
/ 
ــعبية  ــش واللجان الش ــاندة البطال الجي ــة املس ــدة القناص ــدت وح اك
ــات نوعية بجبهات  ــلحي املرتزقة يف عملي ــقاط 44 من مس تمكنها من اس
ــن العمليات امليدانية  ــدي وجبهات داخليه آخرى خالل 3 ايام م تعز ومي

يف الجبهات.

قناصة الجيش واللجان أسقطوا  قناصة الجيش واللجان أسقطوا  ٥٢٥٢ من مسلحي  من مسلحي 
المرتزقة خالل الــ المرتزقة خالل الــ ٤٤ أيام الماضية أيام الماضية
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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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تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون صندوق مكافحة السرطان من كافة الجوانبتشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون صندوق مكافحة السرطان من كافة الجوانبمجلس النواب يدعو الحكومة للتصدي ل0عمال التي تستهدف معيشة المواطنين واحتياجاتهممجلس النواب يدعو الحكومة للتصدي ل0عمال التي تستهدف معيشة المواطنين واحتياجاتهم
يف اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة سبل مكافحة السرطان :وقف أمام تداعيات التصعيد األخري لتحالف العدوان:

ــات  واصل مجلس النواب عقد جلس
ــن الدورة  ــاده الثانية م ــال فرتة انعق أعم
ــنوي الثاني  ــدور اإلنعقاد الس ــة ل الثاني
ــس املجلس األخ  ــة رئي عرش أمس برئاس

يحيى عيل الراعي .
حيث استهل رئيس املجلس الجلسة 
ــاحة  ــىل الس ــورات ع ــتعراض التط بإس
الوطنية ومستجداتها .. داعياً األحزاب 
ــات  ومنظم ــية  السياس ــات  والتنظيم
ــة  العمالي ــات  والنقاب ــي  املدن ــع  املجتم

ــات املجتمع  ــة رشائح وفئ ــة وكاف واملهني
ــف وتوحيد الصف  ــن التكات ــد م إىل مزي
واملوقف والرؤية الوطنية تجاه مؤامرات 
دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

ــك  ــد رضورة تعزيز لحمة وتماس وأك
ــة ملا لذلك من أهمية يف  الجبهة الداخلي
الوقت الذي يتنوع العدو السعودي ومن 
ــعب  ــه يف جرائمه بحق الش ــف مع تحال

اليمني ..

صنعاء / سبأ 
ناقش اجتماع موسع عقد أمس بصنعاء برئاسة رئيس 
ــن حبتور،  ــز صالح ب ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال مجل
ــبل تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات  س
ــرض الرسطان وفق  لة ملكافحة م ــع املدني ذات الِصّ املجتم
ــة يف هذا  ــود القائم ــة للجه ــة ومكمل ــية دائم ــة مؤسس آلي

املجال .
ــارك يف االجتماع كل من نائبي رئيس الوزراء لشؤون  ش

األمن والدفاع اللواء جالل الرويشان ..
التفاصيل صفحة 02التفاصيل صفحة 02

٦٠٦٠ شهيدا في جريمة حرب لطيران العدوان السعودي في هران بمحافظة حجة شهيدا في جريمة حرب لطيران العدوان السعودي في هران بمحافظة حجة
طريان العدو دمر منزلني فوق رؤوس سكانهما واستهدف مسعفني ودمر سياراتهم

/ 
ارتفعت إىل 60 شهيدا وعدد 
ــى يف حصيلة أولية  من الجرح
للغارات الهستريية التي شنها 
ــف العدوان  ــريان تحال ــس ط أم
ــعودي اإلماراتي عىل منزل  الس

ــويس  الخم ــه  عبدالل ــيخ   الش
ــن حمدي  ــك منزل املواط وكذل
ــدة  ع ــه  تقطن ــذي  ال ــي  جماع
ــقائه يف منطقة  ــالت من أش عائ
ــة يف مديرية أفلح  ــران الجبلي ه
يف  ــة  حج ــة  بمحافظ ــن  اليم

ــن  أكرث جرائم الحرب  واحدة م
ــي ارتكبها طريان العدو بعد  الت
ــه بإغالق  ــن رشوع ــاعات م س
املنافذ اليمنية الربية والبحرية 

والجوية .

مصرع مرتزقة لدى صد محاولتهم الزحف باتجاه حريب مارب

/ 
ــعودي يف جبهة  ــي العديد من مرتزقة العدوان الس لق
ــرون يف عمليات نوعية  ــم واصيب آخ ــم أمس مرصعه نه
ــم يف  ــم ومخابئه ــتهدفت معاقله ــان اس ــش واللج للجي

أنحاء متفرقة من هذه املديرية.

ــوة   الق أن  ــة  ميداني ــكرية  عس ــادر  مص ــادت  وأف
ــس بصاروخ من  ــش واللجان دكت أم ــة للجي الصاروخي
ــعودي  ــة العدو الس ــات ملرتزق ــزال ـ1 " تجمع ــراز " زل ط
ــه بدقة ملحقا بمرتزقة العدو  بمنطقة املنارة أصاب هدف

خسائر كبرية يف االرواح والعتاد.

التفاصيل صفحة 03

/ 
ــائر املنافذ املؤدية إىل  ــعودي أمس بتنفيذ قراره إغالق س رشع تحالف العدوان الس
ــن الربية والجوية والبحرية وقالت االمم املتحدة إن تحالف العدوان منع تصاريح  اليم
ــتعدان للتواجه إىل مطار صنعاء الدويل، فيما  لطائرتني تابعتني لألمم املتحدة كانتا تس
ــود اإلضافية التي  ــة الدولية "القي ــش " الحقوقي ــة "هيومن رايتس ووت ــربت منظم اعت
ــاعدات إىل اليمن نتهاكا للقانون الدويل يف ما يخص  فرضها التحالف عىل وصول املس

إتاحة املساعدات اإلنسانية".

/ 
ــعبية أمس من  ــكرية ميدانية تمكن أبطال الجيش واللجان الش ــدت مصادر عس أك
ــمالية لصحراء ميدي بمحافظة حجة من فلول املرتزقة بعد  تطهري كامل األنحاء الش

عمليات نوعية أسفرت عن مرصع وإصابة العديد منهم ودحرهم من مخابئهم هناك.

/ 
ــتريية عىل  ــعودي اإلماراتي أمس غاراته الهس ــاود طريان العدوان الس ع
العاصمة  صنعاء مستهدفا بأكرث من 20 غارة مناطق متفرقة من العاصمة.
ـــ 14 غارة  ــتهدف أمس بـ ــريان العدو اس ــة أن ط ــادر محلي ــادت مص وأف
ــارات عىل قاعدة  ــنه 9 غ ــي الحارث فضال عن ش ــدر بمديرية بن ــة ج منطق

الديلمي الجوية القريبة من مطار صنعاء .

ــعودي  ــس تجمعات العدو الس ــعبية أم ــن الجيش واللجان الش ــت وحدات م دك
ومرتزقته يف عسري وجيزان نجران.

وأوضح مصدر عسكري بعسري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش 
ــعوديني واملرتزقة يف رقابة الزج  ــتهدفت تجمعات الجنود الس ــعبية اس واللجان الش

والهنجر واملسنا بعسري ،     ومواقع الشبكة وقوة نجران وعباسة يف نجران .
ــعوديني يف  ــتهدف تجمعات للجنود الس ــدر إىل أن قصفا مدفعيا اس ــار املص وأش

جبل قيس بجيزان مكبداً العدو خسائر يف األرواح والعتاد .

العدو السعودي بدأ امس إجراءات اإلغالق الكامل للمنافذ اليمنية

االمم المتحدة: طائرتان لم تمنحا تصاريح االمم المتحدة: طائرتان لم تمنحا تصاريح 
كانتا في طريقهما إلى مطار صنعاءكانتا في طريقهما إلى مطار صنعاء

عمليات نوعية للجيش واللجان طهرت سائر عمليات نوعية للجيش واللجان طهرت سائر 
اLنحاء الشمالية لصحراء ميدياLنحاء الشمالية لصحراء ميدي

غارات هستيرية للعدوان السعودي على العاصمة غارات هستيرية للعدوان السعودي على العاصمة 
دمرت منشآت وخلفت أضرارًا في المساكندمرت منشآت وخلفت أضرارًا في المساكن

دك مواقع العدو السعودي في عسير وجيزان و نجراندك مواقع العدو السعودي في عسير وجيزان و نجران
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 05

البقية صفحة 05البقية صفحة 05

 نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس عملية عسكرية نوعية بمحافظة تعز.
ــش واللجان  ــبأ) أن الجي ــة (س ــاء اليمني ــكري لوكالة األنب ــدر عس ــح مص وأوض
ــتهدفت مواقع مرتزقة العدوان السعودي األمريكي  ــعبية نفذوا عملية نوعية اس الش

شمال معسكر خالد وتبة فجر .
ــة العدوان يف العملية الهجومية عىل  ــد املصدر مرصع وإصابة أعداد من مرتزق وأك

مواقعهم
كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي أمس تجمعات ملرتزقة العدوان السعودي 

األمريكي يف مناطق متعددة بمحافظة تعز. 
ــوة الصاروخية  ــبأ) أن الق ــاء اليمنية (س ــة األنب ــكري لوكال ــح مصدر عس وأوض
ــتهدفت تجمعات ملرتزقة العدوان يف منطقة  ــعبية اس واملدفعية للجيش واللجان الش

الهاميل  بمديرية موزع ، مشرياً إىل أن سيارات اإلسعاف هرعت إىل املكان.
ــكر اإلمام  ــات للمرتزقة يف معس ــتهدف تجمع ــدر أن قصفاً مدفعياً اس ــاد املص وأف

بمديرية ذوباب محققاً إصابات مبارشة.

مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان إثر مصرع وإصابة عدد كبير من مرتزقة العدوان إثر 
عملية نوعية Lبطال الجيش واللجان في تعزعملية نوعية Lبطال الجيش واللجان في تعز

البقية صفحة 05

البقية صفحة 05

" زلزالـ  " زلزالـ  ١١ " دك أحد معاقل المرتزقة في المنارة بمديرية نهم بخسائر كبيرة " دك أحد معاقل المرتزقة في المنارة بمديرية نهم بخسائر كبيرة

البقية صفحة 05

/
لن  اليمنيني  ان  األعىل  السيايس  املجلس  اكد 
من  اجراءات  أي  حيال  االيدي  مكتويف  يقفوا 
املواد  دخول  تمنع  السعودي  العدوان  جانب 
الحديدة،  ميناء  إىل  النفطية  واملشتقات  الغذائية 
مشريا إىل أنه يدرس حاليا خيارات عسكرية  أكرب 
حصار  من  املزيد  دون  للحيلولة  حسما   وأشد 
يف  التخاذها  إذالله  أو  وتجويعه  اليمني  الشعب 
هذه  منع   يف  بدوره  الدويل  املجتمع  يقم  لم  حال 

االجراءات.

الرئيس الصماد: لن نقف مكتوفي االيدي امام خطوات العدوان وخياراتنا ستكـــــون حامسة
حضر فعالية تخرج دفعة القوات الخاصة باملنطقة العسكرية الــ ٥ بالحديدة

/
األعىل  السيايس  املجلس  رئيس  أكد 
من  أن  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
كل  اتخاذ  اليمنية  الجمهورية  حق 

الحاسمة  الخيارات  ودراسة  اإلجراءات 
للعدوان  اجراءات  أي  ملنع  والكبرية 
اليمني  الشعب  التضييق عىل  تستهدف 
السواحل  استهداف   محاوالته  اطار  يف 
اليمنية أو إقدامه عىل خطوات تصعيدية 
النفطية  واملشتقات  األساسية  املواد  ملنع 

من دخول ميناء الحديدة يف ظل عدم قيام 
هذه  ملنع  اإلنساني  بدوره  الدويل  املجتمع 

التعسفات .

■ السفن الراسية على رصيف امليناء تلقت رسائل دعتها ملغادرة موانئ 
احلديدة والصليف فورا

■ الــ (UNVIM) أوقفت منح السفن تصاريح دخول املوانئ اليمنية في احنياز 
خطير للعدوان ينذر  بكارثة إنسانية

■  االمم املتحدة: طائرتان لم متنحا تصاريح كانتا في طريقهما إلى مطار صنعاء
■ «رايتس ووتش»: قيود التحالف اجلديدة بإغالق املنافذ اليمنية تنتهك القانون الدولي

حرب مروعة لطريان تحالف العدوان السعودي استهدفت مدنيني يف حجة

حصيلة أولية والغارات دمرت 
منزلني وسيارات مسعفني 

6060 شهيدًا مدنيًا  شهيدًا مدنيًا 
العدو السعودي شرع بإجراءات االغالق الكامل للمنافذ اليمنية

»موانئ البحر األحمر« حملت املجتمع الدويل مسؤولية اآلثار الكارثية الغالق املنافذ:

اجليش واللجان
 دحروا مخابئ املرتزقة 

من شمالي صحراء 
ميدي ومصرع واصابة 

العشرات بينهم قائد 
عسكري سوداني

« زلزال ـ 1 » 
دك مخابئ  مسلحي 

املرتزقة في جبل 
املنارة مبديرية نهم 

بخسائر كبيرة

وكالة اميركية: 
السعودية وضعت 

الفار هادي وحكومة 
عمالء الرياض قيد 

اإلقامة اجلبرية

عمليات توغل
 نوعية لقناصة اجليش 

واللجان اسقطت ١٠ 
من مسلحي املرتزقة 

في تعز وعسير

■ حملة أمنية يف العاصمة تتعقب 
املخالفني يف محطات بيع الوقود

التفاصيل صـ ٥
التفاصيل صـ ٤

أكد أن مطارات وموانئ ومنافذ العدو ستكون هدفا للسالح اليمنيأكد أن مطارات وموانئ ومنافذ العدو ستكون هدفا للسالح اليمني

السياسي اLعلى: ندرس خيارات أكبر وأشد حسما للحيلولة دون المزيد من الحصارالسياسي اLعلى: ندرس خيارات أكبر وأشد حسما للحيلولة دون المزيد من الحصار


