
الرباط/ وكاالت
ــرب  ــال باملغ ــة واالتص ــت وزارة الثقاف  أعلن
ــكل مفاجئ، أمس األول، عدم مشاركتها يف  بش
اجتماع لوزراء إعالم دول تحالف العدوان عىل 

اليمن بقيادة السعودية.
ــان إن الوزير  ــة يف بي ــوزارة املغربي ــت ال وقال
ــغال اجتماع  ــارك يف أش محمد األعرج، لن يش
ــف، معللة غيابها عن  ــالم دول التحال وزراء إع
ــده يف مدينة  ــيتم عق ــاع، الذي س ــذا االجتم ه
ــايل، بـ  ــو الح ــوم 23 يوني ــعودية، ي ــدة بالس ج

"ارتباطات متعلقة بأجندة الوزير".
ــاركة  ــذا اللقاء مش ــهد ه ــن املقرر أن يش وم
ــاركة يف التحالف  ــالم من الدول املش وزراء اإلع

الذي تقوده السعودية يف اليمن..

المغرب يتهم الرياض المغرب يتهم الرياض 
بالخيانة  ويقاطع اجتماعًا بالخيانة  ويقاطع اجتماعًا 

في السعودية في السعودية 
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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 

ــة   ــمــاضــي ال ـــة  ـــاع س ــة    ــمــاضــي ال ـــة  ـــاع س  ١٢١٢ ــــــ  ال خـــــالل  ومــــدرعــــة  دبــــابــــة  ــــــ   ال خـــــالل  ومــــدرعــــة  دبــــابــــة   ٢٠٢٠ مــــن  ـــر  ـــث اك مــــن تـــدمـــيـــر  ـــر  ـــث اك تـــدمـــيـــر 
عمليات استدراج توقع العدو في كمائن محكمة 2بطالنا في الساحل الغربي عمليات استدراج توقع العدو في كمائن محكمة 2بطالنا في الساحل الغربي 

ــالل  واالحت ــزو  الغ ــوات  ق ــدت  تكب
ــة يف األرواح  ــائر فادح ــا خس ومرتزقته
ــة ألبطال  ــات نوعي ــر عملي ــاد إث والعت
ــعبية يف الساحل  الجيش واللجان الش

الغربي.
ــل وجريح  ــقط العرشات بني قتي وس
ــة  ــن محكم ــدو يف كمائ ــوف الع يف صف
ــري 20 آلية  ــاحل وتم تدم عىل طول الس
ــتي من نوع  ــا دك باليس ــكرية فيم عس
ــف  ــاك خل ــم هن له ــات  ــكا تجمع توش
ــا حقق  ــرية يف صفوفهم كم ــائر كب خس
ــارات يف  ــد من االنتص ــدون املزي املجاه
ــات وخاصة يف جبهتي  مختلف الجبه

تعز والجوف.
ــال  أبط أن  ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــتدرجوا  ــعبية اس الجيش واللجان الش
ــا يف  ــالل ومرتزقته ــزو واالحت ــوات الغ ق
ــة  ــن محكم ــاحيل إىل كمائ ــط الس الخ
وقاموا بالتعامل معها بالطرق املناسبة 

ــة  بمعرك ــة  الخاص ــكات  التكتي ــق  ووف
الساحل الغربي.

وأوضح املصدر لـ (سبأ) أن عرشات 
ــن يف املزارع  ــى والفاري ــىل والجرح القت
ــاط الغزاة تمأل خط االستدراج  ويف أوس

الذي وقع فيه الغزاة ومرتزقتهم.
ــرباء الدروع  ــار املصدر إىل أن خ وأش
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش من أبط
ــاب أكرث من 20  ــوا من تدمري وإعط تمكن
ــم وناقالت  ــات وأطق ــني مدرع ــة ما ب آلي
ــزاة واملحتلني من عىل  جند وتموين للغ

متنها من املرتزقة والعتاد الحربي.
ــل املرتزقة يف  ــدر إىل فش ــت املص ولف
ــريان الحربي  ــناد الط املواجهة رغم إس
ــي كثفت غاراتها  وطائرات االباتيش الت
ــرشات  ع ــذة  منف ــة  املاضي ــاعات  الس
ــداد خط  ــوائية عىل امت ــارات العش الغ

املواجهة وعىل الرشيط الساحيل.

توشكا الباليستي يسحق حشود الغزو يف الساحل  ومقتل العشرات 

التفاصيل صفحة 03

الفعاليات الوطنية تهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الفطر المباركالفعاليات الوطنية تهنئ القيادة السياسية بحلول عيد الفطر المبارك
ــؤون املغرتبني محمد  ــأ وزير ش  هن
ــجري القيادة السياسية  ــعيد املش س
ــاط رئيس  ــدي املش ــاألخ مه ــة ب ممثل
ــع  ــىل وجمي ــيايس األع ــس الس املجل

أعضاء املجلس بعيد الفطر املبارك.
ــني  ــؤون املغرتب ــر ش ــأ وزي ــا هن كم
ــى  ــواب األخ يحي ــس الن ــس مجل رئي
ــس الوزراء  ــي ورئيس مجل عيل الراع
ــور  حبت ــن  ب ــز  عبدالعزي ــور  الدكت
ــة  الديني ــبة  املناس ــذه  به ــعب   والش

الجليلة .

ــع يف أن  ــن تمنياته للجمي ــرب ع وع
ــبة وقد  ــذه املناس ــاىل ه ــد الله تع يعي
ــعب اليمني األمن واألمان  تحقق للش
ــه  ــائال الل ــار .. س ــتقرار واالزده واالس
ــا بالنرص  ــل لن ــر أن يعج ــيل القدي الع

عىل العدوان السعودي األمريكي.
ــظ املحويت فيصل  ــا هنأ محاف كم
ــس  ــورة ورئي ــد الث ــدر، قائ ــد حي أحم
ــيايس األعىل  ــس الس ــاء املجل وأعض

بحلول عيد الفطر املبارك.
ــن تمنياته  ــرب املحافظ حيدر ع وع

ــبة الدينية عىل  ــذه املناس ــود ه أن تع
ــتقرار  ــي باألمن واالس ــعب اليمن الش
ــداء الوطن،  ــرص والتمكني عىل أع والن
ــا  ــي يحققه ــارات الت ــاد باالنتص وأش
ــعبية يف  ــال الجيش واللجان الش أبط
ــن الوطن  ــدوان دفاعاً ع ــة الع مواجه
ــتقالله، كما نوه املحافظ  وحريته واس
حيدر بصمود الشعب اليمني يف وجه 
العدوان والتحديات التي فرضها عىل 

مدى أكرث من ثالثة أعوام.

خطبتا العيد تؤكدان على ضرورة رص الصفوف واDخالص مع اB للنصر على ا2عداءخطبتا العيد تؤكدان على ضرورة رص الصفوف واDخالص مع اB للنصر على ا2عداء
صنعاء / سبأ

ــىل ورئيس مجلس  ــيايس األع أدى عدد من أعضاء املجلس الس
القضاء األعىل ورئيس اللجنة الثورية العليا وقيادات الدولة وأعضاء 
من مجالس الوزراء والنواب والشورى والقيادات العسكرية واألمنية 

صباح أمس صالة عيد الفطر بالجامع الكبري بصنعاء.
ويف خطبتي العيد أشار العالمة حمدي بن يحيى زياد إىل أن هذا 

اليوم يوم التصافح والتسامح والتآزر وإخراج زكاة الفطرة.
وقال" ما تم الحفاظ عليه يف الشهر الكريم البد أن يستمر فقد 
صحبنا رمضان صحبة مربور وأقام فينا مقام حمد ويجب أن نقيم 
ــهر  ــتقامة بعد ش ــرية االس له الحرمة ".. مؤكداً أهمية مواصلة مس

رمضان.
ــتقامة تأتي  ــا أن االس ــتقيم وبني لن ــه أن نس ــا الل ــاف" أمرن وأض

بالسعادة وأمر النبي وهو أطهر الخلق باالستقامة وأن ال ننتمي إىل 
ــكُُم النَّاُر َوَما  ــاىل" وََال تَرْكَنُوا إَِىل الَِّذيَن ظَلَُموا فَتََمَسّ الطاغوت قال تع

ن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَوْلَِياَء ثَُمّ َال تُنَرصُوَن". لَكُم ِمّ
ــهم النار  وتابع" فكيف بمن يميلون إىل العدوان ميال كبريا ستمس

يف الدنيا واآلخرة ".

قيادات الدولة تؤدي صالة عيد الفطر بالجامع الكبري بصنعاء

محافظو الحديدة وحجة وعمران والمحويت وريمة يؤدون صالة العيد مع جموع المواطنين بالحديدةمحافظو الحديدة وحجة وعمران والمحويت وريمة يؤدون صالة العيد مع جموع المواطنين بالحديدة

التفاصيل صفحة 02

الحديدة /سبأ
ــن  ــدة حس ــو الحدي أدى محافظ
ــالل الصويف  ــج وحجة ه ــد الهي أحم
ــان  جعم ــل  فيص ــور  الدكت ــران  وعم
ــدر  حي ــد  أحم ــل  فيص ــت  واملحوي
ووكالء  ــاري  الحب ــارس  ف ــة  وريم
ــن أمناء  ــدة وعدد م ــة الحدي محافظ
ــس املحلية ووكالء املحافظات  املجال
والقيادات العسكرية واألمنية، صالة 
ــع جموع املصلني  عيد الفطر أمس م

بمدينة الحديدة.
ــد تناول فضيلة  ويف خطبتي العي
ــن مكرم  ــة عبدالرحم ــيخ العالم الش

ــري  الكب ــع  الجام ــب  وخطي ــام  إم
ــع  املواضي ــن  م ــددا  ع ــدة  بالحدي
ــذه  به ــال  االحتف ــن  م ــدروس  وال
أدى  ــد  وق ــي  تأت ــي  الت ــبة  املناس
املسلمون ركناً من أركان اإلسالم وهو 

صيام شهر رمضان.
ــار إىل أن الله سبحانه وتعاىل  وأش
ــة  الفريض ــذه  به ــن  املؤم ــرم  أك ــد  ق
ــن بالراحة  ــا املؤم ــعر معه ــي يش الت
ــعادة بعد أن هيأ له  واالطمئنان والس
ــبة ألداء  الله عز وجل األجواء املناس

فريضة الصيام.
التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 09

استشهاد تسعة مواطنين بغارة وقصف سعودي على غمر بصعدة وميدي بحجةاستشهاد تسعة مواطنين بغارة وقصف سعودي على غمر بصعدة وميدي بحجة
ــعة مواطنني بينهم امرأة وطفلتان بغارة  استشهد تس
ــف مدفعي  ــعودي وقص ــدوان األمريكي الس لطريان الع

عىل مديريتي غمر وميدي خالل الساعات املاضية.
ــبأ)  ــي لوكالة األنباء اليمنية (س ــح مصدر أمن وأوض
ــتهدف بغارة منزال يف منطقة الغور  أن طريان العدوان اس
ــبعة مواطنني  ــهاد س ــا أدى إىل استش ــة غمر، م بمديري

بينهم امرأة.
ــم  ــعودي الغاش ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع وش
ــة رازح  ــتهدفت مديري ــة اس ــارات جوي ــس غ ــس خم أم

الحدودية بمحافظة صعدة.
ــبأ / أن طريان  ـــ /س ــدر أمني بصعدة ل ــح مص وأوض

ــىل منطقة  ــارات ع ــس غ ــن خم ــي ش ــدوان اإلجرام الع
ــة رازح خلفت أرضاراً بالغة يف ممتلكات  الحجلة بمديري

املواطنني.
ــب  ــهدتا وأصي ــني استش ــدر إىل أن طفلت ــار املص وأش
ــعودي عىل  آخرون من أرسة واحدة إثر قصف مدفعي س

منطقة بني فايد يف مديرية ميدي.
ــن غارتني عىل  ــدوان ش ــريان الع ــدر أن ط ــر املص وذك
ــتهدف قصف صاروخي  منطقة الحجلة بـرازح فيما اس
ــه  منب ــة  بمديري ــكنية  س ــق  مناط ــعودي  س ــي  ومدفع

الحدودية.

العدوان يشن خمس غارات على رازح

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

محافظات/سبأ
ــوري أمس ومعه مرشف  ــظ البيضاء عيل محمد املنص اطلع محاف
املحافظة حمود شتان عىل الجاهزية القتالية واألمنية لقوات الجيش 

واألمن واللجان الشعبية وعدد من النقاط األمنية باملحافظة.
ــواء املجد العميد ناجي  ــث تفقد محافظ البيضاء ومعه قائد ل حي
ــيص وقائد اللواء 31 بمكرياس منصور العمراني وقائد النجدة  الهصي
العميد محمد األصبحي ومدير مديرية مكرياس يارس جحالن ومدير 
ــة البيضاء،  ــر مدين ــاص ومدي ــم الرص ــة عبدالكري ــة الصومع مديري
ــراد اللواء 31 بمكرياس  ــتوى الجاهزية يف إدارة امن املحافظة وأف مس
ــرياس والصومعة وتبادلوا مع  ــاط األمنية يف مدينة البيضاء ومك والنق

منتسبي الجيش واللجان التهاني بمناسبة عيد الفطر املبارك .
ــة الراهنة التي يمر  ــالل الزيارة أكد محافظ البيضاء أن املرحل وخ
ــاريع  ــة وقتالية عالية ملواجهة املش ــتدعي يقظة أمني بها الوطن تس

التآمرية والتخريبية التي تساندها قوى العدوان ومرتزقته .

قيادات السلطات المحلية تتفقد قيادات السلطات المحلية تتفقد 
المرابطين في الجبهات المرابطين في الجبهات 

طهران/وكاالت
أكد آية الله السيد عيل خامنئي، أن إقامة بعض الدول عالقات رسّية وعلنية 
ــة املرشوع  ــرياً إىل هزيم ــكلة رشعيته، مش ــّل مش ــي لن تح ــان الصهيون ــع الكي م

األمريكي يف املنطقة.
ــىل اإلمام  ــر يف مص ــد الفط ــة صالة عي ــي يف خطب ــه خامنئ ــة الل ــاف آي وأض
ــعب  ــعب اإليراني ”ال ينال منه التعب وال اليأس، ألن هذا الش الخميني: إن الش
يعترب العمل مضماراً للتفاضل واملنافسة، وبحمد الله ويوماً إثر يوم ستتضاعف 

معنوياته وحياته الروحية“.
 وتطّرق السيد خامنئي إىل يوم القدس هذا العام، قائالً إنه ”كان أكرث انتعاشاً 
ــا من مختلف الدول  ــة بما قبله، األخبار التي وردتن ــع نطاقاً مقارن ومهابًة وأوس
تشري إىل أن الشعوب يف مختلف الدول تحيي يوم القدس، هذا يعني أنه بالرغم 
ــلمة من  ــعوب املس ــافة وتقرتب الش ــات األعداء املغرضة، تتقلص املس ــن دعاي م

الشعب اإليراني العظيم أكرث، فالجهات أضحت أكرث قرباً“.
ــيد آية الله خامنئي ”بالتأكيد القوى الشيطانية تداوم عىل إحاكة  وتابع الس

املكائد واملؤامرات ضد الشعب اإليراني..

خامنئي: المشروع ا2مريكي ُهزم والشعب خامنئي: المشروع ا2مريكي ُهزم والشعب 
اDيراني ال ينال منه اليأساDيراني ال ينال منه اليأس

واشنطن تهّدد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات ”إس - واشنطن تهّدد بفرض عقوبات على السعودية وقطر بسبب منظومات ”إس - ٤٠٠٤٠٠““
واشنطن/ وكاالت

ــيوخ  الش ــس  مجل يف  ــو  عض ــّدد  ه
ــح  واملرش ــينكري  ش ــد  ديفي ــي  األمريك
ــر الخارجية  ــب وزي ــب نائ ــويل منص لت
ــط كالًّ  ــؤون الرشق األوس ــي لش األمريك
ــرض عقوبات  ــر بف ــعودية وقط من الس
ــدات  مع ــا  رشائهم ــال  ح يف  ــا  عليهم
ــيما منظومات  ــية وال س ــكرية روس عس

”إس400-“ الصاروخية.
ــينكري خالل جلسة استماع  وقال ش
ــة  ــيوخ األمريكي لدراس ــس الش يف مجل
ــيحه: ”يف هذه الحال سأعمل عىل  ترش
ــاع عن  ــرضورة االمتن ــا ب ــاع حلفائن إقن
ــر الذي قد  ــية، األم رشاء املعدات الروس
تتم مواجهته بفرض عقوبات“، وأضاف 
ــأقول  س ــرى،  أخ ــارات  ”بعب ــينكري  ش
للسعودية إن عليها عدم القيام بذلك“.

ــتعمل عىل  ــينكري أن بالده س وأكد ش
ــعودية وقطر  ــق عقوبات ضد الس تطبي
”إس�400-،  ــىل  ع ــا  حصولهم ــال  ح
ــت عن  ــي أعلن ــرص، الت ــىل م ــك ع وكذل

ــة  مروحي و46  ــة  مقاتل  50 رشاء  ــا  نيته
ــاً لـ“قانون التصدي  ــية، وذلك وفق روس
ــات“، الذي  ــالل العقوب ــن خ ــداء م لألع

ــديد  ــاه الكونغرس يف عام 2016 لتش تبن
الضغط عىل روسيا.
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