
ــعبية أمس  ــال الجيش واللجان الش كرس أبط
زحفاً واسعاً ملرتزقة العدوان األمريكي السعودي 
ــائر  ــم خس ــز وكبدوه ــة تع ــان بمحافظ يف حيف

فادحة.
ــكري لـ (سبأ) أن الجيش  وأوضح مصدر عس
ــعا للمرتزقة  ــعبية كرسوا زحفا واس واللجان الش
ــناد للطريان  ــاب يف حيفان وبإس ــىل مواقع وتب ع

الحربي .
وأكد املصدر إعطاب مدرعة عسكرية ومرصع 
ــالل كرس  ــة خ ــن املرتزق ــن 14 م ــرث م ــة أك وإصاب
ــاعات دون تحقيق  ــتمر ست س الزحف الذي اس
أي تقدم.وأشار املصدر إىل سقوط قتىل وجرحى 
ــوف املرتزقة وإعطاب آلية يف كمني بجبهة  يف صف

حيفان.

كسر زحف للمرتزقة في تعز ومصرع كسر زحف للمرتزقة في تعز ومصرع 
وجرح أعداد كبيرة منهم في مارب وجرح أعداد كبيرة منهم في مارب 

والجوف والحديدةوالجوف والحديدة
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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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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الرئيس المشاط: إرادة ثورة الـ الرئيس المشاط: إرادة ثورة الـ ٢٦٢٦ من سبتمبر لم تعد قابلة لالختراق من سبتمبر لم تعد قابلة لالختراق
يف كلمة له بمناسبة الذكرى الـ ٥٦ لثورة الـ ٢٦ من سبتمرب

ــة ــزق ــرت ــم ــالء وال ــم ــع ــة ال ــوم ــك ــات مـــع ح ــي ــاق ــف ــم مـــن إبـــــرام أي ات ــال ــع ــة وحــكــومــات ال ــم ــظ ــذر ان ــح ن

ــة  الجمهوري ــس  رئي األخ  ــة  فخام ــى  ألق
ــرى الـ  ــبة الذك ــاط كلمة بمناس ــدي املش مه
ــعب  ــبتمرب هنأ فيها أبناء الش 56 لثورة 26 س
ــاً إىل جعلها  ــبة.. داعي ــة باملناس ــي كاف اليمن
ــة  ــة ملعرف ــع يف محاول ــم الواق ــبة لتقيي مناس
ــي  الت ــاً  عام  56 ــار  مس يف  ــل  الخل ــع  مواض
ــببت يف خنق مبادئ هذه الثورة وتحنيط  تس
ــرد أغنية يتم  ــى تحولت إىل مج ــا حت أهدافه

استدعاؤها من األرشيف .. 

نص الكلمة
بسم الله الرحمن الرحيم

خطاب فخامة األخ الرئيس مهدي املشاط 
بمناسبة الذكرى 56 لثورة 26 سبتمرب

ــول  ــالم عىل رس الحمد لله والصالة والس
ــني الطاهرين وريض الله  الله وعىل آله الطيب

عن أصحابه املنتجبني.
ــدة  الخال ــة  اليمني ــا  أعيادن ــع  م ــاً  تزامن
ــة  السادس ــرى  الذك ــول  حل ــبة  وبمناس

ــادس والعرشين من  ــورة الس ــني لث والخمس
ــمي ونيابة عن  ــه باس ــبتمرب املجيد أتوج س
ــيايس األعىل بتحية  ــي يف املجلس الس زمالئ
ــر  الصاب ــعبنا  ش إىل  ــة  والجمهوري ــورة  الث
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط وإىل  ــد,  الصام
ــعبية, وإىل رفاق السالح من عموم قبائل  الش
ــن الرشفاء يف  ــاء الوط ــة, وكل أبن ــن األبي اليم

الداخل والخارج.
التفاصيل صفحة 03

العاصمة صنعاء تشهد حفل إيقاد شعلة العيد الـ ٥٦ لثورة  لثورة ٢٦٢٦ سبتمبر سبتمبر
صنعاء / سبأ 

ــاء  ــة صنع ــر بالعاصم ــدان التحري ــهد مي ش
ــاء أمس حفل إيقاد شعلة العيد الـ 56 لثورة  مس

الـ 26 من سبتمرب الخالدة.
ــالم الجمهوري  ــذي بدئ بالس ــل ال ويف الحف
ــر الدفاع  ــور وزي ــم بحض ــر الحكي ــن الذك وآي م
ــر  ــي ووزي ــارص العاطف ــد ن ــن محم ــواء الرك الل
ــني  ــد وأم ــد زي ــن محم ــة حس ــباب والرياض الش
ــاء  ــدد أعض ــاد وع ــد عب ــود محم ــة حم العاصم
ــورى والقيادات العسكرية  مجليس النواب والش
ــفي فؤاد  ــتعراض الكش واألمنية، تقدم قائد االس
ــبابي  الش ــرض  الع ــدء  بب ــتئذان  باالس ــريض  ال
ــباب وفتيات الحركة  الذي شارك فيه 500 من ش

الكشفية واإلرشادية.
ــدات  ــافة واملرش ــات الكش ــباب وفتي ــام ش وق
باملرور من أمام منصة االحتفال يف عرض شبابي 
ــاركون، أهداف  ــفي وإرشادي جسد فيه املش كش
الثورة اليمنية الستة ومبادئها العظيمة، وهتفوا 
ــبة  ــة ومكانة املناس ــن عظم ــربت ع ــعارات ع بش

الوطنية يف نفوس اليمنيني.
ــفي  ــبابي الكش ــت فقرات العرض الش وعكس
ــربة عن أفراح  ــادي كثرياً من املدلوالت املع واإلرش
ــبة  ــذه املناس ــول ه ــي بحل ــعب اليمن ــاء الش أبن

السبتمربية.

ــباب والرياضة  ــار وزير الش ويف االحتفال أش
ــعب اليمني وهو يحتفل بإيقاد شعلة  إىل أن الش
ــبتمرب املجيدة،  ـــ 26 من س ـــ 56 لثورة ال ــد ال العي
ــدان  وج يف  ــورة  املحف ــتة  الس ــداف  األه ــورة  ث
ــعودي  س ــدوان  ع ــع  ألبش ــرض  يتع ــني،  اليمني
ــع عىل  ــام الراب ــي للع ــي إمارات ــي صهيون أمريك

التوايل.
ــكلت ثوراته من  ــذي تش ــعبنا ال ــال " إن ش وق
ــة  ــه كمنظوم ــه وأرض ــه لل ــه ووالئ ــيج انتمائ نس
ــكلت الهوية  ــة واجتماعية، إنما ش مبادئ عقدي
ــذي  ــي ال ــعب اليمن ــة للش ــة التاريخي االعتباري
ــربة الغزاة  ــعوب األرض، لكونه مق ــن ش ــه ع ميزت
ــالة  ــتبداد وحامال لرس وملهما للثورات ضد االس
ــدم يف  ــاء ال ــات وعط ــة للتضحي ــالم ومدرس الس

مواجهة الباغني عليه ".
ــني  ــة والخمس ــعلتنا السادس وأضاف "إن ش
هذه الليلة تحمل يف وهجها نشوة النرص املتجدد 
ــاء وتبعث من  ــة تأبى االنحن ــورة مجيدة صلب لث
ــائل اإلرصار والعزم الجماهريي  وميض لهبها رس
ــية اليمنية عىل حماية أهدافها  واإلرادة السياس
ــنودة صهيو  ــتة من املحاوالت اإلقليمية املس الس
أمريكيا طلية خمسة عقود مضت حتى تجذرت 

أهدافها الستة يف أعماق اليمنيني".

صنعاء - سبأ 
نظم املؤتمر الشعبي العام أمس بالعاصمة صنعاء حفال 
ــاد الثورة اليمنية العيد الـ56 لثورة 26  خطابيا احتفاًء بأعي
ــر املجيدة،  ــورة 14 أكتوب ــدة، والعيد الـ55 لث ــبتمرب الخال س

والذكرى الـ51 لالستقالل الوطني الـ30 من نوفمرب.
ــاعد  املس ــام  الع ــني  األم ــرضه  ح ــذي  ال ــل  الحف ويف 
ــة  ــس هيئ ــي ورئي ــى الراع ــام يحي ــعبي الع ــر الش للمؤتم
ــني  ــاء اللجنت ــي، وأعض ــب العج ــة نجي ــة التنظيمي الرقاب
ــيل التنظيمات  ــؤولني وممث ــة والدائمة وعدد من املس العام
ــيخ صادق  ــعبي الش ــار رئيس املؤتمر الش ــية.. أش السياس

أمني ابو راس، إىل أن االحتفال بأعياد الثورة 26 سبتمرب و14 
ــد احتفاال من أجل البهرجة وإنما  أكتوبر و30 نوفمرب ال يع

لتقييم مرحلة ماضية..
ــى ينطلق  ــز ايجابياتها، حت ــلبياتها وتعزي ــب س  وتجن

الجميع إىل مرحلة قادمة.
ــبتمرب 56  ـــ26 من س ــورة ال ــام ث ــر عىل قي ــد م ــال" لق وق
ــنا لكي نبني  ــف جادين مع أنفس ــب علينا أن نق ــا ويج عام
ــلبيات وامليض يف  ــا، ولتاليف الس ــا ونبني ما أصلحن أخطاءن

اإليجابيات".
ــعبي  ــك املؤتمر الش ــو راس التأكيد عىل تمس ــدد أب وج

ــبتمرب وأكتوبر املجيدتني .. الفتا إىل  العام بأهداف ثورتي س
ــت ملكا ألي فئة أو حزب أو  ــبتمرب ليس أن ثورة الـ26 من س

طائفة أو جماعة بل هي ملك ألكرث من 25 مليون يمني.
ــزال إىل اليوم تواجه  ــبتمرب ال ت وأكد أن ثورة الـ26 من س

تحديات أكرث مما واجهته يف عام 62م.
وأضاف" املؤتمر الشعبي العام يسعى بكل الوسائل إىل 
ــاكل الحرب".. مؤكدا  ــالم وإنهاء كل مش تحقيق األمن والس
ــع أي جهة يف  ــكلة م ــد أن توجد لديه مش ــر ال يري أن املؤتم

الداخل أو أي دولة يف الخارج.

المؤتمر الشعبي ينظم حفال خطابيا احتفاء بأعياد الثورة المؤتمر الشعبي ينظم حفال خطابيا احتفاء بأعياد الثورة ٢٦٢٦ سبتمبر و سبتمبر و١٤١٤ أكتوبر و أكتوبر و٣٠٣٠ نوفمبر نوفمبر
رئيس المؤتمر الشـــيخ صادق أبو راس :  الشـــرعية ليســـت بحصار الشـــعب وقتل اIطفال والنســـاءرئيس المؤتمر الشـــيخ صادق أبو راس :  الشـــرعية ليســـت بحصار الشـــعب وقتل اIطفال والنســـاء

البقية صفحة 02

وزير الدفاع ورئيس اIركان يرفعان برقية تهنئة وزير الدفاع ورئيس اIركان يرفعان برقية تهنئة 
بمناسبة العيد الـ بمناسبة العيد الـ ٥٦٥٦ لثورة  لثورة ٢٦٢٦ سبتمبر سبتمبر

صنعاء /  سبأ 
ــن  ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــع وزي رف
ــي ورئيس هيئة  ــد نارص العاطف محم
ــد  ــن محم ــواء الرك ــة الل األركان العام
ــاري برقية تهنئة إىل  عبدالكريم الغم
ــك بدر  ــيد عبد املل ــورة الس ــد الث قائ
ــس املجلس  ــي وإىل رئي ــن الحوث الدي
ــيايس األعىل األخ مهدي املشاط  الس
وإىل أعضاء املجلس السيايس األعىل 
ـــ56 لثورة الـ  ــبة العيد ال وذلك بمناس

26 من سبتمرب املجيدة .
فيما ييل نصها :

بمشاعر يمألها اإلعزاز والتقدير.. 
ــش  الجي ــال  أبط ــكل  ول ــا  لن ــب  يطي
ــني يف كل  ــعبية املرابط ــان الش واللج

ــرشف أن  ــة وال ــزة والبطول ــع الع مواق
ــات  ــدق آي ــمى وأص ــم أس ــع إليك نرف
ــاء  أبن ــكل  ول ــكات  والتربي ــي  التهان
ــر  الصاب ــد  املجاه ــي  اليمن ــعبنا  ش
املحتسب بمناسبة العيد الـ 56 لثورة 
ــذه  ــدة .. ه ــبتمرب الخال ــن س ـــ26 م ال
الثورة املجيدة التي مثلت يف جوهرها 
ــورات اليمنية  ــكل الث ــة انطالق ل نقط
لإلنعتاق والتحرر من وصاية وتسلط 
ــن دواعي  ــة العاملية، وم ــوى الهيمن ق
ــي أن يأتي احتفاؤنا  ــق اإليجاب التواف
بهذه املناسبة الوطنية مواكبًة وتزامناً 
ــعبنا العظيم بالعيد  مع احتفاالت ش
ــبتمرب والعيد  الرابع لثورة الـ21 من س

الـ 55 لثورة 14 أكتوبر.

ــن  ــل أن يم ــز وج ــوىل ع ــو امل ندع
ــة والتوفيق الدائم لكل  عليكم بالصح
ــم  ــذ مهامك ــة لتنفي ــم املبارك خطواتك
الوطنية ومسؤولياتكم الجسيمة التي 
ــا يف هذه املرحلة  ــون بإنجازه تضطلع
االستثنائية من تاريخ اليمن املعارص، 
ــم كل  ــم باس ــم الكري ــن ملقامك ومؤكدي
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
املدافعني عن األرض والعرض والكرامة 
ــي، بأننا يف  ــرار الوطن ــيادة والق والس
ــتعداد  ــات الجاهزية واالس أعىل درج
ــة العدوان األمريكي  للتصدي لهمجي
ــه  ومرتزقت ــي  اإلمارات ــعودي  الس

وعمالئه يف مختلف الظروف.

المناضل السبتمربي عبداهللا بشر يتحدث  لـ "ٹ" :

خاضت السعودية وبريطانيا حربا واحدة ضد ثورتي 
سبتمرب وأكتوبر وانتصرت اليمن يف نهاية املطاف

داخل العددداخل العدد

ــر   ــد الناص ــر بعب ــام وكف ــى اإلم ــرد عل ــذي تم ــتاذ ال ــر  األس ــد الناص ــر بعب ــام وكف ــى اإلم ــرد عل ــذي تم ــتاذ ال األس
ــــــذي لــــم يــمــت ــك ال ــي ــك ــف ــت ــــروع ال ــــش الـــيـــمـــن وم
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طيران العدوان ومدفعية المرتزقة تواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظاتطيران العدوان ومدفعية المرتزقة تواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات
ارتقاء المزيد من الشهداء بينهم أطفال يف أوساط المدنيني 

ــتهداف  اس ــه  ومرتزقت ــدوان  الع ــل  واص
ــاعات  الس ــالل  خ ــم  وممتلكاته ــني  املواطن
ــدد من  ــىل ع ــة ع ــارات الجوي ــة بالغ املاضي
ــي  الصاروخ ــتهداف  وباالس ــات  املحافظ
ــق الحدودية لريتقي عدد  واملدفعي يف املناط
من الشهداء ويصاب آخرون بينهم أطفال   .
ــهد مواطنان أمس بغارة لطريان  واستش
ــعودي عىل الطريق  العدوان األمريكي الس
ــي  ــد والجراح زبي ــي  ــني مديريت ب ــط  الراب

بمحافظة الحديدة.
ـــ  ل ــة  باملحافظ ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض

ــتهدف بغارة  ــبأ) أن طريان العدوان اس (س
ــط  ــق الراب ــني يف الطري ــل مواطن ــيارة تق س
ــي ما أدى إىل  ــي زبيد والجراح بني مديريت

استشهاد مواطنني اثنني.
ــدر أن التحليق املكثف لطريان  وأكد املص
ــعفني إىل  ــول دون وصول املس ــدوان يح الع

مكان الجريمة.
وذكر املصدر أن طريان العدوان شن غارة 
ــة الواقعة بني مديريتي  عىل منطقة املطيبي

زبيد والتحيتا باملحافظة.
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