
الرئيس الصماد يعزي في استشهاد العميد الركن ناجي العرشي قائد اللواء الرئيس الصماد يعزي في استشهاد العميد الركن ناجي العرشي قائد اللواء ٢٠١٢٠١
أشاد بمناقب الشهيد وإسهاماته يف الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان

صنعاء /سبأ
ــاد رئيس  ــث األخ صالح الصم  بع
املجلس السيايس األعىل برقية عزاء 
إىل الشيخ صدام ناجي محمد صالح 
ــه يف  ــراد أرست ــه وأف ــريش وإخوان الع
استشهاد العميد الركن ناجي محمد 
ــواء 201 قائد جبهة  العريش قائد الل
ــه يف  ــول إلخوان ــزاء موص ــرش والع ك
مخالف املنار بمديرية آنس محافظة 

ذمار.
ــاد يف برقية  ــاد الرئيس الصم وأش
ــهاماته  ــهيد وإس العزاء بمناقب الش
ــن الوطن وخوض معركة  يف الدفاع ع

ــدة يف  ــد القاع ــرشف ض ــة وال البطول
ــوال إىل  ــني وص ــة أب ــار بمحافظ زنجب
ــة  مواجه يف  ــاله  واستبس ــوده  صم
ــدن  ــد وع ــه يف العن ــدوان ومرتزقت الع

والصلو ومدينة تعز.
ونوه بما تحىل به الشهيد العريش 
من صفات، حيث كان قائدا عسكريا 
ــه  التحاق ــذ  من ــجاعا  وش ــكا  محن
بالجيش وتخرجه من الكلية الحربية 
ــام 1983م وانضمامه  الدفعة إلـ20 ع
ــواء الثالث  ــبي الل ــوف منتس إىل صف

مشاه مدعم "201" ميكا.

 /سبأ
ــوزة برقية  ــم لب ــيايس األعىل الدكتور قاس ــب رئيس املجلس الس بعث نائ
ــوادي، الذي وافاه اآلجل  ــيخ الخرض عبدربه الس ــاة يف وفاة الش عزاء ومواس

بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.
وأشاد الدكتور لبوزة يف برقية العزاء التي بعث بها إىل نجل الفقيد الشيخ 
ــوادي بمحافظة  ــة آل الس ــوادي وإخوانه وكاف ــه الس ــرض عبد رب ــارص الخ ن
ــن الوحدة  ــة ودفاعه ع ــه الوطنية املرشف ــد، ومواقف ــب الفقي ــاء، بمناق البيض

والجمهورية وكذا دوره يف التصدي للعدوان وإفشال مؤامراته باملحافظة.
ــالح بني الناس  ــد القبيلة واإلص ــيخ الخرض عىل صعي ــار إىل دور الش وأش
ــيج االجتماعي.. مؤكدا أن الوطن خرس برحيله شخصية  والحفاظ عىل النس

وطنية اتسمت مواقفها بالشجاعة والحكمة.

لبوزة وسياسي انصار ا" يعزيان لبوزة وسياسي انصار ا" يعزيان 
في وفاة الشيخ السواديفي وفاة الشيخ السوادي

/ 
دعت اللجنة 

املنظمة للتظاهرة 
الجماهريية التضامنية  

"من أجل فلسطني" 
اليمنيني لالحتشاد 
عرص اليوم االثنني 

يف ساحة باب اليمن 
بالعاصمة صنعاء،

تظاهرة جماهيرية حاشدة " من  اجل فلسطين " عصر اليوم في باب اليمن تظاهرة جماهيرية حاشدة " من  اجل فلسطين " عصر اليوم في باب اليمن 
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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
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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البقية صفحة 02

/ 
ــهد ثالثة مدنيني وأصيب 8 آخرون  استش
ــاء وصعدة  ــس يف محافظات صنع بجروح أم
ــنها  ــتريية ش ــلة غارات هس وعمران يف سلس
ــعودي عىل هذه  ــف العدوان الس طريان تحال
املحافظات ضمن عرشات الغارات التي شنها 

طريان العدو أمس عىل العاصمة واملحافظات.
ــوة  الق ــا  نفذته ــددة  مس ــة  رضب ــداة  وغ
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــة  الصاروخي
استهدفت مطار امللك خالد يف عاصمة العدو 

السعودي يف الرياض..

١١١١ شهيدا وجريحا وتخريب لمنشآت ومنازل في سلسلة غارات  شهيدا وجريحا وتخريب لمنشآت ومنازل في سلسلة غارات 
هستيرية لطيران العدوان على العاصمة والمحافظاتهستيرية لطيران العدوان على العاصمة والمحافظات

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

مجلس النواب أدان غارات العدوان على صنعاء والمحافظاتمجلس النواب أدان غارات العدوان على صنعاء والمحافظات
وافق على طلب الحكومة تأجيل مناقشة تقريرها حول األوضاع االقتصادية والمالية

صنعاء / سبأ:
ــات   واصل مجلس النواب عقد جلس
ــدورة الثانية  ــرتة الثانية من ال أعماله للف
ــرش  ــي ع ــنوي الثان ــاد الس ــدور االنعق ل
ــس األخ يحيى عىل  ــة رئيس املجل برئاس

الراعي .
ــواب الغارات  ــس الن ــث أدان مجل حي
ــام بها طريان تحالف دول  الجوية التي ق
ــىل أمانة  ــعودية ع ــادة الس ــدوان بقي الع
ــة االحتفاالت  ــتهدف منص العاصمة وأس
بميدان السبعني وترضر املعلم التاريخي 

والديني جامع الصالح بأرضار بليغة.

صنعاء - سبأ 
ــور ، عىل  ــز صالح بن حبت ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــع رئيس ال اطل
حجم الدمار الذي لحق بمنصة االحتفاالت الرئيسية بميدان السبعني 
إثر استهدافها من قبل طريان العدوان السعودي األمريكي فجر أمس.

/ 
ــاندة للجيش  ــة تمكن فرق القناصة املس ــكرية ميداني أكدت مصادر عس
ــعبية أمس من إسقاط 10 من مسلحي مرتزقة العدو  اإلماراتي  واللجان الش

أمس يف جبهات ومحاور محافظة تعز..

رئيس الوزراء أطلع على حجم الدمار في رئيس الوزراء أطلع على حجم الدمار في 
منصة االحتفاالت الرئيسية بميدان السبعينمنصة االحتفاالت الرئيسية بميدان السبعين

قناصة الجيش واللجان أسقطوا قناصة الجيش واللجان أسقطوا ١٣١٣ من مرتزقة العدوان في تعز والجوف من مرتزقة العدوان في تعز والجوف

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ّحمل الناطق الرسمي لحكومة اإلنقاذ وزير 
ــؤولية  اإلعالم أحمد حامد املجتمع الدويل املس
ــة  نتيج ــانية  واإلنس ــة  واألخالقي ــة  القانوني
ــوم بها قوى  ــي تق ــات الت ــه عن املمارس تغاضي
العدوان ومرتزقته بإقحامها للورقة االقتصادية 
التي تمس قوت وحياة ومعيشة املواطن بهدف 

تركيع الشعب اليمني.

ــراء والوزراء   ــرشات األم ــن اعتقلت ع ــعودية أن قواِت األم ــالم س ــائُل إع أكدت وس
الحاليني والسابقنَي، وذلك يف إطار ما يسمى مكافحَة الفساد.

ــطاَء سعودينَي، هم وزيُر الحرس الوطني متعب بن  ومن ابرِز املعتقلني بَحَسِب نش
عبدالله وشقيقه األمري تركي بن عبدالله وامللياديُر املعروف الوليد بن طالل إضافة إىل 
وزيِر االقتصاِد والتخطيط عادل فقيه ورئيِس الديواِن امللكي السابق خالد التويجري. 

وسبَق ذلَك عزُل قائِد القواِت البحرية.

ناطق حكومة اNنقاذ يّحمل المجتمع الدولي مسؤولية ناطق حكومة اNنقاذ يّحمل المجتمع الدولي مسؤولية 
تغاضيه عن استهداف االقتصاد الوطنيتغاضيه عن استهداف االقتصاد الوطني

اتساع حملة االعتقاالت لTمراء والوزراء في المملكة الهالكةاتساع حملة االعتقاالت لTمراء والوزراء في المملكة الهالكة

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

تلت ضربة الباليستي "بركان H٢" يف قلب عاصمة العدو

القوة المدفعية زلزلت مواقع وتحصينات العدو السعودي في جبهات ما وراء الحدودالقوة المدفعية زلزلت مواقع وتحصينات العدو السعودي في جبهات ما وراء الحدود
"زلزال ـ ٢ " دك كتائب بن سلمان يف نجران

/ 
ــي  الصاروخ ــناد  ــوة اإلس ق ــتهدفت  اس
ــف نوعية  ــات قص ــس بعملي ــي أم واملدفع
ــعودي يف  ــدو الس ــات الع ــع وتحصين مواق
ــري مكبدة  ــزان وعس ــران وجي ــات نج جبه

العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة.

"داعش" ينقلب على داعميه في عدن ويسيطر على المباحث الجنائية "داعش" ينقلب على داعميه في عدن ويسيطر على المباحث الجنائية و و ٣٠٣٠ قتيال في معارك السيطرة على المبنى قتيال في معارك السيطرة على المبنى
تفجري مقر لحزب اإلصالح يف دار سعد وحرب االغتياالت تعود إىل حضرموت

/ 
يف  ــاد  الح ــس  التناف ــول  ح
ــني  ب ــوذ  النف ــام  اقتس ــة  معادل
ــش"  "داع ــم  تنظي ــلحي  مس

ــعودية  الس ــن  م ــوم  املدع
ــيا الفار هادي من جهة  ومليش
ــد بن  ــي محم ــب االمارات وكتائ
ــن  ــة م العميل ــيا  ــد واملليش زاي

ــدن  ع ــة  محافظ ــة  ثاني ــة  جه
ــلح مفتوح  ــرصاع مس مرسحا ل
ــيما  عىل كل االحتماالت وال س
ــلحي تنظيم   ــدر مس ــد تص بع

ــات  املواجه ــرسح  م ــش"  "داع
ــوم  الهج يف  ــس  أم ــلحة  املس

االنتحاري..
التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

 حرب شوارع واقتحامات بني مسلحي »داعش « ومليشيا بن زايد والفار هادي

عدن في دوامة صراع  النفوذ
/

حول التنافس الحاد يف معادلة اقتسام النفوذ بني مسلحي 
هادي  الفار  ومليشيا  السعودية  من  املدعوم  «داعش»  تنظيم 
التابعة لالماراتي محمد بن زايد واملليشيا  الغزو  من جهة وكتائب 
حولت  ثانية،  جهة  من  االمني  الحزام  يسمى  فيما  املنخرطة  العميلة 

وال  االحتماالت  كل  عىل  مفتوح  مسلح  لرصاع  مرسحا  عدن  محافظة 
املبارشة  املواجهات  تنظيم  «داعش» أمس مرسح  بعد تصدر مسلحي  سيما 
املباحث  ملبنى  املسلح  االقتحام  وعملية  االنتحاري  الهجوم  يف 

الجنائية يف مدينة خومكرس والتي تخللها مواجهات 
عنيفة مع كتائب محمد بن زايد واملليشيا العميلة 
اسفر عن مرصع نحو 30 مسلحا واصابة آخرين، 

يف  مجندا   50 نحو  مقتل  االرهابي  التنظيم  اعلن  فيما 
عملية اقتحام املبنى وتدمري ما بداخله من آليات.

اوجاع الباليستي بركان H -٢  « افقدت العدو صوابه

ضحايا مدنيون بعشرات الغارات 
الهستيرية لطيران العدو على مناطق 

سكنية في العاصمة واحملافظات
/

خلفت عرشات الغارات  الهستريية التي شنها طريان العدوان السعودي االماراتي عىل 
العاصمة واملحافظات امس واستمرت منذ ساعات الفجر األوىل وحتى ساعات املساء 
ضحايا مدنيني وخرابا يف املنازل واملنشآت واملمتلكات، غداة شن طريان العدو غارات 
سكنية  مناطق  مستهدفا  االنفجار  شديدة  قنابل  بعضها  يف  استخدم  انتقامية 

آمنة .
وجاءت الغارات العشوائية لطريان العدوان يف اطار رد فعل انتقامي 
خالد  مطار  السبت   ليل  استهدفت  التي  الصاروخية  للرضبة 
الدويل يف الرياض يف العملية التي اكدت مصادر سعودية 
القادة  من  العرشات  واصابة  مرصع  عن  اسفرت  أنها 
كانوا  الذين  السعوديني  واملسؤولني  العسكريني 
متواجدين بداخل صالة استقبال كبار 
الضيوف يف مطار خالد بالرياض.

التفاصيل صـ ٣

التفاصيل صـ ٣

شاهد بالصور آثار الغارات الهستريية لطريان العدوان السعودي على منصة ميدان السبعني

اشعلت مواقع وتحصينات العدو 
السعودي وراء الحدود

مدفعية اجليش واللجان

« زلزال  ـ 2» 
كبد مرتزقة العدو 
السعودي خسائر 
كبرية يف نجران  

السيد حسن نصر اهللا: 
ندعو اللبنانيني إلى عدم 

القلق والهدوء حتى 
تتضح الصورة

اكد ان استقالة الحريري كانت قرارا سعوديا 
اجرب عليه ولم يكن قراره

مساعد ناطق اجليش: 
على بن سلمان أن ال يحلم باملدن 

الصناعية ألنها ستكون في مرمى 
صواريخنا الباليستية


