن ــن صم وم
ــك التضحيات  ــت يف سبيل ذل ــة وقدم الداخلي
الجسيمة وقوافل من الشهداء والجرحى قرابة 
ــق إنذار حصل  ــوام وفجأة وبدون ساب ثالثة أع
ما لم يكن يف الحسبان حيث أقدمت مليشيات 
ــاب جرائم وحشية يف  ــة خائنة عىل ارتك انقالبي

عدد من شوارع أمانة العاصمة".
ــل يقظة وشجاعة وجسارة  وأضافت" وبفض
ــة  الشعبي ــان  واللج ــن  واألم ــش  الجي ــاء  أبن
ــن ويف مقدمتهم رشفاء  ــاء من أبناء الوط والرشف
ــة  ــك الفتن ــم وأد تل ــام ت ــي الع ــر الشعب املؤتم

والقضاء عليها نهائيا".
ــة  ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــأت قي وهن
ــاء  ــة األنب ــه وكال ــان تلقت ــة يف بي ــان العام األرك
ــن  واألم ــة  املسلح ــوات  الق ــأ)  (سب ــة  اليمني
ــىل هذا  ــاء ع ــة الرشف ــة وكاف ــان الشعبي واللج
ــات القتال  ــري والنرص يف كافة جبه ا?نجاز الكب

وانكسار العدوان وأدواته داخليا وخارجيا.
فيما ييل نص البيان:

الحمد لله القائل "وال يحيق املكر السيئ اال 
ــد مكروا مكرهم  ــه" والقائل سبحانه ( ولق باهل
ــم لتزول منه  ــم وإن كان مكره ــد الله مكره وعن

الجبال ) صدق الله العظيم

يف الوقت الذي تتصدى فيه القوات املسلحة 
ــة وتخوض  ــة ببسال ــان الشعبي ــن واللج واألم
ــزة والكرامة ضد  ــات الع ــارك يف جبه أرشس املع
ــدة  ــة ومستم ــرة مستلهم ــدوان الساف دول الع

قوتها وثباتها من قوة الله عز وجل ومن صمود 
شعبنا ووحدة صفه وجبهته الداخلية وقدمت 
ــة وقوافل  ــك التضحيات الجسيم ــل ذل يف سبي
ــوام  ــة أع ــة ثالث ــى قراب ــداء والجرح ــن الشه م
ــذار حصل ما  ــدون سابق إن ــه وفجأة وب متتالي
ــت مليشيات  ــان حيث أقدم ــم يكن يف الحسب ل
ــاب جرائم وحشية يف  ــة خائنة عىل ارتك انقالبي
ــة وأثارت الذعر  ــوارع أمانة العاصم عدد من ش
ــن  ــال ع ــاء فض ــني األبري ــني املواطن ــوف ب والخ
ــارة روح الكراهية  ــد وإث ــل املتعم ــة القت ممارس
ــال بني أبناء الشعب اليمني  والدعوة إىل االقتت
ــل وسلوك مشني يخدم العدوان ويقوض  يف عم
ــة يف مواجهة  ــة الداخلي ــدة الصف والجبه وح
ــة عيل  ــدر والخيان ــم الغ ــادة زعي ــدوان بقي الع
عبدالله صالح ليقدم خدمة للعدوان عىل طبق 

ــه يف جبهات  ــن تحقيق ــب فيما عجز ع من ذه
القتال طيلة الفرتة املاضية.

ــاء  ــارة أبن ــة وجس ــة وشجاع ــل يقظ وبفض
ــة والرشفاء  ــان الشعبي ــن واللج ــش واألم الجي
ــاء املؤتمر  ــن ويف مقدمتهم رشف ــاء الوط من أبن
ــة والقضاء  ــك الفتن ــم وأد تل ــام ت ــي الع الشعب

عليها نهائيا بمقتل زعيم الخيانة والتمرد.
ونحن إذ نشيد بما قدمه أولئك األبطال لوأد 
ــل ان يستفحل خطرها  الفتنة وقطع دابرها قب
ــني  ــل يف تام ــم الفاع ــا وإسهامه ــرش رشه وينت
ــات العامة والخاصة  مؤسسات الدولة واملمتلك
ــم  ــدم استجابته ــن وع الوط ــرار  ــن واستق وام
ــة الخائنة  ــة والدعوات االنقالبي لدعوات الفتن
ــت  ــة حاول ــالب والخيان ــة االنق ــد أن رشذم نؤك
ــه وتحقيق  ــدوان تنفيذ أجندت ــا بالع بارتباطه

ــا يف جبهات  ــن تحقيقه ــي عجز ع ــه الت أهداف
ــة الداخلية  ــداث الفتن ــىل إح ــال فراهن ع القت
ــة وإرادة  ــة اإلرادة الوطني ــرية لهزيم ــة أخ كورق

املواطنني والقوات املسلحة.
ــد بالدور الفاعل واملسئول  وال ننىس أن نشي
ــوا االنخراط  ــن رفض ــاء الذي ــني الرشف للمواطن
ــوا موقفهم  ــرام وأعلن ــل القتل واإلج يف مسلس
ــرار  ــن واالستق ــع االم ــة وم ــع الدول ــادق م الص
ــارص  ــة عن ــد أن بقي ــون .. ونؤك ــام والقان والنظ
التخريب ومليشيات القتل والرتويع للمواطنني 
ــم مالحقتهم أينما  ــن يفلتوا من العقاب وسيت ل
ــم الرادع والعادل جراء  حلوا وسينالون جزاءه
ــة بدماء  ــة وامللطخ ــم اآلثم ــه أياديه ــا اقرتفت م
األبرياء من جرم وتخريب بحق الوطن وزعزعة 

ألمن واستقرار املواطنني األبرياء.
ــوات املسلحة  ــاء الق ــني ألبن ــني ومبارك مهنئ
ــة الرشفاء هذا  ــة وكاف ــن واللجان الشعبي واألم
ــة جبهات القتال  ــاز الكبري والنرص يف كاف اإلنج
ــا  ــه داخلي وأدوات ــدوان  الع ــم  ــار وتحط وانكس

وخارجيا.
ــذل مزيد من  ــا إىل ب ــري شعبن ــو جماه وندع
ــل تثبيت  ــن اج ــة م ــة املخلص ــود الوطني الجه
ــاظ عىل وحدة  ــن واالستقرار والحف دعائم األم
ــة  ملواجه ــل  الكام ــرغ  والتف ــيل  الداخ ــف  الص
ــم يف رفد  ــة دوره ــم ومواصل ــدوان ومرتزقته الع

جبهات الصمود واملواجهة بالرجال والعتاد
كما ونؤكد أن القوات املسلحة واألمن واللجان 
ــة  املعرك ــار  غم ــوض  خ يف  ــة  ماضي ــة  الشعبي
املصريية مع العدوان حتى تحقيق النرص بإذن 
ــاىل الرحمة للشهداء  الله تعاىل سائلني الله تع
ــألرسى، والخزي  ــى والفرج ل ــاء للجرح والشف

والذل والعار للخونة واملرجفني .

صنعاء /سبأ 
ــس القضاء  ــس مجل ــع رئي رف
ــى املتوكل،  ــد يحي القايض احم
برقية تهنئة لقائد الثورة ورئيس 
ــىل  األع ــايس  السي ــس  املجل
ــب  والشع ــس  املجل ــاء  وأعض
ــش  الجي ــه  حقق ــا  بم ــي  اليمن
ــة من  ــان الشعبي ــن واللج واألم
ويف  ــدوان  الع ــد  ض ــارات  انتص

القضاء عىل دعاة الفتنة.
فيما ييل نصها :

ــا ونبارك  ــدم بتهانين فإنا نتق
ــد عبدامللك  ــورة السي ــد الث لقائ

ــي ورئيس  ــن الحوث ــن بدرالدي ب
ــىل  األع ــايس  السي ــس  املجل
ــه ولقياداتنا العسكرية  وأعضائ
ــان الشعبية  ــن الجيش واللج م
ــاء  أبن ــة  ولكاف ــن  األم ــاز  ولجه
ــه  حقق ــا  بم ــي  اليمن ــا  شعبن
ــة  الشعبي ــان  واللج ــش  الجي
ــن إنجازات وانتصارات  واألمن م
ــا  ــدوان أهمه ــد الع ــة ض عظيم
ــة  الفتن ــاة  دع ــىل  ع ــاء  القض
ــي أرادها  ــرة الت ــذي املؤام ومنف
ــراق البلد يف  ــدوان لفرض إغ الع
الفوىض والقتل واالقتتال وتهيئة 

ــز عنه  ــا عج ــق م ــم لتحقي منه
ــالل الثالث السنوات  العدوان خ
املاضية ونشيد بمواقف الرشفاء 
ــي  ــر الشعب ــاء املؤتم ــن أعض م
ــة ومواقفهم ضد  ــام اإليجابي الع
ــىل الوطن  ــدوان وحرصهم ع الع

وعىل وحدة الصف.
ــا حققته القوة  ــا نبارك بم كم
ــازات  إنج ــن  م ــة  الصاروخي
ــازات  ــك اإلنج ــر تل ــة آخ عظيم
ــة  دويل إىل  ــاروخ  ص ــالق  إط
ــداً من  ــة ومزي ــارات املعتدي اإلم

االنتصارات.

وزارة الدفاع وهيئة األركان تؤكدان المضيوزارة الدفاع وهيئة األركان تؤكدان المضي
 في خوض غمار المعركة مع العدوان في خوض غمار المعركة مع العدوان

رئيس مجلس القضاء يهنئ القيادة والشعب اليمني بما تحقق من انتصاراترئيس مجلس القضاء يهنئ القيادة والشعب اليمني بما تحقق من انتصارات

مؤسسة الرئاسة ترفع برقية تهنئة إلى مؤسسة الرئاسة ترفع برقية تهنئة إلى 
القيادة والشعب اليمنيالقيادة والشعب اليمني

 صنعاء - سبأ
رفعت مؤسسة الرئاسة ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية واألمانة 
ــي للوثائق واملركز الوطني  ــة الجمهورية واملركز الوطن العامة لرئاس
ــا للرقابة عىل  ــة العلي ــدود واللجن ــب الفني للح ــات واملكت للمعلوم
ــة واملحاسبة وجهاز  ــاز املركزي للرقاب ــات واملزايدات والجه املناقص
ــة العامة  ــايس والهيئ ــزي لألمن السي ــاز املرك ــي والجه ــن القوم األم
ــيل الثورة اليمنية، برقية تهنئة إىل قائد  لرعاية أرس الشهداء ومناض
ــس السيايس األعىل  ــك الحوثي ورئيس املجل ــورة السيد عبداملل الث
ــذي تحقق عىل يد  ــب اليمني بالنرص ال ــيل الصماد والشع صالح ع
رجال قوات األمن البواسل بإخماد ووأد الفتنة التي كانت تستهدف 
ــج االجتماعي خدمة لدول  ــة الداخلية وتمزيق النسي وحدة الجبه

العدوان.

وزارة اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية تهنئ قائد وزارة اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية تهنئ قائد 
الثورة والرئيس الصماد بإسقاط مؤامرة العدوانالثورة والرئيس الصماد بإسقاط مؤامرة العدوان

صنعاء / سبأ 
ــة تهنئة إىل قائد  ــة الرسمية برقي ــالم واملؤسسات اإلعالمي ــت وزارة اإلع رفع
ــس املجلس السيايس األعىل  ــدر الدين الحوثي ورئي ــورة السيد عبدامللك ب الث
ــي يف إخماد  ــار التاريخ ــي، باإلنجاز واالنتص ــب اليمن ــح الصماد والشع صال

الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان.
ــذا اإلنجاز غري املسبوق  ــالم واملؤسسات التابعة لها أن ه ــدت وزارة اإلع وأك
ــوى العدوان ومرتزقته يمثل نقطة تحول  ــذي مثل صفعة وسقوط مدوي لق وال
ــه ولجانه الشعبية  ــب اليمني وجيشه وأمن ــود وتضحيات الشع يف مسار صم
ــر أوراقه التي  ــودي األمريكي وإسقاط أخ ــدوان السع ــة تحالف الع يف مواجه

تستهدف النيل من وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية.
وأشادت باملالحم البطولية التي يسطرها الجيش واألمن واللجان الشعبية 
ــف املواقع وجبهات العزة والرشف والبطولة دفاعا عن األرض والعرض  يف مختل
ــم  ــوالت واملالح ــذه البط ــدة أن ه ــه .. مؤك ــدوان ومرتزقت ــوى الع ــدي لق والتص

سيسجلها التاريخ بأحرف من نور يف مسرية الشعب اليمني ونضاالته.
ــا ورافدا  ــي الجميع دافع ــة تعط ــارات الساحق ــذه االنتص ــدت أن ه ــا أك كم
ــف املجاالت وكذا التغلب  ــق املزيد من النجاحات يف مختل ــرار يف تحقي لالستم

عىل كافة التحديات والصعوبات التي فرضها العدوان والحصار.

وزارة الخدمة تهنئ القيادة والشعب وزارة الخدمة تهنئ القيادة والشعب 
اليمني بإسقاط مؤامرة العدواناليمني بإسقاط مؤامرة العدوان

صنعاء / سبأ 
ــدات التابعة لها  ــة والتأمينات والوح ــة املدني ــت وزارة الخدم رفع
ــد عبدامللك بن بدر الدين  ــى آيات التهاني إىل قائد الثورة السي أسم
ــح الصماد والشعب  ــي ورئيس املجلس السيايس األعىل صال الحوث

اليمني، باإلنجاز الكبري املتمثل يف وأد الفتنة.
وأشادت وزارة الخدمة بما يسطره أبطال الجيش واألمن واللجان 
ــن الوطن  ــاع ع ــل الدف ــات يف سبي ــوالت وتضحي ــن بط ــة م الشعبي
ــم التي تستهدف  ــال مخططاته ــدوان وعمالئه وإفش ــة الع ومواجه

اليمن أرضا وإنسانا.

وزارة المالية تهنئ القيادة وزارة المالية تهنئ القيادة 
والشعب اليمنيوالشعب اليمني

صنعاء - سبأ 
ــة تهنئة إىل قائد  ــدات التابعة لها برقي ــة والوح ــت وزارة املالي رفع
ــس املجلس  ــن الحوثي ورئي ــدر الدي ــك بن ب ــد عبداملل ــورة السي الث
ــاز  ــي، باإلنج اليمن ــب  ــاد والشع الصم ــح  ــىل صال ــايس األع السي

التاريخي املمثل يف وأد الفتنة والقضاء عىل دعاتها.
ــاء القوات  ــال األوفياء من أبن ــة بجهود الرج ــادت وزارة املالي وأش
املسلحة واألمن واللجان الشعبية الذين أخذوا عىل عاتقهم مواجهة 
ــم التي تستهدف اليمن أرضا  ــدوان وعمالئه وإفشال مخططاته الع

وإنسانا.

وزارة السياحة تهنئ القيادة والشعب وزارة السياحة تهنئ القيادة والشعب 
اليمني بإسقاط مؤامرة العدواناليمني بإسقاط مؤامرة العدوان

صنعاء / سبأ 
ــة تهنئة إىل  ــة لها برقي ــدات التابع ــة والوح ــت وزارة السياح رفع
ــك بن بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس  قائد الثورة السيد عبداملل
ــاز  ــي، باإلنج اليمن ــب  ــاد والشع الصم ــح  ــىل صال ــايس األع السي

التاريخي املمثل يف إسقاط الفتنة.
ــوالت التي يسطرها  ــادت وزارة السياحة بالتضحيات والبط وأش
أبطال القوات املسلحة واألمن واللجان الشعبية يف مواجهة العدوان 

وعمالئه وإفشال مخططاتهم.

وزارة العدل تهنئ القيادة والشعب وزارة العدل تهنئ القيادة والشعب 
اليمني بإسقاط مؤامرة العدواناليمني بإسقاط مؤامرة العدوان

صنعاء/ سبأ 
رفعت وزارة العدل برقية تهنئة إىل قائد الثورة السيد عبدامللك بن 
ــن الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعىل صالح الصماد  بدر الدي
ــب اليمني، باإلنجاز الكبري املتمثل يف إسقاط مؤامرة العدوان  والشع

ووأد الفتنة.
ــا الجيش واألمن  ــدل بالبطوالت التي يسطره ــادت وزارة الع وأش
ــة يف مختلف جبهات العزة دفاعا عن الوطن وأمنه  واللجان الشعبي

واستقراره والتصدي للعدوان وإفشال مخططاته.

وزير الدولة أبو نشطان يهنئ القيادة وزير الدولة أبو نشطان يهنئ القيادة 
والشعب اليمني بإسقاط مؤامرات العدوانوالشعب اليمني بإسقاط مؤامرات العدوان

صنعاء - سبأ 
ــد الثورة  ــة تهنئة إىل قائ ــو نشطان برقي ــر الدولة نبيه أب ــع وزي رف
ــس املجلس السيايس  ــدر الدين الحوثي ورئي ــد عبدامللك بن ب السي
ــاز الكبري املتمثل يف  ــح الصماد والشعب اليمني، باإلنج األعىل صال

وأد الفتنة وإسقاط مؤامرات العدوان.
ــا الجيش  ــوالت التي يسطره ــان بالبط ــو نشط ــاد الوزير أب وأش
واألمن واللجان الشعبية يف مختلف جبهات العزة والرشف يف سبيل 
ــات العدوان  ــراره وإفشال مخطط ــه واستق ــن الوطن وأمن ــاع ع الدف

ومرتزقته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

صنعاء/ سبأ 
ــد وزير العدل القايض احمد عبدالله عقبات، عىل  أك
أهمية استمرار الصمود ومواجهة قوى تحالف العدوان 

ومرتزقتهم.
ــا الوزير عقبات خالل لقائه أمس قيادات ديوان  ودع
ــة يف مواصلة  ــل املسؤولية الوطني ــوزارة إىل تحم عام ال
ــر وتحسني  ــالت املواطنني وتطوي ــاز معام ــل وإنج العم

الخدمات القضائية.

وأشار إىل أهمية الحفاظ عىل وحدة الصف ومقارعة 
الفساد .. الفتا إىل أن االعتداءات األخرية عىل مؤسسات 
ــم ال تقل خطورة  ــل الجنود واملواطنني جرائ الدولة وقت

عن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم.
ــود األجهزة  ــة مساندة املجتمع لجه ــت إىل أهمي ولف
ــه نفسه املساس بأمن  ــة يف ضبط كل من تسول ل األمني
ــم للمحاكمة  ــة العامة لتقديمه ــالق السكين الوطن وإق

لينالوا جزاءهم العادل.

وزير العدل يؤكد على أهمية استمرار وزير العدل يؤكد على أهمية استمرار 
الصمود والحفاظ على وحدة الصفالصمود والحفاظ على وحدة الصف

الثورة/
أدانت مختلف األحزاب والكيانات السياسية اليمنية 
ــا بقيادة طارق عفاش بحق  ما ارتكبته عصابات املليشي
ــب وضبط  ــرضورة تعق ــة ب ــني، مطالب ــني واملعتقل املواطن
ــرادع، مشيدة بدور القيادة  ــاة وأن ينالوا جزاءهم ال الجن

والسلطات األمنية يف انتهاء أزمة مليشيات الخيانة.
ــة أبناء  ــي الديمقراطي لكاف ــف الوطن ــارك التحال وب
ــط الفتنوي  ــاض املخط ــم إجه ــي العظي ــب اليمن الشع
ــة وفتنة راهنت  ــرشوع خيان ــل يف سقوطا أخطر م املتمث
عليه قوى العدوان السعودي األمريكي إلخضاع اليمن.

ــه للقيادة  ــي يف بيانه مساندت ــدد التحالف الوطن وج
ــرار تعزيز عوامل  ــة والسياسية عىل طريق استم الثوري
ــي  األمريك ــودي  السع ــدوان  الع ــة  مواجه يف  ــود  الصم
ــس سليمة  ــاء الدولة عىل أس ــة بن ــن، ومواصل ــىل اليم ع
وصحيحة تأخذ بعني االعتبار املواطنة املتساوية وكرامة 
ــرار بقوة يف معركة السيادة حتى نيل  املواطنني، واالستم

الجمهورية اليمنية كامل االستقالل واالستقرار.
ــة اإلرهابية  ــارات الجريم ــد العب ــف بأش وأدان التحال
ــق املعتقلني  ــارق عفاش بح ــا مليشيات ط ــي ارتكبته الت
ــوي الرشيف يف  ــد النب ــة املول ــني لفعالي ــني املنظم املدني

ميدان السبعني .
ــة وهم مقيدون  ــك الطريقة البشع ــد أن قتلهم بتل وأك
ــف  ــم يكش ــب أعينه ــم وعص ــد تعذيبه بع ــل  بالسالس
ــات وما تفعله جماعات  ــق الكبري بني هذه املليشي التطاب

داعش اإلرهابية .
ــاء االنتصارات  ــة والبن ــارك حزب العدال ــن جانبه ب م
ــا  ــة وإعالنه األمني ــزة  ــا األجه ــي حققته الت ــة  العظيم
ــام السيطرة الكاملة  ــا الخيانة بإحك ــاء أزمة مليشي انته
ــة صنعاء  ــوع العاصم ــن يف رب ــا وبسط األم ــىل أوكاره ع
ــرى ومقتل زعيم  ــات األخ ــع املحافظ ــا وجمي وضواحيه
ــم بقتل املواطنني  ــن عنارصه بعد قيامه الخيانة وعدد م
ــالق السكينة العامة  ــات وإثارة الفوىض وإق وقطع الطرق

والتواطؤ املبارش والعلني مع دول العدوان.
ــك بدر  ــد عبداملل ــىل السي ــه ع ــزب يف بيان ــى الح وأثن
ــذا التمرد الذي  ــي مثمنا حكمة ورسعة حسمه له الحوث
ــد عقباه كما شكر  ــراد منه جر الوطن إيل ماال تحم كان ي
ــذا اللجان  ــا الجيش واألمن وك ــة بشقيه ــزة األمني األجه
ــع الفئات  ــرار الوطنيني من جمي ــع األح ــة وجمي الشعبي
واملكونات التي وقفت ضد هذا التمرد، مؤكدا عىل وجوب 
ــة او فرد يحاول  ــوف بحزم أمام أي فئ ــرار يف الوق االستم
ــه أن يحفظ اليمن  ــة مبتهال إىل الل ــالق األمن والسكين إق

ورجاله.
ــل الوطن  ــة داخ ــوى الرشيف ــة الق ــزب كاف ــا الح ودع
ــالء يف الداخل  ــام العم ــدا أم ــا وصفا واح ــوف سوي للوق
ــدوان بجميع أشكاله  ــارج ملواجهة الع ــدوان من الخ والع
ــيل سياسيا  ــني الوضع الداخ ــم لتحس ــف جهوده وتكات

واقتصاديا واجتماعيا.
ــة برسعة القبض  ــزة األمني ــزب األمة األجه وطالب ح
ــة وإحالتهم  ــني يف الفتن ــني واملتورط ــة املتسبب ــىل بقي ع

ــة العظمى والتواطؤ مع العدوان  للقضاء بجريرة الخيان
ــل املتعمد والتسبب يف فتنة بغيضة وإثارة النعرات  والقت

بكل أشكالها وإتالف املمتلكات العامة والخاصة.
ــا الوطني يف أخماد  ــاد حزب األمة يف بيانه بدوره وأش
الفتنة وحسم األمور متوجها بالشكر والتقدير واالمتنان 
ــني الرشفاء  ــرار واملواطن ــش الرشفاء األح ملنتسبي الجي
الذين انحازوا لشعبهم وملصلحة وطنهم، مباركا للشعب 
ــة القيادات  ــة املباركة وكاف ــد الثورة الشعبي اليمني وقائ
ــر يف القضاء عىل الفتنة  ــة الرشيفة النجاح الباه الوطني

واإلحاطة بكل أدواتها
ــه املليشيات من  ــدة ملا ارتكبت ــن إدانته الشدي وعرب ع
ــاء وتسببت  ــاة املئات من األبري ــم نكراء أودت بحي جرائ
ــع البلد يف أتون  ــة العامة وكادت أن توق ــالق السكين يف إق
ــاءت آلالف الرشفاء من منتسبي املؤتمر  فتنة دامية وأس
ــق مهنية  ــل هيئة تحقي ــام، مطالبا بتشكي ــي الع الشعب
ــل  ــاد وتفاصي ــل أبع ــق يف ك ــة للتحقي ــة شامل تخصصي
ــىل النتائج أوال  ــالع الشعب ع ــا وإط ــرة وامتداداته املؤام
ــة األرضار والتداعيات الناجمة عن  بأول، ورسعة معالج
ــا انتهبه عفاش  ــض املترضرين مم ــم وتعوي ــك الجرائ تل
ــادرة أموال  ــه ومص ــه وعبث ــة فرتة تسلط ــه طيل وعتاولت

الشعب املنهوبة لديهم وإعادتها للخزينة العامة.
ــه ومكوناته  ــم بكافة رشائح ــا الكري ــا أبناء شعبن ودع
للخروج اليوم يف املسرية الشعبية الكربى التي دعا إليها 
قائد الثورة الشعبية وبذل كل الجهد لرفد الجبهات بكل 
ــوى البغي والعدوان  ــه الستكمال دحر ق ما يقدرون علي
ــي إلذالل شعبنا  ــوي اإلجرام ــا الدم ــاط مرشوعه وإسق

وفرض إمالءاتها القذرة عليه.
ــب الديمقراطي  ــزب الشع ــد ح ــل أك ــاق متص ويف سي
ــي اندلعت مؤخراً  ــة واألزمة الت ــد“ ان إخماد الفتن ”حش
ــن ، مثلت  ــض محافظات اليم ــاء وبع ــة صنع يف العاصم
ــا تاريخيا جديدا وفرصة هامة ومحورية للوحدة  منعطف
ــاء اليمن الرشفاء  ــة واملجتمعية بني مكونات وأبن الوطني

واألحرار.
ــادة الثورية ممثلة بالسيد  ــارك حزب ”حشد“ للقي وب
ــادة السياسية ممثلة  ــي و للقي ــد امللك الحوث ــد عب القائ
بالرئيس صالح الصماد النجاح الكبري والعظيم يف إخماد 
ــه لتنفيذ أجندة  ــح ومليشيات ــي أشعلها صال ــة الت الفتن
ــة يائسة الحداث اخرتاق  ــف العدوان يف محاول دول تحال
ــم املجاهدين يف  ــة وتثبيط هم ــة الداخلي ــق الجبه يف عم
ــن األرض والعرض  ــاع ع ــرشف والدف ــزة وال ــات الع جبه

والسيادة واالستقالل.
ــب ان يلحقه  ــي يج ــار التاريخ ــذا االنتص ــد أن ه وأك
ــة القضية العليا  ــدة ورص الصفوف ملصلح تعزيز الوح
ــل ترابه  ــادة لكام ــن الوطن واستع ــاع ع ــة بالدف واملتمثل
ــزاة واملحتلني وأدواتهم يف  ــريه من دنس ورجس الغ وتطه

الداخل.
ــده  ــوادره وقواع ــه وك ــع قيادات ــد أن جمي ــدد تأكي وج
ــادة التاريخية التي  ــون سندا وعونا لتوجهات القي ستك
تقود دفة البلد ، و التي أثبتت أنها عند مستوى تطلعات 

ــادرة  مص ــت  ظل ــي  والت ــني  اليماني وإرادة  ــات  وطموح
ومنقوصة عىل مر املراحل.

ــاء الشعب اليمني رضورة  ــاب يف بيانه بجميع أبن وأه
ــع األجهزة األمنية يف العاصمة صنعاء  وأهمية التعاون م
ــات .. والرفع من وترية التعبئة والرفد للجبهات  واملحافظ
ــاب قوسني أو  ــال، ألن النرص املظفر صار ق ــال والرج بامل

أدنى من تحققه بعد أن تعالت بشائره.
ــة أن إخماد الفتنة  ــه أكد حزب الكرام ويف السياق ذات
ــىل املؤمنني  ــه عز وجل ع ــه ومنة من ــل من الل ــاء بفض ج
ــة واللجان الشعبية  ــوات األمن والرشط وبفضل وجهد ق

وكل الرشفاء من أبناء الشعب اليمني العظيم .
ــادر أمس للشعب اليمني  ــارك الحزب يف بيانه الص وب
ــذا النرص  ــه العدوان ه ــد والصابر يف وج ــم الصام العظي
ــق حسم  ــة يف طري ــوة عظيم ــل خط ــذي يمث ــم ال العظي

املعركة مع العدوان والنرص فيها بإذن الله .
ــذه الفتنة كانت أحد أهم أوراق العدوان وقد  وأكد أن ه
أفشلها الله سبحانه وتعاىل بثبات رجال األمن والرشطة 
ــي العظيم,  ــاء الشعب اليمن ــة وكل أبن ــان الشعبي واللج
ــة األوىل له عمل  ــم منذ الوهل ــدوان الغاش ــا أن الع مضيف
ــوالءات لضعيفي  ــة الصف الداخيل ورشاء ال عىل خلخل
ــة أو اجتماعية  ــوة سياسي ــن لهم حظ ــوس من الذي النف
ــه أوراق يف الداخل  ــدوان عىل أن تكون ل ــك عمل الع وكذل

يستخدمها متى أراد .
ــزب الكرامة كل أبناء الشعب اليمني الصامد  وحث ح
ــة  ــف يف مواجه ــد الص ــود وتوحي ــن الصم ــد م ــىل مزي ع
ــذي يستنفر خونته  ــذا الشعب وال ــدوان املرتبص به الع
ومرتزقته للنيل من الشعب اليمني انتقاما منه ملا قام به 
ــن من القبائل  ــة داعيا كل رشفاء اليم ــن وأد لهذه الفتن م
ــوف  ــات ورص الصف ــة الثب ــة الوطني ــوى السياسي والق
ــش واألمن  ــب بواسل الجي ــا واحدا إىل جان ــل صف والعم
ــدم عليه  ــل يق ــدي ألي عم ــة يف التص ــان الشعبي واللج

العدو الغاشم.

ــة واملشائخ  ــوى السياسية الوطني ــة الق ــا دعا كاف كم
ــن إىل االلتفاف  ــن أبناء هذا الوط ــاء والحكماء م والوجه
حول القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدامللك بدر 
ــادة السياسية املمثلة  ــورة والقي ــن الحوثي قائد الث الدي
بفخامة الرئيس صالح الصماد رئيس املجلس السيايس 

األعىل .
ــوأد الفتنة  ــاد ب ــد أش ــر فق ــة التحري ــزب جبه ــا ح أم
ــن غري كارين وهم يف  ــاء عىل رأسها ومن معه فاري والقض
ــع أنظمة دول  ــد أن كانوا قد تماهوا م ــق هروبهم بع طري
العدوان. ورسموا مخططهم الغادر للقضاء عىل الشعب 
ــوىض الخالقة وإشعال الفتنة الطائفية  اليمني ونرش الف

واملذهبية واملناطقية.
ــك قد انتهى  ــه أمس إىل انه بذل ــار الحزب يف بيان وأش
عهد بائد من الظالمية والوصاية وبدأ عهد يسوده األمن 

والرخاء والعدل والبناء والتنمية.
ــارك لألمة اليمنية هذا النرص العظيم والقضاء عىل  وب

ــة , مشيدا  ــاد ووأد الفتن ــة والعمالة والفس ــوز الخيان رم
ــش واللجان الشعبية عىل  بالقوات األمنية وأبطال الجي
ــة رؤوس الخونة  ــة وثباتهم يف مواجه ــم العالي جهوزيته

وأذيالهم يف كافة مدن ومحافظات الجمهورية اليمنية .
ــىل أمن  ــاظ ع ــر بالحف ــة التحري ــزب جبه ــب ح وطال
ــن تبقى من الخونة ورموز  ــة املواطنني ومالحقة م وسكين

االرتزاق وتقديمهم للجهات القضائية املختصة.
ودعا كافة أبناء الشعب اليمني العزيز وجميع القوى 
ــه نحو رفد  ــة للتوج ــات االجتماعي ــة والوجاه السياسي
ــة أنظمة دول  ــال والعتاد ملواجه ــات بالرجال وامل الجبه
ــم وتحقيق كامل  ــي حتى دحره ــرش الشيطان تحالف ال
ــوات انتقامية وثأرية او  ــرص وأن ال ينجروا اىل أية خط الن
ــىل تعزيز وتماسك  ــي بأي شخص كان والعمل ع التشف

الجبهة الداخلية والتكافل االجتماعي.
ــاب العدالة  ــزب شب ــة لح ــة العام ــت األمان ــذا وأدان ه
والتنمية بأشد العبارات الجريمة اإلرهابية املنظمة التي 
ــات الخائن طارق عفاش بحق املعتقلني  ارتكبتها مليشي
ــوي الرشيف يف  ــد النب ــة املول ــني لفعالي ــني املنظم املدني
ــم رميا بالرصاص وهم  ــدان السبعني ممن تم تصفيته مي
ــات تلك  ــم عن سلوكي ــوك ين ــم يف سل ــدون وتعذيبه مقي

امليليشيات املتماهي مع جماعات داعش اإلرهابية .
ــة بمالحقة  ــزة األمني ــا أمس األجه ــت يف بيانه وطالب
ــة وتقديمها إىل القضاء لتنال عقابها  العصابات اإلرهابي

الرادع.
ــة والتنمية كل املنظمات  ــا دعا حزب شباب العدال كم
ــة للتنديد بهذه الجرائم التي تعد جرائم  املحلية والدولي

حرب وجرائم ضد اإلنسانية .
ــارصي الديمقراطي  ــزب الن ــاق أدن الح ويف ذات السي
وبشدة ما أقدم عليه املجرم طارق محمد عبدالله صالح 
ــة وهم مكبلون باألغالل  ــن قتل لألرسى بصورة جماعي م
االمر الذي يتناىف مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا االسالمي.
أشاد الحزب بالتحرك الجاد والرسيع لحسم محاولة 
ــر يف العاصمة صنعاء واملحافظات  إذكاء الفتنة والتناح
ــب لها عىل  ــق مكاس ــدف تحقي ــات به ــل املليشي ــن قب م

األرض وتسهيل مهمة احتالل الوطن الغايل .
ــاء الشعب  ــود جميع أبن ــزب يف بيانه جه ــا الح  وحي
ــة  ــزة األمني ــا األجه ــي قدمته ــات الت ــي والتضحي اليمن
ــة والقوى الرشيفة والتي  ــة وكل مكونات الدول والعسكري

انتهت بوأد هذه الفتنة واستئصالها.
ــرار واألجهزة  ــع االح ــب اليمني ولجمي ــارك للشع وب
ــة وأد الفتنه  ــان الشعبية والقبائل الوطني األمنية واللج
ــن واالستقرار  ــودة االم ــا وع ــص منه ــا والتخل وانتهاءه
ــا كافة أبناء شعبنا  ــة صنعاء واملحافظات, داعي للعاصم
ــن جميع  ــاء واالحرار م ــع الرشف ــم وجمي ــي العظي اليمن
ــر الشعبي  ــاء املؤتم ــا فيها رشف ــة بم ــات السياسي املكون
العام  اىل تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وعدم االنجرار 
ــواق العدوان والوقوف صفا  ــا يدعوا اليه عمالء واب وراء م

واحدا ضد العدوان ومخططاته .
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