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ــيايس األعىل  أكد رئيس املجلس الس
ــعب اليمني صنع  صالح الصماد أن الش
ــات  ــطوري يف كل الجبه ــود األس الصم
ــة القوية  ــة االجتماعي ــح الحاضن وأصب

والحامية للتغيري الحقيقي .
ــس بصنعاء   ــالل لقائه أم وأضاف خ
ــس  رئي ــاء  العلم ــة  الفضيل ــاب  أصح
وأعضاء اللجنة العليا املشرتكة للحشد 
والتعبئة أن األعمال واملبادرات الجليلة 

ــد والتعبئة تعزز  ــة الحش ــادرة لجن كمب
ــام الهجمة غري  ــع أم ــات املجتم ــن ثب م
ــي  الت ــاملة  الش ــرب  والح ــبوقة  املس
ــد يف تحصينه  ــتهدف كل يشء وتزي تس
ــه  وتجانس ــكه  وتماس ــه  وقوت ــه  وثبات
وتعدده وقبوله باآلخر والتنوع واالنفتاح 

والحرص عىل السلم والسالم.
ــه اللجنة  ــاد بما تحقق ــاد الصم وأش
ــمحة  ــالمية الس ــربة عن الروح اإلس املع

ــدال  واالعت ــطية  الوس ــىل  ع ــة  القائم
ــة  املتكامل ــة  املتزن ــة  اليمني ــة  والهوي
ــن  ــة م ــه اللجن ــا حققت ــة وم واملتجانس
ــة  داخلي ــة  ميداني ــارات  وزي ــال  أعم
ــاد املؤامرة عىل  ــة لتوضيح أبع وخارجي
ــيجه االجتماعي  ــع اليمني ونس املجتم
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــن قبل الع م
ــال  ــن أعم ــه م ــا قبل ــري وم ــارش األخ املب
يف  ــي  االجتماع ــتقرار  االس ــتهدفت  اس

ــذ  ــي من ــعب اليمن ــدة الش ــن ووح اليم
األزل.

ــس إىل التحدي  ــس املجل ــار رئي وأش
ــتهداف  اس ــن  ع ــج  النات ــادي  االقتص
ــي ولقمة عيش  ــكا لالقتصاد الوطن أمري
ــراً الحضور بتهديديات  املواطنني ..مذك
ــد املفاوض أثناء  ــفري األمريكي للوف الس

جولة املفاوضات يف الكويت..

التقى رئيس وأعضاء اللجنة العليا للحشد والتعبئة

الصماد: صمود الشعب اليمني أصبح الحاضنة القوية والحامية للتغيري الحقيقي

التفاصيل صفحة 03

صنعاء/سبأ
ــرى الثانية من  ــاء الذك ــا إلحي ــة العلي ــدت اللجن عق
ــا أمس بصنعاء  ــدوان، اجتماعاً له ــود يف وجه الع الصم
ــة العليا  ــس اللجن ــوزراء رئي ــس ال ــس مجل ــة رئي برئاس

ــرس للوقوف  ــح بن حبتور، وك ــور عبدالعزيز صال الدكت
ــري للفعالية الكربى  ــداد والتحض ــري جوانب اإلع عىل س
ــتنظم يف العاصمة صنعاء باملناسبة والفعاليات  التي س

الالحقة عىل املستوى املحيل .

 رئيس الوزراء يشدد على مضاعفة الجهود يف اإلعداد للفعالية 
إقرار الشعار الخاص بالذكرى الثانية للصمود يف  وجه العدوان

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

 / إبراهيم األشموري
ــد حامد أن  ــالم أحم ــال وزير اإلع ق
ــن العدوان  ــرور عامني م ــن وبعد م اليم
ــح أكرث قوة  ــي أصب ــعودي األمريك الس
ــتعداداً من أي  ــات أكرث اس ــوداً وب وصم
ــن التضحيات يف  ــد م ــذل املزي ــت لب وق
ــدوان ومخططاته التآمرية  مواجهة الع

لرضب اليمن واستقالله وسيادته.

ــورة"  لـ"الث ــح  ترصي يف  ــاف  وأض
ــىل العدوان  ــني ع ــرور عام ــبة م بمناس
ــتطاع أن يواجه  ــالم اليمني اس أن اإلع
ــع  تتمت ــدو  للع ــة  إعالمي ــة  إمرباطوري
بإمكانيات هائلة وتفوق عليها باعتباره 
ــة  ــل قضي ــح ويحم ــف الصحي يف املوق
ــائل  ــة وكان حضوره أقوى من وس عادل
إعالم العدوان التي دأبت عىل التزييف 

والتضليل ومحاولة قلب الحقائق.

وزير اإلعالم: اليمن بعد عامني من العدوان أكرث قوة وتماسكا

/ حمدي دوبلة-ماجد حميد
ــعودي ومرتزقته يف مارب  ــة العدوان الس بعد يوم واحد عىل انتكاس
وتعز ومناطق أخرى يف جبهات الداخل وجبهات ما وراء الحدود حيث 
سقط العرشات من الغزاة واملرتزقة رصعى وجرحى يف عمليات نوعية 
ــع حيوية للعدو وأماكن  ــتهداف صاروخي ملواق للجيش واللجان, واس
ــش واللجان  ــال الجي ــدون من أبط ــل املجاه ــه واص ــات مرتزقت تجمع
التنكيل بالعدو ملحقني به املزيد من الخسائر املذلة يف عديده وعتاده
وجدد الجيش واللجان أمس استهدافهم لتجمعات املرتزقة يف تعز.
ــات املرتزقة  ــتهداف تجمع ــم اس ــه ت ــكري بأن ــدر عس ــح مص وأوض
ــا إصابات  ــرة بتعز محقق ــرة وعصيف ــي يف منطقة الج ــف مدفع بقص

مبارشة يف صفوفهم.
ــس آلية تابعة للعدوان يف  ــا دمرت وحدة من الجيش واللجان أم كم

منطقة الكدحة بمديرية املعافر بتعز.
ــى إثر عملية  ــث القتىل والجرح ــفيات مارب بجث ــت مستش واكتظ
ــكر  ــق لتجمعاتهم أمس األول يف معس ــي الدقي ــتهداف الصاروخ االس

كوفل بمديرية رصواح إضافة إىل الهجوم النوعي هناك .
ــكرية واعالمية فإن من بني القتىل عدد كبري  ــب مصادر عس وبحس
ــات مباغتة  ــن عملي ــوا يجهزون لش ــارزة حيث كان ــادات الب ــن القي م

تستهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية.
ــتريية  ــدوان لغاراته الهس ــيون تصعيد الع ــع محللون سياس ويرج
ــد للصيادين وأماكن  ــتهدافه املتزاي ــاحل الغربي واس عىل مناطق الس
التجمعات السكنية يف تلك املناطق إىل الهزائم واالخفاقات املذلة التي 

يتعرض لها جنوده ومرتزقته يف مختلف الجبهات.

بعد ساعات على نكساته المذلة يف مارب ومناطق أخرى

العدوان يتلقى املزيد من الضربات املوجعة من قبل أبطال الجيش واللجان

 / ماجد الكحالين 
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــل  واص
ــدود  الح وراء  ــا  م ــات  جبه يف  ــعبية  الش

توغلهم امليداني وشن عمليات استهداف 
ــناد  وتنكيل بالعدو فيما دكت وحدة اإلس
ــة تجمعات الجيش  الصاروخية واملدفعي
 20 ــن  م ــرث  أك يف  ــة  واملرتزق ــعودي  الس

ــري  ــكرياً بنجران وجيزان وعس موقعا عس
ــة  فادح ــائر  خس ــة  محقق ــة  الحدودي

وإصابات مبارشة يف صفوفهم وآلياتهم.

دك نحو ٢٠ تجمعا للعدو وآلياته يف ما وراء الحدود
تدمري وإعطاب خمس آليات عسكرية للعدو يف شجع وعلب 

صنعاء / سبأ
ــات  ــد جلس ــواب عق ــس الن ــل مجل واص
ــة من الدورة األوىل لدور  أعماله للفرتة الثالث
االنعقاد السنوي الـ 12 أمس برئاسة رئيس 

املجلس األخ يحيى عيل الراعي .
ويف مستهل الجلسة وقف رئيس وأعضاء 
املجلس دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً 
ــىل روح الفقيد عضو املجلس عضو لجنة  ع
تقنني أحكام الرشيعة اإلسالمية عيل محمد 

الخبال عن الدائرة 188 محافظة الحديدة.

ــارة ألرسة  ــن تعازيه الح ــرب املجلس ع وع
ــائلني الله  الفقيد وكافة زمالئه وأصدقائه س
ــع رحمته ويسكنه  عز وجل أن يتغمده بواس
ــه الصرب  ــه وذوي ــم أهل ــه ويله ــيح جنات فس

والسلوان .." إنا لله وإنا إليه راجعون ".
ــم  ــدة الجرائ ــس بش ــك أدان املجل إىل ذل
ــي يرتكبها  ــعة الت ــة البش ــازر اإلرهابي واملج
ــعودية  ــادة الس ــدوان بقي ــف دول الع تحال
ــملت  ش ــي  والت ــي  اليمن ــعب  الش ــد  ض
ــم الصيادون  ــف رشائح املجتمع ومنه مختل

واملهاجرون األفارقة قبالة سواحل محافظة 
الحديدة.

ــه كافة أعضائه  فيما جدد املجلس دعوت
ــارج  ــل أو الخ ــن يف الداخ ــواًء املتواجدي س
ــة  ــام وتقديم رؤاهم لبلورة ومناقش إىل االلتئ
ــريض  ت ــج  بنتائ ــروج  والخ ــن  الوط ــا  قضاي
ــي وقتل  ــدم اليمن ــف نزيف ال ــع لوق الجمي
ــدم توجيه  ــه، وع ــا الل ــي حرمه ــس الت النف

بنادق اليمنيني إىل صدور بعضهم البعض.

  / ماجد الكحالين 
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء أمس صاروخا باليستيا 

من نوع بركان 2 عىل قاعدة امللك سلمان الجوية يف العاصمة السعودية الرياض.
ــتي  ــتهدفت بصاروخ باليس ــكري أن القوة الصاروخية اس وأوضح مصدر عس
ــه بدقة مخلفا  ــة يف الرياض أصاب هدف ــلمان الجوي ــركان 2 قاعدة امللك س ــوع ب ن

دمارا وخسائر كبرية يف القاعدة الجوية.
ــع يف العاصمة  ــكرية تق ــلمان الجوية هي قاعدة عس ــر أن قاعدة امللك س  يذك
ــكريني عىل  ــب الطيارين العس ــات تدري ــري فيها عملي ــاض، تج ــعودية الري الس

طائرات البي يس 9 وطائرات املوشاق وغريها.

ــر املايض صاروخ بركان  ــد أطلقت يف الـ26 من فرباي ــت القوة الصاروخية ق وكان
ــة التي تكتم عليها العدو  ــكرية بالرياض وهي الرضب 2 إىل قاعدة املزاحمية العس
ــعبية السيد عبدامللك بدر  ــعودي محاوال إنكارها، فيما توعد قائد الثورة الش الس
ــعودي  ــز أعقب العملية بأيام قليلة العدو الس ــن الحوثي خالل خطاب ُمتلف الدي

بمفاجآت ردعية كثرية قادمة تصل إىل ما بعد بعد الرياض.
ــف عن تصنيع طائرات بال طيار وتطوير سالح الدفاع الجوي ليشهد يوم 18  كما كش

من شهر من مارس اطالق الصاروخ الباليستي بركان2 اىل قلب العاصمة السعودية ..
ــافة الزمنية مع قاعدة املزاحمية يف  متجاوزا عرشات الكيلو مرتات مقارنة باملس

ضواحي الرياض.

مجلس النواب يحث الحكومة على سرعة تنفيذ املعالجات املالية وتعزيز املوارد

"بركان ٢ "يدك قاعدة سلمان يف قلب عاصمة العدو

ادان جرائم العدوان بحق الشعب اليمني والمهاجرين األفارقة

القوة الصاروخية : صمود عامين رسالة القوة الصاروخية : صمود عامين رسالة 
وصلت إلى قاعدة سلمان الجوية  وصلت إلى قاعدة سلمان الجوية  

استقالة مديرة "ا1سكوا" صفعة مدوية للنظام الدولي واالستكبار العالمياستقالة مديرة "ا1سكوا" صفعة مدوية للنظام الدولي واالستكبار العالمي

مسلسل العدوان ال يتوقف مسلسل العدوان ال يتوقف 
اليمن يحتفل بيوم ا6عالم الوطني الجندي ينجو من الجندي ينجو من 

غارة استهدفت غارة استهدفت 
متظاهرين في البرحمتظاهرين في البرح

 مصرع نحو  مصرع نحو ٥٠٥٠ مرتزقا وتدمير عدد من  مرتزقا وتدمير عدد من 
آلياتهم في المخا وذباب والعمري بتعزآلياتهم في المخا وذباب والعمري بتعز


