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ــتمرت قوات الجيش واللجان  اس
ــا   هجماته ــذ  بتنفي ــعبية  الش
ــئ  ومخاب أوكار  ــىل  ع ــة  التكتيكي
مرتزقة العدوان السعودي اإلماراتي 
ــم بالضواحي  ــراف مديرية نه يف أط
ــمالية الرشقية للعاصمة موقعة  الش

خسائر كبرية يف صفوف املرتزقة.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية 
ــنوا  ــان ش ــش واللج ــال الجي أن أبط
ــع  ــىل مواق ــا ع ــا مباغت ــس هجوم أم
ــفرت  املرتزقة جنوبي غرب القرن أس
عن مرصع وإصابة عدد من املرتزقة .

ــة الجيش واللجان  ودكت مدفعي
مخابئ أخرى للمرتزقة وآلياتهم يف 
ــوهدت النريان  ــث ش ــح حي وادي مل

ــتهدافها  ــن املواقع بعد اس ــع م تندل
بإصابات مبارشة..

رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تخفيف معاناة المحافظة وأبنائهارئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تخفيف معاناة المحافظة وأبنائها
ثمن صمود أبناء تهامة يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته

صنعاء / سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــد  أك
ــن  ب ــح  ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــوري  املح ــدور  ال ــىل  ع ــور،  حبت
يف  ــا  وأبنائه ــدة  الحدي ــة  ملحافظ
ــود ومواجهة تحالف  ــار الصم مس
ــه  ومؤامرات ــعودي  الس ــدوان  الع
ــق الوطن بصورة عامة  الدنيئة بح

والحديدة بوجه خاص .
ــس  ــاء رئي ــدى لق ــك ل ــاء ذل ج
ــاء مجموعة  ــس بصنع ــوزراء أم ال
ــني  واألكاديمي ــئولني  املس ــن  م

ــن تبادل  ــة الذي ــة التهامي ــخصيات االجتماعي والش
معهم التهاني بمناسبة عيد األضحى، بحضور نائب 
ــني  ــؤون االقتصادية الدكتور حس ــس الوزراء للش رئي

مقبويل ووزير الدولة عبدالعزيز البكري.

ــن املواضيع  ــة عدد م ــالل اللقاء مناقش وجرى خ
ــدة ومتطلبات  ــة الحدي ــة بمحافظ ــا املتصل والقضاي
ــب الخدمية واإلدارية  ــا ذات األولوية يف الجوان أبنائه

واإلنسانية.

صنعاء / سبأ
ــح  صال األخ  ــتقبل  اس
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم
القرص  ــىل يف  ــيايس األع الس
ــس  ــاء أم ــوري بصنع الجمه
ــي  الراع ــيل  ع ــى  يحي األخ 

رئيس مجلس النواب.
ــاء  اللق ــالل  خ ــرت  وج
ــتجدات أعمال  ــة مس مناقش
مجلس النواب ونتائج دورته 
ــه  ــات أعمال ــة وجلس الحالي
ــي يعمل عليها  والقضايا الت

وفق أولويات العمل ..
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أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع وإصابة عدد من مسلحي املرتزقة 
ــعبية محاولتهم التسلل باتجاه قرية  لدى صد أبطال الجيش واللجان الش
ــا للمرتزقة باتجاه  ــو بالتزامن مع صدهم زحفا ثاني ــة يف مديرية الصل املعين

منطقة تبة الصنمة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز.
ــان صدت  ــوات الجيش واللج ــة أن ق ــكرية ميداني ــادر عس ــادت مص وأف
ــة مرتزقة فيما  ــفرت عن مرصع وإصاب ــني اللذين تخللهما معارك أس الزحف
أرغمت نريان الجيش واللجان ما تبقى من املرتزقة عىل الرتاجع إىل مواقعهم.

نيران الجيش واللجان صدت زحفين للمرتزقة نيران الجيش واللجان صدت زحفين للمرتزقة 
في الصلو والوازعية بخسائر كبيرةفي الصلو والوازعية بخسائر كبيرة

الصماد بحث مع الراعي في مواجهة العدوان الصماد بحث مع الراعي في مواجهة العدوان 
والحفاظ على الجبهة الداخليةوالحفاظ على الجبهة الداخلية
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ــة  لجماع ــمي  الرس ــق  الناط ــد  أك
أنصار الله محمد عبدالسالم أن قوى 
ــق أيَّ  ــتطع أن تحق ــم تس ــدوان ل الع
ــد إىل الغمز واللمز يف  ــار بل تعم انتص
ــرٌيّ بتلك القوى  ــة اليمنيني، وح ثقاف
ــات  ــا محمي ــوال أنه ــا ل ــدرك أنه أن ت
ــل األمريكي  ــتظل بالظ ــة تس أمريكي
ــتمرار  وتحتمي به ملا تمكنت من االس
ــا  ــد له ــم يع ــة ل ــروش متهالك ــىل ع ع
ــا واقعها  ــمه، بينم ــالم إال اس من اإلس
ــان  وطغي ــم  وظل ــرام  وإج ــتبداد  اس

وتبعية لألجنبي املستعمر.
ــىل موقع  ــمي ع ــابة الرس ــا يف حس ــدة نرشه ــالم يف تغري ــد عبدالس وأك
ــل أن يكون  ــعَب اليمني ال يقب ــبوك"  أن الش ــي " فيس ــل االجتماع التواص

ملحقاً ألحد، أو حديقة خلفية ألحد..

أكد أن اليمن يمر بمرحلة ثورية تحررية ويعيش تعددية حزبية، ويؤمن بالجمهورية

ناطق أنصار اC: الشعَب اليمني ال يقبل أن ناطق أنصار اC: الشعَب اليمني ال يقبل أن 
يكون ملحقًا أو حديقة خلفية Fحديكون ملحقًا أو حديقة خلفية Fحد
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ــة يف محافظة  ــفت مصادر محلي ــة يف محافظة كش ــفت مصادر محلي كش
ــحن  ــول طائرة ش ــس عن وص ــدن أم ــحن ع ــول طائرة ش ــس عن وص ــدن أم ع
سعودية إىل مطار عدن الدويل يستقلها سعودية إىل مطار عدن الدويل يستقلها 
ــد"  "الجنجوي ــة  مرتزق ــن  م ــات  ــد" املئ "الجنجوي ــة  مرتزق ــن  م ــات  املئ
ــتأجرهم النظام  ــودانيني الذين اس ــتأجرهم النظام الس ــودانيني الذين اس الس
ــوداني  ــن الديكتاتور الس ــعودي م ــوداني الس ــن الديكتاتور الس ــعودي م الس

عمر حسن  البشري.عمر حسن  البشري.
ــادر أن الدفعة الجديدة  ــادر أن الدفعة الجديدة وقالت املص وقالت املص
إىل  ــه  للتوج ــتعد  تس ــة  املرتزق ــن  إىل م ــه  للتوج ــتعد  تس ــة  املرتزق ــن  م
ــب  ــز كتائ ــاحلية لتعزي ــات الس ــب الجبه ــز كتائ ــاحلية لتعزي ــات الس الجبه

ــرية  مش  ، ــاك  هن ــة  واملرتزق ــدوان  ــرية الع مش  ، ــاك  هن ــة  واملرتزق ــدوان  الع
ــت  نقل ــي  الت ــحن  الش ــرة  طائ أن  ــت إىل  نقل ــي  الت ــحن  الش ــرة  طائ أن  إىل 
ــدويل أفرغت  ــدن ال ــار ع ــؤالء إىل مط ــدويل أفرغت ه ــدن ال ــار ع ــؤالء إىل مط ه
ــلحة املتوسطة  ــحنة   كبرية من االس ــلحة املتوسطة ش ــحنة   كبرية من االس ش
ــل ان  ــكرية قب ــاالت عس ــة اتص ــل ان وانظم ــكرية قب ــاالت عس ــة اتص وانظم
ــا  ــم تحميله ــا ت ــا بعدم ــود  ادراجه ــا تع ــم تحميله ــا ت ــا بعدم ــود  ادراجه تع
ــىل الجنجويد  ــن جثث قت ــرشات م ــىل الجنجويد بالع ــن جثث قت ــرشات م بالع
ــقطوا بنريان الجيش واللجان  ــقطوا بنريان الجيش واللجان الذين س الذين س
ــرتة املاضية، فضال  ــالل الف ــعبية خ ــرتة املاضية، فضال الش ــالل الف ــعبية خ الش
ــقطوا  ــقطوا عن عدد من الجرحى واكرثهم س عن عدد من الجرحى واكرثهم س

وجرحوا يف الجبهات الساحلية.وجرحوا يف الجبهات الساحلية.

دفعة جديد من مرتزقة "الجنجويد" وصلت إلى عدن وطائرة دفعة جديد من مرتزقة "الجنجويد" وصلت إلى عدن وطائرة 
الشحن نقلت العشرات من جثثهمالشحن نقلت العشرات من جثثهم

البقية صفحة 02

هجمات نوعية على معاقل المرتزقة يف صرواح كبدتهم خسائر كبرية

هجوم مباغت على معقل للمرتزقة في القرن والمدفعية هجوم مباغت على معقل للمرتزقة في القرن والمدفعية 
أحرقت أوكارهم في وادي ملح بنهمأحرقت أوكارهم في وادي ملح بنهم

/ 
ــن املختار أن األمم  ــه الدكتور عبدالرحم ــؤون القانوني أكد وزير الش
ــن جرائم لعدوان عىل اليمن بل لم تعر  ــدة تتعمد رصف األنظار ع املتح
ــا غطت عىل  ــف أنه ــاملة بل واملؤس ــا يحدث من إبادة ش ــام مل أي اهتم

جرائم العدوان ولم تكتف بغض الطرف عما يحدث ومازال يحدث .
ــي للجنة  ــس املؤتمر الصحف ــه أم ــور املختار لدى ترؤس ــال الدكت وق
ــؤولية األمم املتحدة عن  التحضريية للمؤتمر القانوني الدويل حول مس
ــن حديث وما يروج له  ــدوان يف اليمن: إن " ما يدور م ــم تحالف الع جرائ
ــم املتحدة للمنافذ واملوانئ  يعترب  ــوث األمم املتحدة  حول إدارة األم مبع
من األمور املستجدة يف تاريخ األمم املتحدة  ألنه ليس من اختصاصاتها 
ــئ ولكن األمم املتحدة  ــذ برية أو بحرية أو موان ــا إدارة مناف وال يف ميثاقه

تتخذها وسائل ملساعدة العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن ..

يف مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التحضريية للمؤتمر القانوين الدويل:

وزير الشؤون القانونية: اFمم المتحدة تتخذ من قضية إدارة المنافذ ذريعة وزير الشؤون القانونية: اFمم المتحدة تتخذ من قضية إدارة المنافذ ذريعة 
لمساعدة العدوان السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمنيلمساعدة العدوان السعودي في عدوانه وحصاره على الشعب اليمني
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ناشطون سعوديون أعلنوا اعتقال النظام 
السعودي عددا من دعاة الوهابية في ظروف 
غامضة بينهم سلمان العودة وعوض القرني

وزير الشؤون القانونية: الفترة املاضية 
شهدت بيع ٥ ماليني برميل من النفط اخلام 

ذهبت عائداتها لعمالء العدوان في الرياض

/
اكد رئيس املجلس السيايس األعىل صالح الصماد 
عىل  والتغلب  الطاقات  كافة  تفعيل  أهمية  عىل 
السعودي  العدوان  جراء  نتجت  التي  الصعوبات 
بشكل  القضائية  املؤسسة  مست  والتي  األمريكي 

مبارش وغري مبارش.
اداء  بعيد  امس  يتحدث  الصماد  الرئيس  وكان 
احمد  القايض  االعىل  القضاء  مجلس  رئيس 
الجمهوري  القرص  يف  الدستورية  اليمني  املتوكل 
ملجلس  رئيساً  تعيينه  بمناسبة  أمس  بصنعاء 
بحزم  الوقوف  أهمية  عىل  واكد  األعىل  القضاء 
تريد تعطيل  التي  والقوى  الراهنة  التحديات  أمام 

املؤسسة القضائية ..

يف مراسم اداء رئيس مجلس القضاء االعلى اليمني الدستورية:

الرئيس الصماد: ينبغي الوقوف بحزم أمام القوى التي تريد تعطيل القضاء  
دمرت سوقا شعبية وسيارات مدنية ضمن عشرات الغارات الهستريية

 شهيدًا  في مجزرتني لطيران العدوان 
السعودي اإلماراتي في مارب وحجة 

/
أحدث  يف  امس  بجروح  آخرون  واصيب  مدنيا   16 استشهد 
مجزرتني لطريان العدوان السعودي  االماراتي غداة استهداف 
طريان العدو سوقا شعبية بمحافظة حجة وسيارات مدنية 
شنها  هستريية  غارات  سلسلة  ضمن  مأرب  محافظة  يف 

أمس عىل مناطق سكنية ومنشآت يف محافظات عدة.
العدوان  طريان  أن  ومحلية  عسكرية  مصادر  واكدت 
السعودي استهدف  أمس بغارتني 3 سيارات ملواطنني 
ما  القراميش،  حريب  بمديرية  العام  الطريق  يف 
 13 واستشهاد   كاملة  بصورة  تدمريها  إىل  ادى 
فيما   ، أولية  حصيلة  يف  آخرين  واصابة  مدنيا 
يف  آخرون  ثالثة  واصيب  مدنيني   3 استشهد 
حصيلة اولية جراء غارة شنها امس طريان 
استهدفت  االماراتي  السعودي  العدوان 
سوقا شعبية يف حريان بمحافظة حجة.

هجوم مباغت على معقل للمرتزقة يف القرن 
واملدفعية احرقت اوكارهم يف 

وادي ملح بمديرية نهم

اصابات مباشرة يف قصف مدفعي 
استهدف مخابئ املرتزقة يف ذباب وموزع

عمليات قصف مدفعي دكت 
معاقل املرتزقة وآلياتهم شمال 

صحراء ميدي يف حجة

قناصة الجيش واللجان اسقطوا 
٦ من مسلحي املرتزقة يف مناطق 

متفرقة بمحافظة مارب

ابطال الجيش واللجان صدوا زحفني للمرتزقة يف 
الصلو والوازعية وكبدوا املرتزقة خسائر كبرية 

يف هجمات استهدفت اوكارهم يف الضباب

خسائر كبرية يف 
صفوف املرتزقة جراء 

هجمات نوعية على 
معاقل املرتزقة يف 

صرواح

يف القرن يف القرن 

زقة يف 
بريةبري

ب

حصاد الضرباتحصاد الضربات
املوجعةاملوجعة
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