
صنعاء - سبأ 
ــوزراء الدكتور  ــس ال ــى رئيس مجل التق
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أمس بصنعاء 
ــيق  ــم املتحدة لتنس ــام مكتب األم ــر ع مدي
ــا)، سبيستيان  ــؤون اإلنسانية (أوتش الش

تريف بمناسبة تعينه مؤخرا لدى اليمن.
ــة جوانب  ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــي  الوطن ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــني  ب ــاون  التع
ومؤسساتها املعنية واألوتشا تجاه تنسيق 
ــات  لألولوي ــا  وفق ــانية  اإلنس ــالت  التدخ
القائمة وتلك التي سيتم تضمينها يف خطة 
ــتجابة اإلنسانية لليمن للسنة املقبلة  االس

الجاري إعدادها.
ــس  ــب رئي ــرضه نائ ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــني مقبويل  الوزراء وزير املالية الدكتور حس
ــم  الكمي ــز  عبدالعزي ــط  التخطي ووزراء 
ــع  ــن ضبي ــد ب ــة عبي ــؤون االجتماعي والش
ــر ونائب رئيس  ــدس نبيل الوزي ــاه املهن واملي
ــدة محمد العامري،  ــة العالية بالحدي اللجن
ــتعراض جوانب املأساة اإلنسانية  جرى اس

ــة  الكارثي ــا  لحظاته ــش  يعي ــي  الت ــرية  الكب
الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار وما 
ــانية  ــتدعيه من مضاعفة للجهد اإلنس تس
ــات  القطاع ــاندة  ومس ــدويل  وال ــي  األمم
ــة  ــع لعملي ــن تنوي ــية وم ــة األساس الخدمي
ــة  اإلنتاجي ــب  الجوان ــناد  إس ــرب  ع ــم  الدع
ــمكية  الصناعية والزراعية والحيوانية والس

والحرفية.
ــري لتحالف  ــاء التصعيد الكب ــاول اللق وتن
ــي وأطراف مدينة  ــاحل الغرب العدوان يف الس
ــىل  ع ــانية  اإلنس ــا  وتداعياتهم ــدة،  الحدي
ــية  ــب حياتهم املعيش ــكان وجوان ــاة الس حي

والخدمية..

■■  المجلس يحيي التضحيات الكبيرة واألسطورية التي يجترحها أبطال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعون في الدفاع عن الوطن

أدان املكتب السيايس ألنصار الله بأشد العبارات 
التصعيد العدواني لالحتالل اإلرسائييل عىل قطاع 
ــطني املحتلة وكافة االنتهاكات السافرة  غزة يف فلس

بحق الشعب الفلسطيني الصامد.
وأشار املكتب السيايس يف بيان تلقته (سبأ) أن 
ــة  ــتمرار وتمادي االحتالل اإلرسائييل يف ممارس اس
ــرب الحصار  ــواء ع ــكال اإلبادة واإلجتثاث س كل أش
ــعب  ــي ضد الش ــد العمليات ــالل التصعي ــن خ أو م
ــانية  ــطيني نتاج فاضح الندثار القيم اإلنس الفلس
ــاد األخالقي  ــل الكس ــدويل يف ظ ــز ال ــي العج وتنام
ــتني عاما من  ــن س ــذ أكرث م ــتمر من ــؤ املس والتواط
ــن األنظمة  ــتكبارية وأدواتها م ــة اإلس ــل األنظم قب
ــع والتحالف  ــارعة للتطبي ــة املس ــة العميل األعرابي
ــر مؤامرة  ــراط يف اخط ــدو اإلرسائييل لالنخ ــع الع م
ــا  قضيته ــة  وتصفي ــالمية  اإلس ــة  األم ــتهدف  تس

املركزية األوىل.

المكتب السياسي �نصار ا� يدين التصعيد المكتب السياسي �نصار ا� يدين التصعيد 
العدواني لالحتالل ا�سرائيلي على غزةالعدواني لالحتالل ا�سرائيلي على غزة

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

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: 
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الرئيس المشاط يناقش سير العمل بالسلطة القضائية الرئيس المشاط يناقش سير العمل بالسلطة القضائية 
صنعاء/سبأ

التقى األخ مهدي املشاط رئيس املجلس 
السيايس األعىل أمس رئيس مجلس القضاء 

األعىل القايض أحمد يحيى املتوكل.
ــري العمل  ــة س جرى خالل اللقاء مناقش
ــم تحقيقه خالل  ــة وما ت ــلطة القضائي بالس
ــة من إنجازات وإصالحات رغم  الفرتة املاضي

الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
ــل باملحاكم  ــري العم ــرق اللقاء إىل س وتط
ــتوى  ــني مس والنيابات واحتياجاتها لتحس
ــي  الت ــات  الصعوب ــىل  ع ــب  والتغل األداء 

تواجهها.
كما تطرق اللقاء إىل جوانب التنسيق بني 
ــة والعدلية والنيابة العامة  األجهزة القضائي
ــني خاصة يف  ــت يف قضايا املواطن ــة الب لرسع

ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد.

مجلس الوزراء يواصل مناقشته ل=وضاع في الجبهات ويقر عددًا من المواضيع االقتصاديةمجلس الوزراء يواصل مناقشته ل=وضاع في الجبهات ويقر عددًا من المواضيع االقتصادية

ــدوري الذي عقد أمس  ــل مجلس الوزراء يف اجتماعه ال واص
ــور عبدالعزيز صالح بن  ــس املجلس الدكت ــة رئي بصنعاء برئاس
ــته لألوضاع يف الجبهات وبوجه خاص الساحل  حبتور، مناقش
ــن  ــد الكبريي ــد والحش ــل التصعي ــتجداتها يف ظ ــي ومس الغرب

للمعتدين والغزاة ومرتزقتهم.
واستمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن 
والدفاع اللواء جالل الرويشان ووزير الدفاع اللواء الركن محمد 
ــتجدات املواجهات  ــتعرض آخر مس ــي، الذي اس ــارص العاطف ن
الحالية بني رجال الجيش واألمن واللجان الشعبية واملتطوعني 
ــعودي  ــل املعتدي والغازي الس ــد جحاف ــاء القبائل لص من أبن

اإلماراتي ومرتزقة الداخل والخارج.

استعرض تقريرًا عن آخر مستجدات المواجهات مع العدوان ومرتزقته يف مختلف الجبهات

التفاصيل صفحة 03

رئيس الوزراء يناقش مع مدير مكتب ا�وتشا جوانب التعاون وتنسيق التدخالت ا�نسانيةرئيس الوزراء يناقش مع مدير مكتب ا�وتشا جوانب التعاون وتنسيق التدخالت ا�نسانية

صنعاء/ سبأ 
ــور عبدالعزيز صالح  ــس الوزراء الدكت التقى رئيس مجل
بن حبتور، أمس أولياء دم املجني عليه خليل شوعي يحيى 
ــان محافظة عمران، يف قضية  ــائخ وأعي خليل وعدداً من مش

الحرابة التي أودت بحياة املجني عليه يف محافظة ذمار.
ــرضه وزراء  ــاء الذي ح ــوزراء أثناء اللق ــس ال ــرب رئي وأع
ــد نارص العاطفي والداخلية اللواء  الدفاع اللواء الركن محم
الركن عبدالحكيم املاوري واإلدارة املحلية عيل القييس، عن 
ارتياحه للجوء أرسة املجني عليه لألجهزة األمنية املختصة 
ــن القتلة وعدم لجوئهم  ــة القضية وصوال للقصاص م ملتابع
ــكينة  ــة وإقالق الس ــد القضي ــأنها تعقي ــن ش ــاليب م إىل أس

العامة.

.. ويلتقي أولياء دم المجني .. ويلتقي أولياء دم المجني 
عليه خليل شوعيعليه خليل شوعي

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

وزير ا�عالم: تعزيز ا�داء ا�عالمي في مواجهة وزير ا�عالم: تعزيز ا�داء ا�عالمي في مواجهة 
العدوان على رأس أولويات المرحلة القادمةالعدوان على رأس أولويات المرحلة القادمة

صنعاء/ سبأ
ــه  ــف الل ــالم ضي ــر اإلع ــد وزي أك
ــالل  ــوزارة خ ــة ال ــامي أن أولوي الش
ــة  ــىل ثالث ــل ع ــة، العم ــرتة املقبل الف
ــي  ــز األداء اإلعالم ــارات، لتعزي مس
وإيصال الرسالة اإلعالمية الصادقة 

إىل الرأي العام العاملي.
ــالل لقائه  ــر اإلعالم خ ــال وزي وق
ــات اإلعالمية  أمس قيادات املؤسس
ــات التابعة للوزارة  ــاء القطاع ورؤس
ــات  ــع االتجاه ــنتحرك يف جمي "س
ــننطلق من ثالثة مسارات األول  وس
ــي يف  الخارج ــالم  أداء اإلع ــل  تفعي
البالد من خالل معالجة اإلشكاليات 

التي تواجه املراسلني واملندوبني" .
ــائل  وس ــة  لكاف ــوة  الدع ــه  ووج
ــن  اليم ــارة  لزي ــة  الدولي ــالم  اإلع
ــه من  ــرض ل ــا يتع ــىل م ــالع ع واإلط

ــرب اقتصادية  ــازر وح ــم ومج جرائ
ــدوان األمريكي  ــن قبل تحالف الع م

السعودي ..

التقى قيادات المؤسسات اإلعالمية وناقش أنشطة الوزارة وقطاعاتها:

التفاصيل صفحة 02

الثورة/سبأ
ــلحة العميد  ــمي للقوات املس ــال املتحدث الرس ق
ــذ  ــه من ــدو ومرتزقت ــائر الع ــع "إن خس ــى رسي يحي
ــى اليوم بلغت 876  ــهر نوفمرب الجاري وحت مطلع ش
ــري 311 مدرعة وآلية  ــني و150 مصابا وتدم قتيال وألف
ــالح  ــة مخازن س ــري خمس ــة وتفج ــكرية متنوع عس

وسبع جرافات".
وأكد املتحدث الرسمي للقوات املسلحة يف مؤتمر 
ــش واللجان  ــاء أن أبطال الجي ــي امس بصنع صحف
ــة ومؤثرة  ــكرية ناجح ــعبية نفذوا عمليات عس الش
ــداد العدو يف  ــوط أم ــركات وخط ــد تجمعات وتح ض

كافة الجبهات.
ــع أن أبطال الجيش واللجان  وأوضح العميد رسي
ــعبية تمكنوا من تطهري عدد من املواقع التي كان  الش
العدو قد تسلل إليها وأفشلوا محاوالت عدة للتسلل 

وصدوا هجمات يف كافة الجبهات.
ــه منذ مطلع  ــائر العدو ومرتزقت ــار إىل أن خس وأش
ــت 876 قتيال  ــى اليوم بلغ ــهر نوفمرب الجاري وحت ش
ــكرية  ــة وآلية عس ــري 311 مدرع ــا وتدم و 2150 مصاب
متنوعة وتفجري خمسة مخازن سالح وسبع جرافات.
ــي أوضح  ــاحل الغرب ــة الس ــل بجبه ــا يتص وفيم
ــبوق للعدوان يف  ــد رسيع أن التصعيد غري املس العمي
ــرى قابلة  ــي والجبهات األخ ــاحل الغرب ــة الس جبه

تحرك شعبي واسع لدعم ورفد الجبهات بالرجال.
ــكة  ــوط قواتنا الدفاعية قوية ومتماس وقال" خط
ومقاتلونا يمسكون بزمام التفوق العسكري امليداني 
لصالحهم حيث نفذت وحدات متخصصة وبأسلحة 
نوعية وتكتيكات عسكرية 35 عملية هجومية أربكت 

العدو وأفقدته القدرة عىل التوازن ..

متحدث القوات المسلحة: متحدث القوات المسلحة: ٨٧٦ صريعًا و  صريعًا و ٢١٥٠ جريحا من المرتزقة والغزاة وتدمير  جريحا من المرتزقة والغزاة وتدمير ٣١١ آلية خالل الشهر الماضي آلية خالل الشهر الماضي
أكد تماسك القوة الدفاعية للجيش واللجان وتفوقهم الميداين يف الساحل الغريب:

وحدات متخصصة من أبطال الجيش وحدات متخصصة من أبطال الجيش واللجان واللجان 
نفذت نفذت ٣٥٣٥ عملية هجومية في الساحل عملية هجومية في الساحل أربكت  أربكت 

الغزاة وأفقدت العدو توازنهالغزاة وأفقدت العدو توازنه

مصرع وإصابة مصرع وإصابة ٢٢٢٤٢٢٢٤ مرتزقًا بينهم  مرتزقًا بينهم ٢٠٢٠ من القيادات  من القيادات 
الميدانية والميدانية و٣٣٣٣ مرتزقًا سودانيا وتدمير  مرتزقًا سودانيا وتدمير ١٨٣١٨٣ مدرعة  مدرعة 

عسكرية خالل التصعيد العدواني في الساحل الغربيعسكرية خالل التصعيد العدواني في الساحل الغربي
التفاصيل صفحة 03

مجلس الشورى يدين استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم واستهداف ميناء الحديدةمجلس الشورى يدين استمرار العدوان في ارتكاب الجرائم واستهداف ميناء الحديدة
صنعاء/سبأ

ــد  بأش ــورى  الش ــس  مجل أدان 
العدوان  ــتمرار تحالف  العبارات اس
يف  ــارات  واإلم ــعودية  الس ــادة  بقي
ــتهداف  ــكاب الجرائم وآخرها اس ارت
ــاة  الحي ــان  رشي ــدة  الحدي ــاء  مين

الرئييس لـ 27 مليون مواطن يمني.
يف  ــورى  الش ــس  مجل ــرب  واعت
دأب  ــس،  أم ــه  عن ــادر  ص ــان  بي
ــتهداف  اس يف  ــدوان  الع ــف  تحال
ــآت  ــات العامة ومنش ــاع الخدم قط
ــتهداف  ــة وتعمد اس ــة التحتي البني

املواطنني والنساء واألطفال باملنازل 
والطرق واألسواق واملوانئ البحرية 
ــتهدافها  ــي تجرم اس ــارات الت واملط
ــس عنجهية  ــة، يعك ــق الدولي املواثي

وصلف العدوان.

أكد أن أساليب العدوان تجهض أي جهود إلحياء مشاورات السالم

البقية صفحة 02

لدينا عدد كبير من االسرى سعوديين ومرتزقة من جنسيات لدينا عدد كبير من االسرى سعوديين ومرتزقة من جنسيات 
أجنبية مختلفة  واشترطنا لWفراج عنهم تبادًال كليًا مع أسراناأجنبية مختلفة  واشترطنا لWفراج عنهم تبادًال كليًا مع أسرانا

رئيس اللجنة الوطنية لشؤون األسرى لـ "ٹ" :

الحديدة /سبأ
ــنها طريان  ــدد آخر أمس بغارة ش ــة مواطنني وأصيب ع ــهد ثماني استش

العدوان السعودي األمريكي يف مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة (سبأ) أن طريان العدوان شن غارة عىل 
ــافرين يف الخط العام بمديرية الجراحي، ما أدى إىل استشهاد ثمانية  مس

مواطنني وإصابة آخرين.
واستنكر املصدر استمرار تحالف العدوان يف استهداف املدنيني واملنازل 
ــة بحق املواطنني يف ظل  ــآت الحيوية وارتكاب مجازر مروع ــرق واملنش والط

صمت دويل مخز ومعيب.

استشهاد ثمانية مواطنين بغارة استشهاد ثمانية مواطنين بغارة 
لطيران العدوان في الحديدةلطيران العدوان في الحديدة

ــم أمس إثر  ــعودي األمريكي مرصعه ــة العدوان الس ــة من مرتزق لقي خمس
عملية هجومية استهدفت مواقعهم يف مديرية املصلوب بالجوف.

ــدات الجيش  ــبأ) أن وح ــة األنباء اليمنية (س ــكري لوكال ــد مصدر عس وأك
ــة الحلو  ــع للمرتزقة يف حزم ــىل مواق ــارة مباغتة ع ــة إغ ــذت عملي ــان نف واللج

بمديرية املصلوب وأوقعت خمسة قتىل يف صفوفهم وأصابت آخرين.
ــىل مواقع مرتزقة  ــعبية هجوماً نوعياً ع ــش واللجان الش ــن الجي إىل ذلك ش
ــة رصواح بمأرب.وأكد مصدر  ــدرة بمديري ــة املخ ــعودي يف منطق ــدوان الس الع
عسكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ) مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 

إثر هجوم نوعي عىل مواقعهم بتباب الواغرة يف منطقة املخدرة برصواح.

مصرع عدد من مرتزقة العدوان باستهداف مصرع عدد من مرتزقة العدوان باستهداف 
مواقعهم  في الجوف ومارب والبيضاءمواقعهم  في الجوف ومارب والبيضاء

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

من فلسطين هنا اليمن..حملة أطلقها الفلسطينيون على من فلسطين هنا اليمن..حملة أطلقها الفلسطينيون على 
مواقع التواصل االجتماعي تضامنا مع الشعب اليمنيمواقع التواصل االجتماعي تضامنا مع الشعب اليمني

التفاصيل صفحة 04

 / خاص
ــن ، الحملة الكبرية  ــطني هنا اليم من فلس
ــتاق يف  ــطينيون عرب هاش التي أطلقها فلس
تويرت وحظيت بتفاعل كبري من قبل وسائل 
ــدو  ــض للع ــاوم واملناه ــي املق ــالم العرب اإلع
اإلرسائييل اىل جانب التفاعل الكبري من قبل 

الناشطني واإلعالميني العرب.

ــطون  ناش ــا  اطلقه ــي  الت ــة  الحمل
ــن نوفمرب 2018م ،  ــطينيون يف الثامن م فلس
ــطني_هنا_اليمن   #من_فلس حملة  بهشتاق 
ــعب اليمني يف مواجهة  تهدف اىل نرصة للش
ــبة  بمحاس ــة  واملطالب ــازر  واملج ــدوان  الع

املجرمني..


