
البرلمانيون:البرلمانيون:  ندرك جميعًا أهمية مساندة جهود القيادة السياسية في التحشيد ورفد الجبهات للدفاع عن الوطن

ــت" إن الحرب  ــنطن بوس ــة "واش ــت صحيف قال
ــعودية واإلمارات يف اليمن  التي يقودها تحالف الس
ــمحت لتنظيم القاعدة باستغالل األوضاع هناك  س
والعودة للتغلغل مرة أخرى والسيطرة عىل مناطق 

كان قد فقدها مسبقاً.
ــا أن "التنظيم ما  ــرت الصحيفة يف تقرير له وذك
ــىل الرغم من الغارات  ــكّل خطراً يف اليمن، ع زال يش
ــل  ــىل معاق ــنطن ع ــنّها واش ــي تش الت ــة  األمريكي

القاعدة منذ 2015".
ــتغّل  وأكّدت الصحيفة األمريكية أن التنظيم اس
ــعودية- ــارة إىل حرب تحالف الس ــاع (يف إش األوض
ــيطرته عىل مناطق  اإلمارات) عىل اليمن، إلعادة س

كان قد فقدها يف جنوبي البالد.
ــي أن "مقاتيل التنظيم  وذكرت يف التقرير امليدان
ــا زالت  ــم م ــراً، وأن أعداده ــكّلون خط ــوا يش ــا زال م
ــم الغارات األمريكية املتواصلة عىل  كبرية، رغم حج

معاقله".

واشنطن بوست: حرب السعودية واشنطن بوست: حرب السعودية 
زت قوة "القاعدة" زت قوة "القاعدة"وا'مارات في اليمن عزَّ وا'مارات في اليمن عزَّ
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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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

صنعاء / سبأ
ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس ــدي املش ــى األخ مه التق
ــور  ــار بحض ــة ذم ــة ملحافظ ــة الربملاني ــس الكتل ــىل أم األع

محافظ املحافظة محمد حسني املقديش.
ــعادته بلقاء  ــن س ــاط ع ــس املش ــرب الرئي ــاء ع ويف اللق
ــادة محافظة ذمار لالطالع عىل أوضاع  الكتلة الربملانية وقي

املحافظة وهموم أبنائها الذين يترشف الجميع بخدمتهم.
ــيايس األعىل، بالدور املرشف  وأشاد رئيس املجلس الس
ــاء ذمار يف معركة الدفاع عن  ــات التي يقدمها أبن والتضحي

الوطن وسيادته واستقالله ضد الغزاة واملحتلني .
ــال " هذا الدور ال يخفى عىل أحد ويمثل مصدر عزة  وق
ــار والجهد والعطاء الذي يقدمونه يدل  لنا وفخر ألبناء ذم
عىل دورهم الريادي وتفانيهم يف الدفاع عن اليمن وحريته 

واستقالله وهذا موقف مرشف يحسب لهم".

الرئيس المشاط: على الجميع العمل بجد ومثابرة حتى تحقيق االنتصار الكبيرالرئيس المشاط: على الجميع العمل بجد ومثابرة حتى تحقيق االنتصار الكبير
التقى الكتلة الربلمانية لذمار وأشاد بالدور الوطني المشرف ألبناء المحافظة يف مواجهة العدوان

التفاصيل صفحة 03

(بدر(بدر١١) يدك مدينة جيزان االقتصادية مجددًا  ) يدك مدينة جيزان االقتصادية مجددًا  
ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق
ــتياً  ــعبية أمس صاروخاً باليس ــان الش واللج

عىل مدينة جيزان االقتصادية.
ــبأ) أن القوة  ــكري (س ــدر عس ــد مص وأك
الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي نوع 

بدر 1 مدينة جيزان االقتصادية السعودية.
ــوة  الق ــت  أطلق ــس  أم ــت  اطلق ــد  وق
ــعبية أمس  الصاروخية للجيش واللجان الش
ــدى عىل مخزن  ــتياً قصري امل صاروخاً باليس
ــاحل  ــداد والتموين لقوى العدوان يف الس اإلم

الغربي.

باليستي قصري المدى يستهدف مخزن إمداد العدوان يف الساحل الغريب

البقية صفحة 11

أكدوا دعم جبهات الساحل بالمال والرجال

إعالن النفير العام والنكف القبلي استجابة للنداء في عدة محافظاتإعالن النفير العام والنكف القبلي استجابة للنداء في عدة محافظات

التفاصيل صفحة 03

عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بالصلو تعز وذي ناعم بالبيضاء عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بالصلو تعز وذي ناعم بالبيضاء استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٥١٥ مواطنا بينهم أطفال ونساء باستهداف سيارتين بزبيد ومنزل في صعدة  مواطنا بينهم أطفال ونساء باستهداف سيارتين بزبيد ومنزل في صعدة 
الحديدة - سبأ

ــتهداف  ــن 11 مواطنا أمس إثر اس ــهد وأصيب أكرث م استش
ــيارتني يف مدينة زبيد  ــعودي س ــدوان األمريكي الس ــريان الع ط

بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ(سبأ) أن طريان العدوان 
ــهاد أربعة  ــيارتني يف مدينة زبيد ما أدى إىل استش ــتهدف س اس

مواطنني وإصابة أكرث من سبعة يف حصيلة غري نهائية.

ــن مرتزقة  ــىل والجرحى م ــرشات القت ــقط ع س
ــالل كرس زحف  ــعودي خ ــدوان األمريكي الس الع
ــعبية  مكثف لهم عىل مواقع الجيش واللجان الش

يف مديرية الصلو بمحافظة تعز .
ــكري لـ (سبأ) أن الجيش  وأوضح مصدر عس
ــاً للمرتزقة  ــرسوا زحفاً مكثف ــعبية ك واللجان الش
استمر أكرث من ثمان ساعات دون إحراز أي تقدم 
وأسفر عن عرشات القتىل والجرحى يف صفوفهم .

صنعاء -سبأ
ــاد مجلس النواب ببيان االتحاد األوروبي  أش
ــاك أي حل  ــن أن يكون هن ــد أنه ال يمك ــذي أك وال
ــكري للنزاع يف اليمن وكذا تأكيده عىل أهمية  عس
ــم املتحدة  ــني العام لألم ــود مبعوث األم ــم جه دع
"مارتن غريفيث" الرامية التوصل إىل حل سيايس 
ــي عىل التواصل  ــامل، وحرص االتحاد األوروب ش
ــاعدات  مع كافة األطراف والعمل عىل تقديم املس
اإلنسانية لليمن وحشد كافة اإلمكانات والقدرات 

إليصال املساعدات إىل املستهدفني.
ــان االتحاد  ــا احتواه بي ــرق املجلس إىل م وتط

ــتمرار الحرب والحصار قد أدى  األوربي من أن اس
إىل أسوأ أزمة إنسانية يف العالم وأن أكرث من 80% 
من سكان اليمن يحتاجون إىل دعم إنساني وأكرث 
ــخص بحاجة ماسة للمساعدة،  من 10 ماليني ش
فيما تسبب يف نزوح املاليني بينهم نساء وأطفال.
ــار البيان إىل أنه ورغم الجهود اإلنسانية  وأش
ــن يعانون  ــمة يف اليم ــرث من 17 مليون نس فإن أك
ــن الغذائي وأكرث من ثمانية ماليني  من انعدام األم
نسمة يعانون من عدم توفر الغذاء والدواء بشكل 

حاد ..

قنص ٣ يف المصلوب  طريان العدوان يواصل غاراته الوحشية 

مجلس النواب يشيد بمضامين بيان االتحاد اTوروبي بشأن اليمنمجلس النواب يشيد بمضامين بيان االتحاد اTوروبي بشأن اليمن
طالب ببذل المزيد من الجهود إليقاف العدوان ورفع الحصار

التفاصيل صفحة 02

صنعاء / سبأ 
ــدوري  ال ــه  اجتماع ــوزراء  ال ــس  مجل ــد  عق
ــس الدكتور  ــة رئيس املجل ــس بصنعاء برئاس أم
عبدالعزيز صالح بن حبتور، كرس ملناقشة عدد 
من املواضيع املتصلة باألداء الحكومي واألوضاع 

يف جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــتمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس  حيث اس
ــؤون األمن والدفاع عن الحالة العامة  الوزراء لش

يف جبهات مواجهة املعتدين والغزاة الداخلية..

مجلس الوزراء يثني على أبطال  الجيش واللجان وانتصاراتهم في كافة الجبهاتمجلس الوزراء يثني على أبطال  الجيش واللجان وانتصاراتهم في كافة الجبهات
ناقش األداء الحكومي واألوضاع يف الجبهات

التفاصيل صفحة 02

ــاً ملرتزقة  ــعبية أمس زحف ــان الش ــش واللج ــرس أبطال الجي ك
الجيش السعودي باتجاه منطقة الصوح قبالة نجران.

ــدات من  ــبأ) أن وح ــران لـ (س ــكري بنج ــح مصدر عس وأوض
ــش  ــة الجي ــف ملرتزق ــدت لزح ــعبية تص ــان الش ــش واللج الجي
ــائر فادحة يف  ــوح وكبدوهم خس ــاه منطقة الص ــعودي باتج الس

األرواح والعتاد.
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر إىل جهوزي ــار املص وأش

مختلف امليادين والجبهات وثباتهم يف وجه الغزاة واملنافقني .

اثر كسر زحف لمرتزقته :

تكبيد العدو خسائر فادحة في االرواح والعتاد بنجرانتكبيد العدو خسائر فادحة في االرواح والعتاد بنجران

البقية صفحة 11

البقية صفحة 11

البقية صفحة 11

ــل اليمنية بعدة محافظات النفري العام  أعلنت القبائ
ــاع عن األرض  ــن أجل الدف ــداء الجبهات م ــتجابة لن إس
والعرض ومواجهة صلف املعتدين الغزاة ،إذ أكدت قبائل 
ــبة الذكرى  ــد أمس بمناس ــر يف لقاء قبيل حاش ــي مط بن
السنوية للرصخة بحضور محافظ صنعاء حنني محمد 
قطينة وعضو مجلس النواب يحيى املطري استجابتها 
ــة لقبائل اليمن  ــيد عبدامللك الحوثي املوجه لدعوة الس

برفد جبهات الساحل الغربي بالرجال والعتاد.
ــد بأمانة  ــر أقرت لجنة التعبئة والحش من جانب آخ
العاصمة يف اجتماعها أمس برئاسة وكيل األمانة لقطاع 
ــقاف، الخطوات التنفيذية ملخرجات  الخدمات عيل الس
ــة  ــد جبه ــرصم لرف ــبت املن ــد الس ــع املنعق ــاء املوس اللق

الساحل الغربي.


