
عمليات نوعية 2بطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم كبدت المرتزقة خسائر كبيرةعمليات نوعية 2بطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم كبدت المرتزقة خسائر كبيرةهجمات نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقع العدو السعودي والمرتزقة وراء الحدودهجمات نوعية للجيش واللجان استهدفت مواقع العدو السعودي والمرتزقة وراء الحدود
هجمات مباغتة دكت مخابئ المرتزقة يف المصلوب والغيل بالجوفالمدفعية دكت تحصينات العدو يف جزيان ونجران وعسري

/ 
ــرصع  ــة م ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص أك
ــعودي  ــة العدو الس ــد من مرتزق ــة العدي وإصاب
ــال الجيش  ــنها أبط ــس يف هجمات نوعية ش أم
ــتهدفت مواقعهم يف التبة  ــعبية اس واللجان الش

البيضاء وسالطح يف نجران.
ــة تزامنت مع  ــادر أن العملي ــت املص وأوضح
ــاندة للجيش واللجان  ــن القوة املدفعية املس ش
الشعبية أمس عمليات قصف نوعية استهدفت 
ــعوديني  الس ــود  الجن ــات  وتجمع ــات  تحصين
ــع يف مرتفعات رجال واملخروق  ومرتزقتهم يف موق
ــط وقبالة الرشفة بنجران وخلف موقع  والبحطي

املسيال وقلل الشيباني بعسري.

/ 
ــكرية  عس ــادر  مص ــادت  أف
العدوان  ميدانية بتكبد مرتزقة 
ــة  ــة مديري ــعودي يف جبه الس
ــدى صد  ــائر ثقيلة ل ــم خس نه
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط
ــم  محاولته ــس  أم ــعبية  الش
الفاشلة الزحف باتجاه منطقة 
ــداداً  ــرية إىل أن  أع ــول مش الح
ــة بينهم قادة  ــن املرتزق كبرية م
ميدانيون قضوا بنريان الجيش 
واللجان خالل عملية التصدي 

للزحف.

/ 
ــدث جريمة  ــس الجمعة يف أح ــب 4 آخرون أم ــني وأصي ــهد 4 مدني استش
ــنه  ــعودي اإلماراتي لدى ش ــدوان الس ــريان تحالف الع ــرب يرتكبها ط ح

غارات هستريية عىل مناطق سكنية يف محافظة صعدة.
ــرأة ومدني رابع   ــهاد طفلني وام ــكرية ومحلية استش ــدت مصادر عس وأك
ــنها طريان العدو امس  وإصابة 4 آخرين بجروح متفرقة يف الغارة التي ش
عىل منزل يف منطقة بني صياح بمديرية رازح بمحافظة صعدة، بالتزامن 
ــا بمديرية  ــي البقع وخليق ــريان العدو عىل منطقت ــنها ط ــع 4 غارات ش م

كتاف فضال عن شنه غارات عىل مناطق أخرى باملحافظة.
ــن طريان تحالف العدوان السعودي  ــب املصادر العسكرية فقد ش وبحس
ــم وعاود غاراته  ــىل منطقة عيال محمد بمديرية نه ــي 3 غارات ع اإلمارات

عىل املديرية ليال بسلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٨٨ مدنيين في جريمة حرب  مدنيين في جريمة حرب 
جديدة للعدو السعودي بمحافظة صعدةجديدة للعدو السعودي بمحافظة صعدة

/ 
ــلطنة عمان الشقيقة  أعلنت س
ــرا ملواقف دول الخليج  موقفا مغاي
ــدوان  الع ــف  تحال ــرار  لق ــدة  املؤي
ــعودي اإلماراتي إقفال املنافذ  الس

ــط ترحيب واسع بهذا   اليمنية وس
ــد عمق العالقات  القرار الذي جس
ــة  األخوي ــة  العماني ــة  اليمني

الصادقة.

وزير الشؤون الخارجية العماني: حدودنا مفتوحة وزير الشؤون الخارجية العماني: حدودنا مفتوحة 
لكل اليمنيين المغادرين والعائدينلكل اليمنيين المغادرين والعائدين
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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
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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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ــرتك  بدعوة املجلس  ــزاب اللقاء املش ــعبي العام وأح ــب املؤتمر الش رح
ــربى  ــرية ك ــل يف مس ــني املقب ــاح اإلثن ــاد صب ــىل إىل االحتش ــيايس األع الس
ــد بتصعيد العدوان لحصاره وإغالق كافة املنافذ  بالعاصمة صنعاء، للتندي

للجمهورية اليمنية.
ــة قيادات  ــي الجماهري ويف املقدم ــعب اليمن ــعبي الش ودعا املؤتمر الش

وأعضاء املؤتمر وأنصاره وحلفاؤه إىل املشاركة الفاعلة يف املسرية..

/ 
ــاحلية بمحافظة   ــعبية املرابطة يف الجبهة الس افلحت قوات الجيش واللجان الش
ــائر كبرية يف األرواح والعتاد  ــلحي مرتزقة العدو االماراتي امس خس تعز يف تكبيد مس

بعد صد محاولتهم التسلل باتجاه االنحاء الجنوبية ملعسكر خالد بمحافظة تعز.
ــت معارك تخللت  ــوات الجيش واللجان خاض ــكرية ميدانية أن ق ــادت مصادر عس واف
عملية التصدي لتسلل مسلحي املرتزقة اسفرت عن مرصع واصابة العديد من املسلحني.

ــة تجمعا الفراد  ــعبية أمس بالقذائف الثقيل ــت مدفعية الجيش واللجان الش ودك
ــعودي غرب مديرية موزع ما أسفر عن سقوط قتىل جرحى  وآليات مرتزقة العدو الس
ــحاب من تبقى منهم، بالتزامن مع دكها تجمعات ملسلحي املرتزقة  يف صفوفهم وانس

يف معسكر اإلمام وخلف جبل الشبكة يف مدينة ذباب.
ــات ومخابئ ملرتزقة  ــعبية امس تحصين ــش واللجان الش ــتهدفت نريان الجي واس

العدو السعودي رشق منطقة كهبوب محققة إصابات مبارشة.

 /سبأ
ــح معابر  ــعودي بفت ــة تحالف العدوان الس ــدود العاملي ــاء بال ح ــت منظمة أطب طالب

إليصال االحتياجات اإلنسانية إىل املواطنني اليمنيني.
واستنكرت املنظمة منع العدوان لطائراتها من الوصول لليمن خالل الساعات املاضية 
ــرية إىل أن إغالق املنافذ يضاعف من العراقيل املبارشة أمام مساعي توفري املساعدات  مش

الطبية واإلنسانية الالزمة إلنقاذ حياة السكان الذين يواجهون احتياجات ماسة.

المؤتمر والمشترك  رحبا بدعوة المجلس المؤتمر والمشترك  رحبا بدعوة المجلس 
السياسي ا2على إلى االحتشاد االثنين المقبلالسياسي ا2على إلى االحتشاد االثنين المقبل

تعز.. صد محاولة تسلل لمرتزقة العدو االماراتي في تعز.. صد محاولة تسلل لمرتزقة العدو االماراتي في 
مديرية موزع بخسائر كبيرةمديرية موزع بخسائر كبيرة

البقية صفحة 02

/ 
ــهري "  ــل العربي الش ــا للمث ــهري " تحقيق ــل العربي الش ــا للمث تحقيق
ــكاكني"  ــرث الس ــة تك ــددت الذبيح ــكاكني" إذ م ــرث الس ــة تك ــددت الذبيح إذ م
اثارت إجراءات بارشها نظام االنقالبي اثارت إجراءات بارشها نظام االنقالبي 
ــرص  ــد يف ح ــن زاي ــد ب ــي محم ــرص اإلمارات ــد يف ح ــن زاي ــد ب ــي محم اإلمارات
ــف االرصدة املالية   ــف االرصدة املالية  النشاط املايل وكش النشاط املايل وكش
ــراء ورجال  ــن األم ــخصية م ــراء ورجال  ش ــن األم ــخصية م ـــ 1919 ش ـــ لـ لـ
ــياق  ــعوديني يف س ــال واألعمال الس ــياق امل ــعوديني يف س ــال واألعمال الس امل
ــعودية أنها  ــراءات قالت مصادر س ــعودية أنها إج ــراءات قالت مصادر س إج
ــن النظام  ــب م ــتجابة لطل ــاءت اس ــن النظام ج ــب م ــتجابة لطل ــاءت اس ج
ــعودي يهدف إىل حرص ومصادرة  ــعودي يهدف إىل حرص ومصادرة الس الس

ــعوديني الـــ 1919 يف  يف  ــة للس ــدة مالي ــعوديني الـــ ارص ــة للس ــدة مالي ارص
املصارف اإلماراتية.املصارف اإلماراتية.

ــون  مرصفي ــرباء  خ ــد  ــون وانتق مرصفي ــرباء  خ ــد  وانتق
ــام العائيل  ــون إخضاع النظ ــام العائيل واقتصادي ــون إخضاع النظ واقتصادي
الوراثي باإلمارات النشاطات املرصفية الوراثي باإلمارات النشاطات املرصفية 
أن  ــن  مؤكدي ــية  السياس ــات  أن للتقلب ــن  مؤكدي ــية  السياس ــات  للتقلب
ــة  ــع املرصفي ــرصف بالودائ ــه الت ــة قرارات ــع املرصفي ــرصف بالودائ ــه الت قرارات
ــة  ــراف املحلي ــني واألع ــف القوان ــة يخال ــراف املحلي ــني واألع ــف القوان يخال
ــا أفقدت  ــن كونه ــك ع ــة، ناهي ــا أفقدت والدولي ــن كونه ــك ع ــة، ناهي والدولي
النظام املرصيف يف اإلمارات الثقة كونها النظام املرصيف يف اإلمارات الثقة كونها 

جاءت استجابة ملطالب سياسية.جاءت استجابة ملطالب سياسية.

خبراء اقتصاديون: البنوك اLماراتية لم تعد آمنةخبراء اقتصاديون: البنوك اLماراتية لم تعد آمنة
غداة إجراءات شرع بها نظام بن زايد لمصادرة ودائع مالية لسعوديني  
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استنكرت منع وصول مساعداتها الطبية

رئيس الثورية العليا دعا للخروج الكبري رفضًا  الستمرار العدوان مدفعية الجيش واللجان دكت احد تجمعاتهم يف ذباب

أطباء بال حدود تطالب تحالف العدوان بفتح معابر إنسانية في اليمنأطباء بال حدود تطالب تحالف العدوان بفتح معابر إنسانية في اليمن
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/ 
اتهم الناطق الرسمي ألنصار الله محمد عبد السالم،  
ــرأي العام الدويل  ــعودي باحرتاف تضليل ال النظام الس
،مشريا إىل أن تضليل الرأي العام الدويل سياسة إرهابية 
تحرتفها السعودية من خالل تلبس ثوب الضحية وقلب 

الحقائق، ولكن الوقائع أقوى من أي تزييف! .

ناطق أنصار اT : الهجمات الصاروخية مستمرة وعلى ناطق أنصار اT : الهجمات الصاروخية مستمرة وعلى 
السعودية تجهيز شكوى أطول لWمم المتحدة!السعودية تجهيز شكوى أطول لWمم المتحدة!

البقية صفحة 02

تحالف العدوانتحالف العدوان
 يواصل اقفال املنافذ 

اليمنية متحديًا 
التحذيرات الدولية 

اطباء بال حدود :  
مـن  املنظمـة   طائـرات  منـع 
يضـع  اليمـن  إلـى  الوصـول 
وصـول  امـام  عراقيـل 
املنقذة  اإلنسانية  املساعدات 

حلياة املدنيني 

انتصارات نوعية ألبطال اجليش واللجان في تعز ونهم واجلوف 
والبيضاء كبدت العدو ومرتزقته خسائر فادحة

■  النظام السعودي احتجز الرئيس احلريري بعد ارغامه على  اعالن االستقالة 
وطلب من اسرائيل شن حرب على لبنان متعهدا بدعمها باملليارات

■  اليمنيون يصنعون الصواريخ والطائرات املسيرة 
وصمودهم اذهل العالم

■  السعودية تبرر فشلها في اليمن باتهام ايران وحزب اهللا وحربهم على 
اليمن ناهزت االلف يوم ولم حتقق اهدافها

خطبة تاريخية للسيد نصر اهللا كشفت مخططات اسرائيل والسعودية للحرب على لبنان

كيف تتدفق 
شحنات السالح الحديث إىل اليمن ؟

«اليونيسف» التحالف السعودي  منع وصول طائرات املساعدات االنسانية الى اليمن
هجمات مباغتة للجيش واللجان  في جنران 

أوقعت قتلى من املرتزقة واملدفعية دكت 
حتصينات العدو في جيزان وعسير

■ فلكي مغريب اعلن تنبؤات صادمة حرب اقليمية مع محور 
املقاومة والصراع على القصر سيشعل حربا يف السعودية 

جحيم الردع جحيم الردع  /
الجبهات  لهيب  استمر 

والحدودية  الداخلية 
عاصفا  وتريته  عىل  أمس 

العدوان  مرتزقة  بمليشيا 
مع  االماراتي،  السعودي 

واللجان  الجيش  ابطال  شن 
مباغتة  هجمات  الشعبية 

العدو  معاقل  من  العديد  عىل 
السعودي وراء الحدود ومرتزقته يف 

جبهات الداخل.
الساحلية  الجبهات  وتصدرت 

الجوف  وجبهات  تعز  بمحافظة 
مديرية  جبهات  وكذلك  والبيضاء 

نهم تطورات املرسح العمالني أمس وال 
امس  كانت  التي  نهم  جبهات  يف  سيما 

مرسحا لعمليات نوعية لدى صد الجيش 
جويا  مسنودة  للمرتزقة  زحوفا  واللجان 

االرواح  يف  كبرية  خسائر  املرتزقة  فيها  تكبد 
دحرت  نوعية  عمليات  مع  بالتزامن  والعتاد 

مخابئ للمرتزقة يف مأرب والجوف والبيضاء
التفاصيل صـ ٣


