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أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع 
ــلحي مرتزقة  ــن مس ــرشات م ــة الع وإصاب
ــات  جبه يف  ــس  أم ــعودي  الس ــدوان  الع
ــال الجيش  ــد أبط ــدى ص ــم ل ــة نه مديري
ــلتني  فاش ــف  زح ــي  محاولت ــان  واللج

للمرتزقة يف جبهات هذه املديرية.
ــش  الجي ــوات  ق أن  ــادر  املص ــادت  وأف
ــة زحف أوىل  ــان صدت أمس محاول واللج
ــول وتبة  ــاه منطقتي الح ــة  باتج للمرتزق
القناصني يف مديرية نهم وتخللتها معارك 
أوقعت قتىل وجرحى من املرتزقة فيما الذ 

من تبقى منهم بالفرار.
ــال  ــد أبط ــد ص ــادر فق ــب املص وبحس
ــس زحوفا  ــعبية أم ــش واللجان الش الجي
ــعودي باتجاه  ــدو الس ــرى ملرتزقة الع أخ
مناطق املدفون واملنارة واملجاوحة والحول 
ــن مرصع نحو  ــفرت ع ــة يف نهم أس الغربي

ــة وإصابة آخرين  ــلحي املرتزق 26 من مس
فضال عن تكبدهم خسائر يف العتاد.

ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــاول  وح
ــه بأكرث  ــوف مرتزقت ــناد زح ــي إس اإلمارات
ــىل مناطق املجاوحة  ــنها ع من 25 غارة ش

واملنارة واملديد بنهم .
ــن مرصع  ــادر محلية ع ــت مص وتحدث
ــن مرتزقة  ــلح م ــة أكرث من 100 مس وإصاب
ــرية إىل أن املعارك  ــعودي مش العدوان الس
ــض  ــس يف بع ــاء أم ــى مس ــتمرت حت اس

الجبهات.
ــان  ــش واللج ــريان الجي ــتهدفت ن واس
ــة  ــادة مرتزق ــا لقي ــس تجمع ــعبية أم الش
ــرصع  ــن م ــفرت ع ــة أس ــدوان يف عملي الع
ــلحي املرتزقة،  ــادة ومس ــن ق ــة 9 م وإصاب
ــارة صديقة عىل  ــن طريان العدو غ فيما ش
مخابئ ملرتزقته يف نهم  أسفرت عن مرصع 

وإصابة العديد منهم.

رئيس الوزراء يشدد على تكثيف الحمالت الميدانية وضبط المحطات المخالفة وعدم التهاون مع المتالعبينرئيس الوزراء يشدد على تكثيف الحمالت الميدانية وضبط المحطات المخالفة وعدم التهاون مع المتالعبين
اطلع على جهود معالجة األزمة المفتعلة للمشتقات النفطية

صنعاء/ سبأ
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور أمس، 
ــادة وزارة النفط واملعادن ورشكة النفط اليمنية وعدداً من أعضاء  قي
ــة وارتفاع  ــتقات النفطي ــواء أزمة املش ــوارئ املكلفة باحت ــة الط لجن
أسعارها، جراء إعالن تحالف العدوان السعودي إغالق كافة املنافذ 

اليمنية الجوية والربية والبحرية.
ــن وزير النفط  ــوزراء إىل اإليضاحات املقدمة م ــتمع رئيس ال واس
ــم تنفيذه من إجراءات  ــن بن معييل، حول ما ت واملعادن ذياب محس
ــة والرفع غري  ــتقات النفطي ــة ملعالجة األزمة املفتعلة يف املش ميداني
ــة املنافذ  ــدوان إغالق كاف ــالن تحالف الع ــعارها عقب إع ــربر ألس امل

اليمنية..

 صنعاء - سبأ
ــح بن حبتور،  ــور عبدالعزيز صال ــس الوزراء الدكت ــتقبل رئي اس
ــتيفن  أمس بصنعاء املمثل املقيم لربنامج الغذاء العاملي بصنعاء س
ــباب والرياضة حسن زيد ومستشار  ــون، بحضور وزير الش أندرس

الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الرتب.

بن حبتور ناقش مع ممثل الغذاء بن حبتور ناقش مع ممثل الغذاء 
العالمي التعاون في المجال ا5نسانيالعالمي التعاون في المجال ا5نساني

ــس األربعاء  ــعبية أم ــة ملجاهدي الجيش واللجان الش ــوة املدفعية التابع ــتهدفت الق اس
تجمعات الجيش السعودي بجبهتي جيزان ونجران.

ــش واللجان  ــي للجي ــناد املدفع ــت" أن وحدة اإلس ــرية ن ــكري لـ "املس ــدر عس ــد مص وأك
ــزان محققًة إصابات  ــع العبادية بجي ــعودي يف موق ــتهدفت تجمعات جنود الجيش الس اس

دقيقة يف صفوفهم.
وأضاف املصدر أن مدفعية مجاهدي الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود 

السعوديني يف إحدى التباب بموقع الرشفة بنجران محققًة رضبات موفقة.

قصف مدفعي دك تجمعات العدو السعودي في جيزان ونجران قصف مدفعي دك تجمعات العدو السعودي في جيزان ونجران 

www.althawranews.net رسائلكم  تصل إلينا:
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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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ــوده حكومة  ــط تق ــي فحوى مخط ــاذ الوطن ــة اإلنق ــة يف حكوم ــر الخارجي ــف وزي كش
ــة اإلنرتنت يف  ــاع االتصاالت وخدم ــتهدف قط ــادي املوالية للرياض يس ــار ه ــتقيل الف املس
ــيادته، يف انتهاك صارخ  ــتهدف وحدة اليمن وس خطوة تصعيدية ذات أبعاد انفصالية تس

لقرارات مجلس األمن .
وأوضح الوزير رشف لدى لقائه أمس ممثل مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان زيد 
ــداً تنفيذياً مع رشكة هواوي الصينية  ــني أن حكومة املدعو بن دغر وقعت عق بن رعد الحس
ــمالية  ــني املحافظات الجنوبية والش ــدف فصل االتصاالت ب ــطريي به لتنفيذ مخطط تش

بتواطؤ واضح ومتعمد من قبل دولة العدوان السعودي وخطوط اتصاالتها الداخلية.

خارجية ا5نقاذ تكشف فحوى مخطط لحكومة عمالء خارجية ا5نقاذ تكشف فحوى مخطط لحكومة عمالء 
الرياض يستهدف قطاع االتصاالت واالنترنتالرياض يستهدف قطاع االتصاالت واالنترنت

صنعاء / سبأ
ــد املهدي عن  ــوي العميد يحيى محم ــرة التوجيه املعن ــف مدير دائ كش
ــعي تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي إىل ارتكاب  معلومات حول س

مزيد من املجازر الوحشية بحق وطننا وشعبنا..

ــيايس األعىل ورئيس مجلس الوزراء  ــت اللجنة املكلفة من رئيس املجلس الس قام
ــتقات النفطية يف  ــري عملية بيع املش أمس بالنزول امليداني لألرشاف والرقابة عىل س

املحطات بأمانة العاصمة.
ــة نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية الدكتور حسني  واطلعت اللجنة برئاس
مقبويل ووزير النفط واملعادن ذياب محسن بن معييل ووزير الصناعة والتجارة عبده 

محمد برش..

صنعاء/ سبأ
ــاد الثانية من  ــرتة انعق ــات أعماله لف ــواب عقد جلس ــل مجلس الن واص
ــة رئيس  ــنوي الثاني عرش أمس برئاس ــدورة الثانية من دور االنعقاد الس ال

املجلس األخ يحيى عيل الراعي .

أكد أن الرد بالمثل سيبقى خيارًا يمنيًا وحقًا مشروعًا:

أدان مجزرة العدوان بمنطقة هران حجة:

العميد المهدي  يكشف معلومات عن سعي النظام العميد المهدي  يكشف معلومات عن سعي النظام 
السعودي الرتكاب مجازر وحشية بأسلحة محظورة السعودي الرتكاب مجازر وحشية بأسلحة محظورة 

اللجنة المكلفة با5شراف والرقابة على بيع اللجنة المكلفة با5شراف والرقابة على بيع 
المشتقات النفطية تباشر نزولها الميدانيالمشتقات النفطية تباشر نزولها الميداني

مجلس النواب يدعو المجتمع الدولي للضغط على مجلس النواب يدعو المجتمع الدولي للضغط على 
تحالف العدوان 5يقاف جرائمه بحق اليمنيينتحالف العدوان 5يقاف جرائمه بحق اليمنيين

التفاصيل صفحة 02
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ــي أمس غاراته  ــعودي اإلمارات ــريان تحالف العدوان الس عاود ط
ــارات  ــلة غ ــس بسلس ــل أم ــاء لي ــة صنع ــىل العاصم ــتريية ع الهس
ــنه سلسلة  ــتهدفت مناطق متفرقة من العاصمة بالتزامن مع ش اس

غارات أخرى عىل املحافظات اليمنية..

طيران العدو يعاود غاراته الهستيرية على العاصمة  والمحافظاتطيران العدو يعاود غاراته الهستيرية على العاصمة  والمحافظات

التفاصيل صفحة 03

/ 
ــال الجيش  ــنه أبط ــال الجيش وأوقع هجوم مباغت ش ــنه أبط وأوقع هجوم مباغت ش
واللجان الشعبية أمس عىل مخابئ املرتزقة يف واللجان الشعبية أمس عىل مخابئ املرتزقة يف 
ــقب بمديرية صرب املوادم بمحافظة  ــقب بمديرية صرب املوادم بمحافظة جبهة الش جبهة الش
تعز قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة فضال عن تعز قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة فضال عن 
ــكرية التي كانت  ــات العس ــري إحدى اآللي ــكرية التي كانت تدم ــات العس ــري إحدى اآللي تدم
ــريان الجيش  ــدت ن ــاك، فيما كب ــم هن ــريان الجيش بحوزته ــدت ن ــاك، فيما كب ــم هن بحوزته
ــائر  ــيا املرتزقة خس ــعبية مليش ــان الش ــائر واللج ــيا املرتزقة خس ــعبية مليش ــان الش واللج
ــا محاولة زحف  ــاد لدى صده ــا محاولة زحف يف األرواح والعت ــاد لدى صده يف األرواح والعت

فاشلة للمرتزقة يف األحياء الرشقية للمدينة.فاشلة للمرتزقة يف األحياء الرشقية للمدينة.

خسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بهجمات مباغتة استهدفت مخابئهم بجبهات تعزخسائر كبيرة في صفوف المرتزقة بهجمات مباغتة استهدفت مخابئهم بجبهات تعز
زلزال ـ ٢ " والمدفعية بعرثت مخابئ المرتزقة يف ذباب والهاملي

التفاصيل صفحة 03التفاصيل صفحة 03
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ــنه أبطال الجيش واللجان  أوقع هجوم مباغت ش
ــدوان  الع ــة  مرتزق ــئ  مخاب ــىل  ع ــس  أم ــعبية  الش
ــة رصواح بمحافظة مأرب قتىل  ــعودي يف مديري الس

وجرحى يف صفوف املرتزقة.

قتلى وجرحى من المرتزقة في هجمات مباغتة قتلى وجرحى من المرتزقة في هجمات مباغتة 
استهدفت مخابئهم في مأرب والبيضاءاستهدفت مخابئهم في مأرب والبيضاء

عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحوفهم في مديرية نهمعشرات القتلى والجرحى من المرتزقة لدى صد الجيش واللجان زحوفهم في مديرية نهم

ــــــــــات دولــــيــــة  ـــــان وســــــط إدان ـــــس ـــس حــــقــــوق اإلن ـــل ـــج ـــــاذ وجــــهــــت رســـــائـــــل لــــــ »االيـــــــكـــــــاو« وم ـــــق ـــة اإلن ـــوم ـــك ح

á«fÉ°ùf’Gh øjódGh ¬∏dG AGóYCG ó°V OÉ¡÷Gh º°SÉ◊G OôdG ºà– ¿Ghó©dG ºFGôL :øª«dG AÉª∏Yá«fÉ°ùf’Gh øjódGh ¬∏dG AGóYCG ó°V OÉ¡÷Gh º°SÉ◊G OôdG ºà– ¿Ghó©dG ºFGôL :øª«dG AÉª∏Y
á«dhódG ÚfGƒ≤dG ∂¡àæJ ÜôM áÁôL á«æª«dG òaÉæŸG ¿Ghó©dG ∫ÉØbEG

/ 

ــل املحلية والدولية الغاضبة حيال تصعيد  تصاعدت ردود الفع
ــية  ــعودي االماراتي عدوانه وجرائمه الوحش تحالف العدوان الس
بحق املدنيني وال سيما بعد مضيه يف اقفال املنافذ الربية والبحرية 
ــن املنظمات  ــي وصفتها العديد م ــن يف الخطوة الت ــة لليم والجوي
الدولية السياسية واالنسانية بأنها انتهاك سافر للقوانني الدولية.

وإذ اكدت منظمة أطباء بال حدود أن تحالف العدوان السعودي 
ــا إىل اليمن دعت  ــة بوصول طائراته ــات قدمتها املنظم ــض طلب رف
ــتخدام سلطة  منظمة "هيومن رايتس ووتش" األمم املتحدة إىل اس
الجزاءات التي تملكها  لوقف الحصار السعودي عىل اليمن والذي 
ــوأ يف العالم، مشرية  ــانية هي األس ــيؤدي إىل كارثة إنس قالت إنه س
ــكري عندما يكون  ــمح  بالحصار العس إىل أن  قوانني الحرب ال تس
ــكرية..  ــىل املدنيني مقارنة بأي ميزة عس ــب ع لها تأثري غري متناس
ــات الحكومية  ــان لها امس الجه ــاء اليمن يف بي ــت رابطة علم ودع
ــي إىل الرد عىل  ــعب اليمن ــائر الش ــعبية وس والجيش واللجان الش
ــدوان والجهاد ضد اعداء  ــي يرتكبها تحالف الع ــم الحرب الت جرائ
الله والدين واالنسانية.. ووجهت وزارة الخارجية يف حكومة االنقاذ 
والهيئة العامة للطريان املدني واالرصاد رسائل إىل منظمة الطريان 
ــان اتهمت فيها تحالف  ــة " "االيكاو" ومجلس حقوق االنس الدولي
ــض حياة  ــانية وتعري ــني الدولية واالنس ــاك القوان ــدوان بانته الع

ماليني اليمنيني لخطر االبادة الجماعية والجوع.
تفاصيل صـــ 3

»∏eÉ¡dGh ÜÉHP »a ábõJôªdG ÅHÉîe äôã©H
 á«©aóªdG ∞FGòbh 2  ̀∫GõdR

 ábõJôªdG ±ƒØ°U »a ≈∏àb
 âaó¡à°SG áàZÉÑe äÉªé¡H

ÜQÉeh õ©J äÉ¡ÑL »a º¡ÄHÉîe

 á∏°TÉØdG º¡aƒMR äó°U ¿Éé∏dGh ¢û«÷G ¿GÒf á∏°TÉØdG º¡aƒMR äó°U ¿Éé∏dGh ¢û«÷G ¿GÒf
É«YÉªL º¡æe ójó©dG πàb hó©dG ¿GÒWhÉ«YÉªL º¡æe ójó©dG πàb hó©dG ¿GÒWh

ábõJôŸG äGô°ûY ™∏àÑJ º¡f ∫ÉÑLábõJôŸG äGô°ûY ™∏àÑJ º¡f ∫ÉÑL
áéM á¶aÉfi ‘ …Oƒ©°ùdG ¿Ghó©dG áÁô÷ á«dhOh á«∏fi äÉfGOG §°Sh
 ‘ ¿Ghó©dG ∞dÉ– IOÉ≤d á«FÉæL ádAÉ°ùÃ äÉÑdÉ£e

Ú«fóŸG ≥ëH áÑμJôŸG Üô◊G ºFGôL

¿Ghó©dG ¿GÒ£d ájÒà°ùg äGQÉZ
 á°SQóeh á«Hô◊G á«∏μdG ±ó¡à°ùJ AÉ©æ°U áª°UÉ©dG ≈∏Y 

ájƒ÷G äGƒ≤∏d »æ≤àdG ó¡©ŸGh ¢Sô◊G

 §£fl âØ°ûc PÉ≤fE’G á«LQÉN
 ´É£b ó°V …OÉg QÉØdG áeƒμM
âfÎfE’G áeóNh ä’É°üJ’G

óYÉ°üàJ ájOƒ©°ùdG ‘ ô°ü≤dG äÉeRG

øªãdG ™aO πª– hCG Éæ©e ÖcQG øªãdG ™aO πª– hCG Éæ©e ÖcQG 

التفاصيل صفحة 02


