
رئيس الوزراء: علينا التعامل الجاد والصادق لحل مشاكل المواطنين رئيس الوزراء: علينا التعامل الجاد والصادق لحل مشاكل المواطنين البرلمان يدعو الحكومة إلى استكمال صرف الرواتب وتوفير النفطالبرلمان يدعو الحكومة إلى استكمال صرف الرواتب وتوفير النفط
أكد على األبعاد الدينية والحياتية إلحياء المولد النبويهنأ الشعب اليمني بمناسبة المولد النبوي والذكرى الـ٥٠ لعيد االستقالل:

صنعاء/سبأ
ــته  ــواب يف جلس ــس الن ــأ مجل هن
ــة رئيس املجلس  املنعقدة أمس برئاس
ــس  رئي ــي،  الراع ــيل  ع ــى  يحي األخ 
ــيايس األعىل  ــس الس ــاء املجل وأعض
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــاء  وأعض ــس  ورئي
ــس  مجل ــاء  وأعض ــس  ورئي ــي  الوطن
ــس  ــاء مجل ــس وأعض ــورى ورئي الش
ــاء األعىل واملحكمة العليا وقادة  القض
ــية  السياس ــات  والتنظيم ــزاب  األح
املناهضة للعدوان ومنظمات املجتمع 
ــن  واألم ــلحة  املس ــوات  والق ــي  املدن
ــعب  ــعبية وجماهري الش واللجان الش

ــارج بحلول  ــي يف الداخل والخ اليمن
ذكرى املولد النبوي الرشيف واليوبيل 
ــتقالل الـ 30 من نوفمرب  الذهبي لالس

املجيد.
ــاً عاماَ  ــرى املجلس نقاش فيما أج
ــا االقتصادية  ــن القضاي ــول عدد م ح
ــة اإلنقاذ  ــة قيام حكوم ــة أهمي وخاص
ــب  الروات رصف  ــتكمال  باس ــي  الوطن
ــكريني  ــة مدنيني وعس ــي الدول ملوظف
ــان  الضم ــاالت  وح ــن  واملتقاعدي
ــان  ــىل ضم ــرص ع ــي والح االجتماع
توفري املشتقات النفطية والغاز املنزيل 
ــا  منه ــة  الغذائي ــية  األساس ــلع  والس

والدوائية وبأسعار تتناسب ومستوى 
ــي ومراقبة ذلك  ــن اليمن ــل املواط دخ
عن قرب والتعامل بحزم مع املتالعبني 

يف هذا املجال .
ــة إىل  ــس الحكوم ــا املجل ــا دع فيم
ــم  ــي ت ــا الت ــول للقضاي ــم الحل تقدي
ــت بها الحكومة  االتفاق عليها والتزم
ــرتكة  املش ــات  االجتماع ــارض  مح يف 
ــابقة وتوصيات املجلس وخاصة  الس
ــة  واملالي ــة  االقتصادي ــب  الجوان يف 
ــس  ــة املجل ــا جلس ورضورة حضوره

ليوم األحد القادم.

كسر زحوفات لمرتزقة العدوان في نهم ولحج وتكبيدهم خسائر كبيرةكسر زحوفات لمرتزقة العدوان في نهم ولحج وتكبيدهم خسائر كبيرة
عملية نوعية ألبطال الجيش واللجان يف شبوة

ــعبية أمس  ــال الجيش واللجان الش تمكن أبط
ــعودي باتجاه  ــرس زحف ملرتزقة العدوان الس من ك

منطقة الحول بنهم.
ــاء اليمنية  ــكري لوكالة األنب ــدر عس وأكد مص
(سبأ) مرصع وإصابة عدد كبري من املرتزقة خالل 

محاولة الزحف باتجاه منطقة الحول بنهم.
ــار املصدر إىل أن مدفعية الجيش واللجان  وأش
ــائر  ــة وكبدتهم خس ــزات للمرتزق ــتهدفت تعزي اس

كبرية.

صنعاء/سبأ
ــد رئيس مجلس الوزراء الدكتور  أك
أن  ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــوي  النب ــد  املول ــرى  بذك ــال   االحتف
ــه أفضل الصالة  الرشيف عىل صاحب
ــة هامة  ــليم، يمثل محط ــى التس وأزك
لشحذ الهمم وترجمة ما جاء به خاتم 

املرسلني يف واقع الحياة اليومية.
ــذي نظمته  ــك يف الحفل ال جاء ذل
ــوزراء أمس  ــة العامة ملجلس ال األمان
ــنوية  ــاء، احتفاء بالذكرى الس بصنع
ــيدنا محمد بن  ــلني س ملولد خري املرس
ــلم وعىل  ــه صىل الله عليه وس عبدالل

آله وصحبه أجمعني.
وقال رئيس الوزراء " مناسبة هامة 
ــتفيد منها لصالح  كهذه ينبغي أن نس
ــاطنا اإلداري فأحد أهم  ــلوكنا ونش س

ــد عملنا  ــعي لتجوي ــها هو الس دروس
ــة  الحكومي ــات  املؤسس يف  ــاطنا  ونش
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ــني  ب ــة  عنيف ــتباكات  اش ــاء،  األربع ــس  أم ــر  ظه ــت،  اندلع
ــيات التابعة لالحتالل أمام بوابة قرص املعاشيق يف مدينة  املليش
ــدر أمني يف القرص قوله:  ــدن ، وقالت مصادر إعالمية عن مص ع
ــيق  ــية لقرص املعاش ــت أمام البوابة الرئيس ــتباكات اندلع إن اش
ــع مرتزقة من  ــكري يتب ــة البوابة بمنع قائد عس بعد قيام حراس

الدخول مع مرافقيه.
ــدة دقائق دون  ــتمرت لع ــتباكات اس وأضاف املصدر أن االش
ــهد املحافظات  ــا ، وتش ــن ضحاي ــفرت عنه م ــا أس ــح م أن يفص
الجنوبية القابعة تحت سيطرة االحتالل ومدينة عدن عىل وجه 
الخصوص حالة من االنفالت األمني حيث تتصاعد االغتياالت 
ــل  ــة ، وتواص ــات اإلرهابي ــار للجماع ــط انتش ــريات وس والتفج
االشتباكات املسلحة بني الجمعات املسلحة التابعة لالحتالل .

الرئيس الصماد يوجه باDفراج عن الرئيس الصماد يوجه باDفراج عن ٣٢٣٣٢٣ سجينا  سجينا 
ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــه  وج
ــىل باإلفراج عن  ــيايس األع املجلس الس
323 سجينا ممن أمضوا ثالثة أرباع مدة 

السجن املحكوم بها عليهم.
ــة  رئاس ــب  مكت ــر  مدي ــح  وأوض
ــة العليا  ــب رئيس اللجن ــة نائ الجمهوري
ــاعدة املعرسين  ــجناء ومس ــة الس لرعاي
ــس  ــات رئي ــد أن توجيه ــود الجني محم
ــب  ــىل إىل النائ ــيايس األع ــس الس املجل
ــدد 323  ــن ع ــراج ع ــت باإلف ــام قض الع
ــاع مدة  ــة أرب ــوا ثالث ــن أمض ــجينا مم س

السجن املحكوم بها عليهم.
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التفاصيل صفحة 02

ــات اجتماع  ــة عىل مجري ــوزارة الخارجي ــؤول ب ــق مصدر مس عل
ــعودي وداعميه  ــدن لعدد من وزراء خارجية تحالف العدوان الس لن

املعروفة باللجنة الخماسية ووصفها " كمن يحرث بالبحر ".
ــبأ) محاولة وصف هدف ذلك  ــتغرب املصدر يف ترصيح لـ (س واس
ــث إمكانية إطالق العملية  ــة األوضاع يف اليمن وبح االجتماع بمناقش
ــية باتجاه تحقيق السالم، بينما أهم عناوينه املعلنة ترتكز يف  السياس
ــاروخ اليمني، الذي وجه نحو عاصمة مملكة الرش  إثارة موضوع الص

ردا عىل السجل الحافل لعدوانها الظالم الذي قارب األلف يوم .
ــيايس تناىس مئات اآلالف  ــار املصدر إىل أن ذلك الجمع الس وأش
ــعودي التي قصفت البرش  من صواريخ وقنابل تحالف العدوان الس
ــذ 26 مارس 2015 عىل  ــر يف الجمهورية اليمنية من ــجر والحج والش

مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا.

الخارجية تصف اجتماع وزراء خارجية تحالف الخارجية تصف اجتماع وزراء خارجية تحالف 
العدوان في  لندن كمن يحرث بالبحرالعدوان في  لندن كمن يحرث بالبحر

البقية صفحة 15

بمناسبة المولد النبوي

صنعاء - سبأ 
ــة إىل قائد الثورة  ــور عبدالعزيز بن حبتور، برقيتي  تهنئ ــع رئيس مجلس الوزراء الدكت رف
ــبة ذكرى  ــعب اليمني   بمناس ــيايس والش ــيد عبدامللك بدر الدين الحوثي،واملجلس الس الس
ــني لعيد  ــليم والذكرى الخمس ــد النبوي الرشيف عىل صاحبه افضل الصالة وأزكى التس املول

االستقالل املجيد الـ 30 من نوفمرب 1967م.
ــاء حكومة اإلنقاذ الوطني،  ــمه ونيابة عن نوابه وأعض ــرب رئيس الوزراء يف الربقية باس وأع
ــبتني الدينية  ــي بهاتني املناس ــيد عبد امللك الحوث ــدق التربيكات للس ــر التهاني وأص ــن أح ع
ــة واألخالقية والدينية  ــانية والوطني ــامية اإلنس ــريا إىل املعاني والدالالت الس والوطنية .. مش
ــعب اليمني الذي يحتفي بذكراهما للسنة الثالثة عىل  ــبتان يف حياة الش التي تحملها املناس
التوايل يف ظل العدوان السعودي الغاشم والحصار الخانق واالحتالل األعرابي الجبان لبعض 

أراضيه الطاهرة.
ــتلهام  ــبتني الهامتني، يحتم عىل الجميع اس وأكدت الربقية، عىل أن االحتفاء بهاتني املناس
املعاني والدالالت من السرية النبوية الطاهرة واالقتداء بها وبمعلمها خاتم األنبياء واملرسلني..

رئيس الوزراء يرفع برقيتي تهنئة إلى قائد الثورة رئيس الوزراء يرفع برقيتي تهنئة إلى قائد الثورة 
والسياسي اRعلى بعيد االستقالل الـ والسياسي اRعلى بعيد االستقالل الـ ٣٠٣٠ من نوفمبر من نوفمبر

التفاصيل صفحة 02

ــكرية ملرتزقة  ــة عس ــعبية أمس آلي ــان الش ــش واللج ــر الجي دم
ــعف بمحافظة  ــعودي األمريكي يف مديرية خب والش ــدوان الس الع

الجوف.
ــبأ) أن وحدة الهندسة بالجيش  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
واللجان الشعبية استهدفت آلية عسكرية ملرتزقة العدوان بمنطقة 
الخليفني باملديرية ما أدى إىل مرصع وإصابة من كانوا عىل متنها.

ــل أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس محاولة تسلل  اىل أفش
ملرتزقة العدوان باتجاه تبة القرنني بمديرية خب والشعف بالجوف.

الجوف .. تدمير آلية عسكرية وصد محاولة الجوف .. تدمير آلية عسكرية وصد محاولة 
تسلل لمرتزقة العدوانتسلل لمرتزقة العدوان

البقية صفحة 15

البقية صفحة 15

البقية صفحة 15 البقية صفحة 15 البقية صفحة 15

ــاعات  ــكرية خالل الس ــعبية عمليات عس ــذ الجيش واللجان الش  نف
ــعودي ومرتزقته  ــات العدو الس ــن دك مواقع وتجمع ــفرت ع ــة أس املاضي

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم وتدمري آلياتهم.
ــبأ) مرصع وجرح جنود سعوديني وعدد  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــتمر ألكرث  من املرتزقة خالل كرس زحف لهم عىل موقع الرشفة بنجران اس

من ثالث ساعات مسنود بطريان األباتيش.
ــة  ــات ملرتزق ــة تجمع ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــتهدفت الق ــا اس فيم
ــة الرملية قبالة منفذ الخرضاء  ــعودي يف رقابة نهوقة , التب الجيش الس
ــة نجران محققة إصابات  ــة بمنطق , خلف موقع الطلعة , وموقع عباس
ــع الضبعة  ــعودية خلف موق ــكرية س ــة عس ــم إعطاب آلي ــارشة , وت مب

باملنطقة نفسها .
ــات املرتزقة  ــاروخ زلزال2 عىل تجمع ــح املصدر أنه تم إطالق ص وأوض
ــات للجنود  ــتهداف تحصينات وتجمع ــم يف جيزان , واس ــة املوس يف بواب
ــح , ومواقع الكرس  ــض , منفذ الطوال , الجوب ــعوديني يف البيت األبي الس

, املعنق , العبادية .

قتلى وجرحى من جنود العدو في عمليات للجيش قتلى وجرحى من جنود العدو في عمليات للجيش 
واللجان الشعبية في ما وراء الحدودواللجان الشعبية في ما وراء الحدود

ــن محافظات  ــدداً م ــعودي األمريكي ع ــدوان الس ــريان الع ــتهدف ط اس
ــاً أرضاراً كبرية ، وتعرضت املديريات الحدودية بمحافظة  الجمهورية مخلف

صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي خالل الساعات املاضية.

الثورة/ متابعات :
قال مسؤول دبلومايس غربي أمس األربعاء أن وزارة الداخلية السعودية 
ــابقني من  ــيل جوانتانامو الس ــة جديدة من معتق ــط لإلفراج عن دفع تخط

سجونها بعد أن تم إعادة تأهيلهم، بينهم يمنيون..

طيران العدوان يستهدف عدة محافظات مخلفًا طيران العدوان يستهدف عدة محافظات مخلفًا 
أضرارًا كبيرة ويقصف مرتزقته في ميدي أضرارًا كبيرة ويقصف مرتزقته في ميدي 

السعودية تفرج عن دفعة جديدة من معتقلي السعودية تفرج عن دفعة جديدة من معتقلي 
جوانتانامو بينهم يمنيون وترسلهم إلى ماربجوانتانامو بينهم يمنيون وترسلهم إلى مارب

التفاصيل صفحة 02-03
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ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــاد رئي ــس صالح الصم ــى الرئي ألق
ــاء أمس األربعاء بمناسبة الذكرى الخمسني لعيد  خطابا هاما مس
ــر جندي  ــرب ، ورحيل آخ ــن نوفم ــني م ــي الثالث ــتقالل الوطن االس
ــعب اليمني بحلول  بريطاني من عىل تراب الوطن ، هنأ فيه الش

هذه املناسبة الوطنية التاريخية.
ــتحضار  ــبة فرصة الس ــرب الرئيس الصماد هذه املناس واعت
ــع بها بطوالت وروائع  األمجاد وقيم الروح الوطنية التي تش
ــن  ــة الوط ــا راي ــت به ــة ، وارتفع ــة الوطني ــاح واملقاوم الكف
منترصة يف الثالثني من نوفمرب املجيد ، مؤذنة بدحر فلول 
االستعمار الربيطاني البغيض وأفول شمسه واىل األبد.. 
ــورة تتكرر،  ــا هي الص ــس الصماد " وه ــاف الرئي وأض
والطغيان وُسعار الهيمنة الغربية املكسورة، يريد أن 
يعيد الكرة، ويكبت كل محاولة حقيقية لالستقالل 

ــتثمار  ــاح يف اس ــي النج ــعب اليمن ــلب الش ــتمر يف س ــة، وأن يس والحري
ــواه التي زرعها  ــة، وهذه املرة عرب أدواته وق ــية والنضالي تحوالته السياس
ــادالت الطغيان  ــي الذي كرس كل مع ــعب اليمن ــة" مؤكدا أن الش يف املنطق
ــمس إمرباطوريات، جيالً بعد جيل، متسلحاً  وأسهم بفعالية يف غروب ش
ــاِن والصِرب والثبات، لحرٌي به النرص واملؤازرة من كل القوى..  ولفت  باإليم
ــرى املولد النبوي  ــي أن تتوافق ذك ــوازي التاريخ ــن الت إىل أنه من محاس
ــتقالل الـ 30  ــالم، مع عيد االس ــه الصالة والس ــف عىل صاحبه وآل الرشي
ــعب اليمني لطرد  ــرب بعد بطوالت وتضحيات خالدة، قدمها الش من نوفم
ــد اليوم أساليبه وأدواته وبغيه يف مواجهة  املحتل الربيطاني الذي تتجس
الشعب اليمني املرص عىل نيل حريته واستقالله الكامل والتام والناجز..

كما دعا رئيس املجلس السيايس األعىل أبناء الشعب اليمني إىل استمرار 
ــتقي منها الجميع روح  الصمود والثبات وروح التحدي واإليمان التي يس

املقاومة اليوم.
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