
ــاحيل، تحالف  ــة والدفاع الس ــذرت القوات البحري ح
العدوان السعودي األمريكي من مغبة التصعيد واإلقدام 

عىل إغالق املوانئ اليمنية.
ــاحيل  ــوات البحرية والدفاع الس ــدر يف الق ــد مص وأك
ــوات البحرية والدفاع  ــبأ) جاهزية الق ــح لـ (س يف ترصي
ــا تحالف  ــات يقدم عليه ــىل أي حماق ــاحيل للرد ع الس

العدوان.
وأشار املصدر إىل أن إقدام تحالف العدوان عىل إغالق 
ــتهدافها ستكون له نتائج كارثية ..  املوانئ اليمنية أو اس
ــتكون أهدافاً مرشوعه للقوات  مؤكدا أن بوارج العدوان س
ــة العدوان  ــاحيل للرد عىل غطرس ــة والدفاع الس البحري

وتماديه يف زيادة معاناة الشعب اليمني.

القوات البحرية والدفاع السداحلي تحذر تحالف العدوان من إغالق الموانئالقوات البحرية والدفاع السداحلي تحذر تحالف العدوان من إغالق الموانئ

أكدت رشكة النفط اليمنية توفر كميات كافية من املشتقات النفطية التجارية.
ــع األخبار التي  ــبأ) أنها تتاب ــان تلقته وكالة األنباء اليمنية (س ــت الرشكة يف بي وأوضح
ــدوان بوجود أزمة  ــاعات التي تروج لها أبواق الع ــن املواقع اإلخبارية واإلش ــا عدد م تتناقله

مشتقات نفطية يف أمانة العاصمة واملحافظات.
ــي تهدف لخلق أزمة  ــائعات الت ــة املواطنني إىل عدم االنجرار وراء هذه الش ــت الرشك ودع

والتزاحم يف طوابري أمام املحطات.

شركة النفط تؤكد وجود كميات كافية من المشتقات النفطيةشركة النفط تؤكد وجود كميات كافية من المشتقات النفطية
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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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الرئيس الصماد: أموال الخليج المبعثرة للنيل من أحرار اليمن ستعود عليهم جحيمًاالرئيس الصماد: أموال الخليج المبعثرة للنيل من أحرار اليمن ستعود عليهم جحيمًا
أزاح الستار عن منظومة الصواريخ البحرية محلية الصنع "المندب- ١ "

الحديدة /سبأ
ــس  املجل ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  زار   
ــلحة  ــيايس األعىل القائد األعىل للقوات املس الس
ــذي نظمته القوات  معرض الصواريخ البحرية ال

البحرية والدفاع الساحيل .

ــه نائب رئيس  ــاد ومع ــتمع الرئيس الصم واس
ــني  ــور حس ــة الدكت ــؤون االقتصادي ــوزراء للش ال
ــن محمد نارص  ــاع اللواء الرك ــويل ووزير الدف مقب
ــن عيل  ــيل ب ــة ع ــر اإلدارة املحلي ــي ووزي العاطف
ــاع  ــة والدف ــوات البحري ــادة الق ــن قي ــيس، م القي

ــخ  ــة الصواري ــن منظوم ــاح ع ــاحيل إىل إيض الس
البحرية محلية الصنع التي تحمل إسم " املندب 

" والتي تمتاز بدقتها العالية يف إصابة األهداف.
ــذا  ــعادته به ــن س ــاد ع ــس الصم ــرب الرئي وع
ــة نوعية يف  ــيضيف نقل ــاز الكبري والذي س اإلنج

ــتغري  ــوة رادعة س ــع العدو وق ــة م ــة املعرك معادل
ــن املواجهة .. وقال " إن أموال الخليج التي  موازي
ــرار اليمن  ــوالءات والنيل من أح ــرشاء ال ــرثت ل بع

والعالم ستعود عليهم حديداً وناراً ".
التفاصيل صفحة 02

حكومة اCنقاذ تستنكر إعالن تحالف العدوان إغالق كافة المنافذ اليمنيةحكومة اCنقاذ تستنكر إعالن تحالف العدوان إغالق كافة المنافذ اليمنية
اعتربته إرهاب دولة يمارسه العدو على الشعب اليمني

ــاذ الوطني،  ــتنكرت حكومة اإلنق اس
وبأشد العبارات، إعالن تحالف العدوان 
ــذ  املناف ــة  كاف ــالق  إغ ــن  ع ــعودي  الس

اليمنية الجوية والبحرية والربية.
ــاذ  ــة اإلنق ــدر يف حكوم ــرب مص واعت
ــذا  ه ــبأ)  لـ(س ــح  ترصي يف  ــي  الوطن
ــه السعودية  اإلجراء إرهاب دولة تمارس

واإلمارات ومن يقفون وراءهما وجريمة 
حرب تضاف إىل سجل تحالف العدوان 
ــعب اليمني وتدمري  ــل يف قتل الش املوغ
مقدراته يف عدوانه املستمر منذ أكرث من 
ــاره الجائر وغري  ــنتني ونصف وحص س

املربر.
ــف  تحال ــداف  أه أن  ــدر  املص ــد  وأك

يف  ــع  للجمي ــة  واضح ــت  بات ــدوان  الع
ــرق  ــكل الط ــا ب ــني جماعي ــل اليمني قت
ــائل لكرس إرادته وصموده، وسط  والوس
ــع  ــن املجتم ــاالة م ــز والمب ــت مخ صم
ــاني واملنظمات  ــدويل والضمري اإلنس ال

الحقوقية.

كتب / رئيس التحريركتب / رئيس التحرير
ــعودية أخرية ملعركة  ــعودية أخرية ملعركة بني أهداف مجازفة س بني أهداف مجازفة س
ــرصف االنتباه عن  ــط ل ــرس اإلرادات ومخط ــرصف االنتباه عن ك ــط ل ــرس اإلرادات ومخط ك
ــة اليمنية  ــويات اضطرارية يف ملف األزم ــة اليمنية تس ــويات اضطرارية يف ملف األزم تس
ــارعة  املتس ــات  التداعي ــا  معطياته ــت  ــارعة فرض املتس ــات  التداعي ــا  معطياته ــت  فرض
ــية يف الداخل السعودي، جاء  ــية يف الداخل السعودي، جاء لالزمة السياس لالزمة السياس
ــه تحالف  ــدي الذي أعلن في ــان التصعي ــه تحالف البي ــدي الذي أعلن في ــان التصعي البي
ــراره إدقفال املنافذ  ــدوان الهمجي أمس ق ــراره إدقفال املنافذ الع ــدوان الهمجي أمس ق الع

ــى نظام آل  ــن يف خطوة أخف ــة إىل اليم ــى نظام آل املؤدي ــن يف خطوة أخف ــة إىل اليم املؤدي
ــدرا ذرائع منع  ــعود أهدافها الحقيقة متص ــدرا ذرائع منع س ــعود أهدافها الحقيقة متص س
ــالح اإليراني إىل اليمن بعد الرضبة  ــالح اإليراني إىل اليمن بعد الرضبة تدفق الس تدفق الس
ــدى اخرتاقها  ــي تع ــة الت ــتية اليمني ــدى اخرتاقها الباليس ــي تع ــة الت ــتية اليمني الباليس
ــية  ــة التجسس ــة واألنظم ــات األرضي ــية الدفاع ــة التجسس ــة واألنظم ــات األرضي الدفاع
ــم الباهظة  ــرتاق حواجز التعمي ــدو إىل اخ ــم الباهظة للع ــرتاق حواجز التعمي ــدو إىل اخ للع

التكاليف.التكاليف.

كسر إرادات أم تمهيد لتسويات ؟كسر إرادات أم تمهيد لتسويات ؟
مخاوف االضطرابات السياسية ترغم نظام بن سلمان على إقفال منافذ اليمن

البقية صفحة 02

ــس صاروخاً  ــعبية أم ــة للجيش واللجان الش ــت القوة الصاروخي أطلق
ــعودي والغزاة  ــتياً نوع قاهر تو إم عىل تجمعات مرتزقة العدوان الس باليس

بمعسكر الرويك رشق مدينة مأرب.
ــتي أصاب هدفه  ــاروخ الباليس ــبأ) ان الص ــكري لـ (س وأكد مصدر عس

بدقة وألحق خسائر كبرية يف صفوف مرتزقة العدوان.

/ 
ــعبية أمس مواقع  ــش واللجان الش ــوة الصاروخية واملدفعية للجي ــت الق دك

وتجمعات العدو السعودي ، وتم تدمري آلية عسكرية سعودية يف جيزان .
ــكري يف جيزان لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) أن وحدات  وأوضح مصدر عس
ــعودية يف  ــكرية س ــعبية فجرت آلية عس ــان الش ــش واللج ــة يف الجي متخصص

الحثرية ما أدى إىل سقوط طاقمها بني قتيل وجريح .
ــات للجنود  ــش واللجان قصفت تجمع ــدر إىل أن مدفعية الجي ــار املص وأش
ــة ، فيما دكت القوة الصاروخية  ــعوديني يف مواقع الكرس والدخان والعبادي الس

تجمعاً للجنود السعوديني يف إحدى الرقابات يف الحثرية بصاروخ موجه .

إطالق صاروخ باليستي على معسكر الرويك بماربإطالق صاروخ باليستي على معسكر الرويك بماربانكسار زحف لجنود العدو على الشرفة  نجران
دك تجمعات الجنود السعوديين دك تجمعات الجنود السعوديين 

وتدمير آلية عسكرية في جيزانوتدمير آلية عسكرية في جيزان

استهداف تجمعات المرتزقة في تعز وشبوة والبيضاء وميدي استهداف تجمعات المرتزقة في تعز وشبوة والبيضاء وميدي  التأكيد على حل اCشكاليات واالستفادة من فوارق اWسعار لمواجهة االلتزامات الضروريةالتأكيد على حل اCشكاليات واالستفادة من فوارق اWسعار لمواجهة االلتزامات الضرورية
قتلى وجرحى بالمئات خالل إفشال محاوالت زحفهم يف نهم خالل ٤ أيام و“الثورة“ تنشر األسماء رئيس الوزراء يرأس اجتماعا مشرتكا للجهات الحكومية وموردي المشتقات النفطية

ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــل  أفش  
ــلل ملرتزقة  ــة تس ــس محاول ــعبية أم الش
ــعودي األمريكي يف مديرية  العدوان الس
ــة تجمعات  ــتهدفت املدفعي املظفر ، واس
ــان  وحيف ــو  الصل ــي  مديريت يف  ــم  له

بمحافظة تعز .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة األنباء 
ــان  ــش واللج الجي أن  ــبأ)  ــة (س اليمني
ــلوا محاولة تسلل ملرتزقة  ــعبية أفش الش

العدوان يف بري باشا بمديرية املظفر .

صنعاء - سبأ
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي رأس   
ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــرتك للجهات  ــور، االجتماع املش حبت
الحكومية املعنية وموردي املشتقات 

النفطية.
كرس االجتماع الذي جاء يف إطار 
ــأن فوارق  توصية مجلس النواب بش
ــتقات النفطية، ملناقشة  ــعار املش أس
ــترياد  ــل الجوانب املرتبطة باس مجم

وتوزيع وتسويق املواد النفطية ..
البقية صفحة 02

ــري  ــور بن مقرن نائب أمري عس قتل منص
ــعودي  ــؤولني يف النظام الس ــن املس وعدد م

جراء تحطم مروحية اليوم بمنطقة عسري.
وذكرت وسائل إعالم نظام بني سعود أن 
ــي فقد االتصال بها كانت تقل  ”املروحية الت
ــري منصور بن  ــري األم ــب أمري منطقة عس نائ
ــلمان الجريش وأمني  مقرن ووكيل اإلمارة س

املنطقة صالح بن عبد الله القايض ..

وسط تعتيم كبري عن سبب تحطمها

مقتل نائب أمير منطقة عسير ومسؤولين مقتل نائب أمير منطقة عسير ومسؤولين 
بالنظام السعودي بتحطم مروحيةبالنظام السعودي بتحطم مروحية

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

التفاصيل صـ ٠٤

حضر تخرج دفع جديدة ملقاتلي املنطقة الــ ٥ وأبطال القوات البحرية

الرئيس الصماد: ماضون لتغيير املعادلة وانتصارنا حتمي

اآلالف احتشدوا أمس اآلالف احتشدوا أمس 
في ساحة باب اليمن .. في ساحة باب اليمن .. 

فك معابر فلسطني الحضن العملي العريب ضد بلفورفك معابر فلسطني الحضن العملي العريب ضد بلفور

كسر لإلرادات أم متهيد للتسويات ؟
قراءة تحليلية لقرار العدو السعودي اقفال منافذ اليمن 

■ وثيقة رسمية تكشف تورط 
الفار هادي بهجمات مسلحي 

»داعش« يف عدن

■ رئيـس الثوريـة العليـا: 
علـى سلمـان تقديـم الـ 20 مليـونًا 

املكافأة ملراسلي القنـوات الفضائيـة

■ كيف وملاذا اكتظت محطات بيع 
الوقود في العاصمة صنعاء ليـل أمـس؟

■  باليستي من طراز » قاهر ة m-٢ « دك معسكرا 
ملرتزقة العدوان السعودي يف مأرب 

/
اكد رئيس املجلس السيايس االعىل القائد االعىل للقوات املسلحة صالح الصماد أن استمرار تخرج دفع 
املقاتلني من ابطال الجش واللجان الشعبية يف ظل ظروف العدوان الهمجي والحصار يمثل رسالة قوية 

إىل دول العدوان باستمرار الشعب اليمني يف الصمود ومقاومة العدوان.
املنطقة  ابطال  من  «الرصخة»  دفعة  تخرج  فعالية  حضوره  لدى  أمس  يتحدث  الصماد  الرئيس  وكان 
رمزية  لوحدات  عسكري  عرض  تخللها  التي  الفعالية  يف  واكد  الحديدة  محافظة  يف  الخامسة  العسكرية 
واملعسكرات  املناطق  بقية  يف  االبطال  املقاتلني  من  اآلالف  هناك  أن  الخامسة،  العسكرية  املنطقة  قوات  من 
سيتخرجون لينضموا إىل الجبهات الفتا إىل الدور الكبري لهؤالء املقاتلني « يف تغيري املوازين» يف اشارة إىل معادلة 

الردع اليمني والتصدي للعدوان.

التصنيع الحريب أزاح الستار عن منظومة صواريخ ساحلية يمنية الصنع

«املنـدب  - 1» قــوة ردع بحريـة 
استعـدادا  ملعركــة  الساحـل


