
 صـ 06

 صـ 11

أهداف العدوان من استهدافه أهداف العدوان من استهدافه 
لقطاع االتصاالتلقطاع االتصاالت

اليوم استقبال شعبي ورسمي اليوم استقبال شعبي ورسمي 
للمنتخب الوطنيللمنتخب الوطني

ما حققه  العدوان خالل ثالث ما حققه  العدوان خالل ثالث 
سنوات من الحرب والحصارسنوات من الحرب والحصار

الغزو األمريكي الذي بدأ بكذبة الغزو األمريكي الذي بدأ بكذبة 
وانتهى بكارثة وانتهى بكارثة 

 صـ 05

 صـ 08

توجهات سعودية حثيثة لتغييب القضية الفلسطينية توجهات سعودية حثيثة لتغييب القضية الفلسطينية 
في مؤتمر القمة العربية بالخبرفي مؤتمر القمة العربية بالخبر

ــن  ع ــة  إعالمي ــادر  مص ــفت  كش
ــب  لتغيي ــة  حثيث ــعودية  س ــات  توجه
ــال  أعم ــن  م ــطينية  الفلس ــة  القضي
ــة يف مدينة الخري  ــة العربية املرتقب القم

السعودية.
وقالت صحيفة "القدس العربي" أن 
ــعودية وجهت لألردن، حددت  رسالة س
ــة  ــال القم ــدول أعم ــاض ج ــا الري فيه

العربية املزمع عقدها بعد أيام يف مدينة 
ــعودية، دون أّي ذكر للقضية  الُخرب الس

الفلسطينية.
ــد جاء يف  ــة، فق ــب الصحيف وبحس
جدول أعمال القمة كما يقرتحه الّسفري 
ــد بن الفيصل  ــعودي يف األردن خال الّس
ــا اىل عّمان يف  ــالة وّجهه ــىل رس ــاًء ع بن
سياق شكره الستضافتها القمة العربية 

ــابقة "محاربة اإلرهاب، والوضع يف  الس
سوريا، والتحديات السياسية واألمنية 
ــة إىل مزاعم الرياض  ــراق"، إضاف يف الع
ــميه التدخالت اإليرانية يف  حول ما تس
شؤون العرب، ودعم الجامعة العربية"، 
ــف  ــمى "التحال ــا يس م ــم  ــك دع وكذل

العربي لدعم الرشعية يف اليمن".

ا-مارات تنفذ عملية ممنهجة لسرقة نفط حضرموتا-مارات تنفذ عملية ممنهجة لسرقة نفط حضرموت
كشف رئيس ما يسمى املكتب السيايس للحراك الثوري 
ــع النفط والغاز يف  ــبوهة "لبي فادي باعوم عن "صفقات مش
ــماه "  ــب مردودها إىل ما اس ــبوة يذه ــن حرضموت وش كل م

املندوب السامي اإلماراتي".
وتتعرض مناطق الجنوب الخاضعة لنفوذ قوى االحتالل 
ــرثوات  ــج لل ــب ممنه ــات نه ــعودي لعملي ــي - الس اإلمارات
ــث بالخصائص  ــد العب ــت إىل ح ــة ووصل ــدرات الوطني واملق
ــل  ــة يف ارخبي ــق وخاص ــك املناط ــياحية لتل ــة والس البيئي

سقطرى.
وقال باعوم يف منشور عىل صفحته يف «الفيسبوك»، إنه 
«يتم تصدير شحنة من النفط الخام مقدارها مليونا برميل، 
ــيطر عليه اإلمارات، كل  عرب ميناء الضبة النفطي، الذي تس

ــداً أن «القيمة اإلجمالية لعملية  ــط»، مؤك 45 يوماً يف املتوس
ــاب 60  ــون دوالر أمريكي بحس ــا 120 ملي ــر مقداره التصدي
ــب السعر العاملي لخام برنت (مع  دوالراً عن كل برميل حس

أن نفط حرضموت يباع بسعر برنت + 1 دوالر)».
ــحنتني يف كل  ــي أنه يتم تصدير ش ــاف إن «هذا يعن وأض
ثالثة أشهر بقيمة إجمالية تبلغ 240 مليون دوالر أمريكي»، 
ــع نفط حرضموت،  ــهري من بي ــرياً إىل أن «املدخول الش مش
ــبوة وغاز  يصل إىل 80 مليون دوالر أمريكي، هذا غري نفط ش

بلحاف الذي تسيطر اإلمارات أيضاً».
ــحة  ــوت حالياً تعاني من ش ــتغرب باعوم أن حرضم واس
املواد النفطية، واالنطفاء الدائم للكهرباء و«هي تحت حكم 

أبو زعطان اإلماراتي تماماً!»

ــامي  ــوال تذهب إىل املندوب الس ــب تلك األم ــع «أغل وتاب
ــود الحربي يف  ــىل املجه ــرصف أغلبها ع ــي، والذي ي اإلمارت
ــياتهم وعبيده، الذين  الشمال، ويرمي ببعض الفتات ملليش

يرددون الشكر صبحة وعشية».
ــم أين يذهب يا  ــوره قائالً «هذه قصة نفطك ــم منش واختت
ــك األموال تذهب إىل املندوب  حضارم وجنوبيني».واغلب تل
ــود  ــىل املجه ــا ع ــرصف أغلبه ــذي ي ــي وال ــامي اإلمارات الس
ــياتهم  ــات ملليش ــض الفت ــي ببع ــمال ويرم ــي يف الش الحرب

وعبيدهم الذين يرددون الشكر صبحة وعشية .
ــاء املحافظة  ــرئان القارضة من ابن ــاك بعض الف أيضا هن
يتسولون الفتات وبعض الزائد عن الحد يذهب إىل جيوبهم 

مقابل السكوت.

التأكيد على مواصلة نهجه ومشروعه القرآني الستعادة كرامة ا/مة المفقودةالتأكيد على مواصلة نهجه ومشروعه القرآني الستعادة كرامة ا/مة المفقودة

نظمت أمس بأمانة العاصمة وعدد من املحافظات 
ــنوية  فعاليات جماهريية وثقافية إحياء للذكرى الس

للشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.
ــهيد  ــت الفعاليات املتنوعة إىل مناقب الش وتطرق
ــرس حياته من أجله,  ــا حمله من مرشوع وطني ك وم
ــهيد ضحى بحياته من أجل التغيري  منوهة بأن الش
ــالمية من  ــة العربية واالس ــه األم ــع التي تعيش للواق
استكانة واستكبار وخضوع للطواغيت واملستكربين.

ــد تحفيزا  ــذه الذكرى تع ــدت الفعاليات أن ه وأك

لألمة للسري عىل نهج الشهيد القائد ومواصلة السري 
ــا ومناهضة  ــي ضحى ألجله ــم الت ــق والقي يف الطري
ــرشوع الصهيو  ــدي للم ــن واألمة والتص ــداء الدي اع

أمريكي الهادف إىل تمزيق األمة.
ــث  نظمت قيادة محافظة صنعاء بقاعة جمال  حي
ــة صنعاء ،  ــة القديمة بالعاصم ــارص بالجامع عبدالن
ثقافية إلحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد 

حسني بدر الدين الحوثي رضوان الله علية.

فعاليات متنوعة بالذكرى السنوية للشهيد القائد يف عدد من المحافظات
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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
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.
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التفاصيل صفحة 03

بدربدر١١ الباليستي يدك المدينة  الباليستي يدك المدينة الصــــــــــناعية  في جيزان في جيزان 
جيزان / سبأ 

ــش واللجان  ــوة الصاروخية للجي  أطلقت الق
ــعبية أمس صاروخاً باليستياً نوع بدر1 عىل  الش

املدينة الصناعية يف جيزان.
ــبأ) أن  وأكد مصدر يف القوة الصاروخية لـ (س
ــائر كبرية يف  ــه مخلفا خس ــاروخ أصاب هدف الص

املدينة الصناعية.
وذكرت وسائل إعالم سعودية ومغردون سماع 

دوي إنفجارات يف جيزان .

ـــالم  ـــدوان بــحــق ا-ع ـــع ــران ال ــطــي ـــالم جــريــمــة جــديــدة ل ـــدوان بــحــق ا-ع ـــع ــران ال ــطــي جــريــمــة جــديــدة ل

/ 
يواصل العدوان السعودي األمريكي ارتكاب 
ــدد من  ــق املدنيني يف ع ــازر بح ــن املج ــد م مزي

املحافظات اليمنية .
ــورة “ أن طريان  ـ “ الث ــ ــاد ل ــي أف ــدر أمن مص
ــىل منطقة  ــارات ع ــس أربع غ ــن أم العدوان ش

الجر بمديرية باجل يف محافظة الحديدة .
ــهاد اثنني وجرح آخرين  وأكد املصدر استش
ـــ4 غارات  ــل رمضاني ب ــن طاقم عمل مسلس م

ــل أثناء قيامهم  ــدى املزارع بمديرية باج يف إح
بأعمال التصوير .

ــف  تحال ــتمرار  اس ــدة  بش ــدر  املص وأدان 
ــتهداف مزارع املواطنني وارتكاب  العدوان يف اس

جرائم يندى لها جبني اإلنسانية.
كما شن طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــس  عب ــة  مديري ــىل  ع ــارات  غ ــس  خم ــس  أم

بمحافظة حجة.
ــة أن طريان  ــيل باملديري ــح مصدر مح وأوض

ــزارع  م ــارات  غ ــس  بخم ــتهدف  اس ــدوان  الع
املواطنني يف منطقة الجر بمديرية عبس خلفت 

دمارا واسعا فيها.
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع وش

أمس أربع غارات عىل محافظة البيضاء.
ــة أن طريان  ــي باملحافظ ــح مصدر أمن وأوض
العدوان استهدف بأربع غارات منطقتي عشار 

والعقبة باملحافظة.

استهداف فريق تلفزيوين واستشهاد عدد من أعضائه 

التفاصيل صفحة 03

مشاهد -طالق صواريخ "بركان" و "بدر" على الرياض وأهداف حيوية سعودية مشاهد -طالق صواريخ "بركان" و "بدر" على الرياض وأهداف حيوية سعودية 

عمليات نوعية /بطال الجيش واللجان تكبد العدو السعودي عمليات نوعية /بطال الجيش واللجان تكبد العدو السعودي 
خسائر في ا/رواح والعتاد بجيزان ونجران وعسير خسائر في ا/رواح والعتاد بجيزان ونجران وعسير 

نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عملية نوعية عىل مواقع 
الجيش السعودي يف جيزان وكبدوهم خسائر فادحة.

وأوضح مصدر عسكري بجيزان لـ (سبأ) أن الجيش واللجان 
ــعودي يف  ــذوا عملية نوعية عىل مواقع الجيش الس ــعبية نف الش

قرية الالحج ومركز محولة.

ــعوديني خالل  ــكريني س ــة عس ــرصع وإصاب ــدر م ــد املص وأك
العملية النوعية عىل موقعي الالحج ومحولة التي سبقها قصف 
ــا مدفعيا  ــدر إىل أن قصف ــار املص ــي مكثف للموقعني. وأش مدفع

استهدف تجمعات الجنود السعوديني يف مركز َعتمة.
البقية صفحة 02

 صـ 03مشاهد لعملية هجومية بطولية في جيزان ومصرع ١٥ من حاميته

تدمير تدمير ٦٦ آليات عسكرية لمرتزقة  العدوان في الساحل الغربي آليات عسكرية لمرتزقة  العدوان في الساحل الغربي
دمر الجيش واللجان الشعبية أمس ست آليات عسكرية 

ملرتزقة العدوان يف جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز.
ــت  ــبأ) تدمري وإعطاب س ـــ (س ــكري ل ــد مصدر عس وأك

آليات عسكرية للمرتزقة يف جبهة الساحل الغربي.

ــس عملية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــذ الجي ــك نف إىل ذل
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــة الع ــع مرتزق ــىل مواق ــة ع نوعي

بمنطقة الكدحة يف مديرية املعافر محافظة تعز.

مصرع إصابة عدد من المرتزقة يف عمليات للمجاهدين يف تعز والضالع

البقية صفحة 02

عواصم/وكاالت
ــوريا ال تخىش  ــعبان، أن س ــوري  بثينة ش ــارة الرئيس الس أكدت مستش
الحرب وستكون مستعدة لها إن وقعت، معتربة أن ”ما نشهده حرباً نفسية 

يريد الغرب من خاللها إظهار القوة بعد فشله“.
ــاء أمس،“ نحن ال نرغب  ــعبان يف لقاء مع قناة امليادين، مس وأضافت ش
بالحروب لكننا ال نخشاها ومستعدون لها إذا ما وقعت وال سيما أن موازين 
ــوريا فنحن أفضل بكثري  ــتباك تغريت كثرياً ملصلحة س القوى وقواعد االش

عما كنا عليه يف السابق“.

سوريا: ال نخشى الحرب وقواعد االشتباك سوريا: ال نخشى الحرب وقواعد االشتباك 
تغيرت لصالح دمشقتغيرت لصالح دمشق
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