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مصرع عدد من جنود العدو السعودي قنصا والمدفعية تواصل دك مواقعهممصرع عدد من جنود العدو السعودي قنصا والمدفعية تواصل دك مواقعهم

صنعاء / سبأ
ــس نائب  ــيايس األعىل أم ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــى األخ صال التق
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن معني رشيم والوفد املرافق 
ــلطان  ــيايس األعىل س ــزور اليمن حاليا بحضور عضو املجلس الس ــه الذي ي ل

السامعي.
ــاحة الوطنية يف ظل استمرار  ــة األوضاع عىل الس جرى خالل اللقاء مناقش
ــانية بما  ــدة املبذولة يف الجوانب اإلنس ــود األمم املتح ــدوان والحصار وجه الع

يسهم يف تخفيف معاناة الشعب اليمني.
ــني عىل خلفية  ــة باملحتجزين واملوقوف ــب املتعلق ــتعرض اللقاء الجوان واس
أحداث صنعاء األخرية وعملية اإلفراج عن الكثري ممن شاركوا يف تلك األحداث.
ــوث الخاص لألمني العام لألمم  ــاء رحب الرئيس الصماد بنائب املبع ويف اللق
ــعداء بهذه  ــال " نرحب بكم ونحن س ــد املرافق له .. وق ــن والوف ــدة إىل اليم املتح
الزيارة يف هذا الظرف االستثنائي والحساس وفعال كان هناك ظروف استثنائية 

مرت بها البالد ".

نيران الدفاعات الجوية تصيب طائرة (نيران الدفاعات الجوية تصيب طائرة (F١٥F١٥) في سماء العاصمة) في سماء العاصمة

وزير ا�عالم: إطالق وزير ا�عالم: إطالق ١٧٩١٧٩ من المتورطين بأحداث الفتنة  من المتورطين بأحداث الفتنة 
يؤكد حرص القيادة على تجسيد مفهوم الشراكةيؤكد حرص القيادة على تجسيد مفهوم الشراكة

/ 
ــة يف  ــات الجوي ــكري أن الدفاع ــؤول عس ــاد مس أف
الساعات األوىل ليوم امس أصابت طائرة حربية تابعة 

للعدوان يف أجواء العاصمة صنعاء.
وأكد لـ" الثورة " أن صاروخ أرض جو أصاب الطائرة 
ــن أهم املقاتالت الحربية  ــن طراز إف 15 والتي تعد م م

بعيدة املدى.
ــقاط طائرة حربية  ــاعات من إس ــاء ذلك، بعد س ج
ــماء  ــع يف س ــة الصن ــدو“ بريطاني ــراز ”التورني ــن ط م
ــاعده قبيل  كتاف الحدودية بصعدة وفرار قائدها ومس
ــوط التماس مع  ــىل خط ــر حطامها ع ــا وتناث انفجاره

األرايض السعودية حسب املسؤول العسكري.
ــن جانبه أكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي  م
ــامي أن جهود تطوير  ــار إبراهيم الش ــواء الركن طي الل
ــقاط  ــات الجوية اليمنية قد أثمرت، وآخرها إس الدفاع

طائرة الـ ”تورنيدو“ التابعة لتحالف العدوان.

 / محمد الفائق
ــخصا من  ــزة األمنية أمس عن 179 ش أفرجت األجه
ــمرب املايض ، تنفيذا لقرار  ــرر بهم عىل ذمة فتنة ديس املغ
العفو العام الصادر عن رئيس املجلس السيايس األعىل.
ــام الذي  ــار العفو الع ــراج يف إط ــة اإلف ــي عملي وتأت
ــيايس األعىل بهدف  ــدره مؤخرا رئيس املجلس الس أص
ــأنه  ــع األوضاع وإعادتها إىل طبيعتها وبما من ش تطبي
ــهدتها العاصمة  ــي ش ــداث الت ــات األح ــاوز تداعي تج
ــاف والتالحم  ــز االصطف ــهم يف تعزي ــا يس ــرا وبم مؤخ

الوطني.

وزيرة حقوق ا�نسان: نقدر جهود المفوضيةوزيرة حقوق ا�نسان: نقدر جهود المفوضية
في رصد وتوثيق جرائم العدوان باليمنفي رصد وتوثيق جرائم العدوان باليمن

صنعاء / سبأ
ــان  ــرة حقوق اإلنس ــت وزي التق
ــل عبداللطيف أمس  ــاء فيص علي
ــب املمثل املقيم  األول بصنعاء نائ
ــوق  لحق ــامية  الس ــة  للمفوضي

اإلنسان باليمن ليث العامود.
ــارة فريق  ــاء إىل زي ــرق اللق وتط
ــميتهم ضمن  الخرباء الذين تم تس
ــان يف  ــوق اإلنس ــرار مجلس حق ق

دورته الـ 36 بجنيف.
ــرة حقوق  ــاء عربت وزي ويف اللق
اإلنسان عن تقديرها للجهود التي 

ــد وتوثيق  ــا املفوضية يف رص تبذله
الجرائم واالنتهاكات يف اليمن ..

ــان  وجددت وزيرة حقوق اإلنس
ــكيل  ــة بتش ــىل املطالب ــد ع التأكي
ــق  ــتقلة للتحقي ــة مس ــة دولي لجن
ــي  الت ــاكات  واالنته ــم  الجرائ يف 
ــدوان يف اليمن، معتربة  يرتكبها الع
ــار  اإلط ــذا  ه ــارج  خ ــكيل  تش أي 
ــق العدالة  ــاً ولن يحق ــس مجدي لي
ــي الحقوق  ــن منتهك واإلنصاف م

ومرتكبي الجرائم.
ــل املقيم  ــب املمث ــد نائ ــا أك فيم

ــرباء  الخ ــق  فري أن  ــة  للمفوضي
ــة  لجن ــن  ع ــف  تختل ال  ــه  ومهام
ــواًء  س ــاكات  االنته يف  ــق  التحقي

بالتسمية أو املهام.
ــة  مناقش ــاء  اللق يف  ــم  ت ــا  كم
التقارير الخاصة بتجنيد األطفال، 
حيث أكدت وزيرة حقوق اإلنسان 
عدم وجود تجنيد ممنهج لألطفال 
ــام  ــى باهتم ــف يحظ ــذا املل وأن ه
ــوزارة ، الفتة إىل  ــل ال ــن قب ــغ م بال
ــذت  اتخ ــية  السياس ــادة  القي أن 

إجراءات مشددة بهذا الشأن .

 / يحيى الشامي
ــبوق  ــري وغري مس ــناد كب ــارك بإس ــدور املع ــا ت فيم
ــذ الخرضاء  ــة منف ــه قبال ــدوان بأنواع ــريان الع ــن ط م
ــاه الصحراء ،  ــن املنفذ باتج ــىل الجانب الرشقي م وع
ــعبية قوات العدو  ــش واللجان الش ــت قوات الجي باغت

ــة  ــع يف عملي ــكر البق ــتهدف معس ــح اس ــوم كاس بهج
ــورة) باملباغتة  ــارك لـ(الث وصفها مصدر ميداني مش
وجاءت بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي مكثّف 
استهدف تجمعات وخطوط إمداد العدو السعودي اىل 
ــد أن محاوالت العدو  ــكر ، املصدر أك مرتزقته يف املعس

ــكر باءت بالفشل بعد أن  الدفع بتعزيزات صوب املعس
ــة والصواريخ اليمنية ، وهو ما تبني  تصدت لها املدفعي
بعزل مكان املواجهة وحرسه عن مراكز الدعم واالمداد 
ــاً للمصدر فقد  ــكري داخل أرايض نجران ، ووفق العس
ــالح الطريان إلسنادهم بدالً عن  ــتغاث املرتزقة بس اس

ــن  ــزات التي عجزت عن الوصول اليهم ، وقد ش التعزي
ــا تحايش  ــاول يف معظمه ــارات ح ــلة غ الطريان سلس
ــل  ــة داخ ــات خاص ــاور املواجه ــار ومح ــوط الن خط

املعسكر حيث تدور املعركة.

رئيس الوزراء: العدوان يحتم على كل القوى الوطنية تبني رئيس الوزراء: العدوان يحتم على كل القوى الوطنية تبني 
مشروع وطني لمقاومة االحتالل في المحافظات الجنوبيةمشروع وطني لمقاومة االحتالل في المحافظات الجنوبية

بن حبتور يلتقي وزيري الصحة والزراعة والمستشار االقتصادي للمجلس السياسيبن حبتور يلتقي وزيري الصحة والزراعة والمستشار االقتصادي للمجلس السياسي

صنعاء/سبأ
ــوزراء الدكتور  ــس ال ــس مجل أكد رئي
عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن األوضاع 
ــن وأبناؤها  ــا الوط ــي يمر به ــة الت الصعب
ــه  الل ــار  ــىل أنص ــم ع ــا تحت ومضاعفاته

ــعبي العام واللقاء املشرتك  واملؤتمر الش
والحراك الجنوبي السلمي وكافة القوى 
ــرشوع وطني  ــدوان، تبني م ــة للع الرافض

كبري ليس للحارض فقط بل واملستقبل.
ــي  ينبغ ــرشوع  امل ــذا  ه أن  ــح  وأوض

ــن  ــة الوط ــس ثقاف ــىل تكري ــز ع أن يرك
ــوض  النه ــات  مقوم ــىل  وع ــش  والتعاي
ــم  الكري ــش  العي ــان  وضم ــتقرار  واالس

لألجيال املتعاقبة.

صنعاء/سبأ
ــى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح  التق
ــكان  ــن حبتور أمس بصنعاء وزيري الصحة العامة والس ب
ــازي عيل  ــة والري غ ــظ والزراع ــد بن حفي ــور محم الدكت
محسن واملستشار االقتصادي للمجلس السيايس األعىل 

الدكتور صالح شعبان.
ــاع االقتصادية  ــة طبيعة األوض ــرى يف اللقاء مناقش ج
ــعب والوطن بسبب  ــتثنائية التي يمر بها الش واملالية االس

ــعودي والحصار املستمرين منذ أكرث من ألف  العدوان الس
ــل الحد منها  ــود املبذولة من اج ــا والجه ــوم، وتداعياته ي
ــي وارتداداتها عىل الجوانب  ــا عىل االقتصاد الوطن وآثاره

املالية والخدمية واملعيشية للمجتمع بمختلف أطيافه.
ــاء اللقاء ، إىل التجربة املرتاكمة  ونوه رئيس الوزراء إثن
ــار  ــا املستش ــي يمتلكه ــة الت ــة واملالي ــربة االقتصادي والخ

االقتصادي للمجلس السيايس األعىل.

شارك يف اللقاء التنسيقي األول ألبناء عدن يف العاصمة صنعاء خالل لقائه نائب المبعوث الخاص باألمني العام لألمم المتحدة:

الجيش واللجان الشعبية يتصدون لهجمات العدوان يف الحدود الشمالية

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٢١٢١ غارة على صعدة ومديريتي حرض وميدي بحجة غارة على صعدة ومديريتي حرض وميدي بحجة
أصيب ثالثة مواطنني بجروح أمس يف 
غارتني شنهما طريان العدوان األمريكي 

السعودي الغاشم عىل مدينة صعدة .
ــي باملحافظة لـ  ــدر أمن ــح مص وأوض
ــتهدف  ــدوان اس ــريان الع ــبأ) أن ط (س
ــني مدينة صعدة ما أدى إىل إصابة  بغارت

ثالثة مواطنني بجروح .
وأشار املصدر إىل أن الطريان املعادي 
ــار  عم آل  ــة  منطق ــىل  ع ــني  غارت ــن  ش
يف  أرضاراً  ــت  خلف ــراء  الصف ــة  بمديري

الطريق العام.
ــعودي  ــريان العدوان الس ــن ط كما ش

ــت غارات عىل مناطق  األمريكي أمس س
متفرقة يف نهم.

ــيل باملحافظة أن  ــح مصدر مح وأوض
ــجداً  ــر بغارتني مس ــدوان دم ــريان الع ط
ــن عبدالعزيز الرشيف  وكذا منزل املواط

بمنطقة مسورة يف نهم.
ــريان العدوان  ــدر إمعان ط وأدان املص
ــني ومنازلهم ودور  ــتهداف املواطن يف اس
العبادة واألسواق واملزارع وتدمري البنية 
ــل  ــت دويل مخج ــل صم ــة يف ظ التحتي

ومعيب .

استشهاد ٥ مواطنني بغارة على ميناء الخوبة بالحديدة وتدمري مسجد ومنزل يف نهم

بعد ساعات من إسقاطها طائرة تورنيدو يف صعدة

التقت نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان

اليمني للشعب  الشرعي  الممثل  هو  النواب  ومجلس  شرعية  أي  إىل  يستند  ال  هادي 

الرئيس: نحن مع السالم الذي يحفظ لليمنيين العيش بكرامة

www.althawranews.net رسائلكم تصل إلينا:
althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ْصنعاء اليوم| 12 صفحة  |  50 رياالً 18ْ 4

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م
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أجزاء من حطام طائرة التورنيدو

وزير الخارجية ونائبه يطلعان نائب المبعوث اXممي وزير الخارجية ونائبه يطلعان نائب المبعوث اXممي 
على الكارثة ا�نسانية التي يشهدها اليمن جراء العدوانعلى الكارثة ا�نسانية التي يشهدها اليمن جراء العدوان

ــب املبعوث الخاص  ــام رشف، أمس نائ ــر الخارجية املهندس هش ــى وزي التق
لألمني العام لألمم املتحدة إىل اليمن معني رشيم والوفد املرافق له.

ــدوان عىل الجمهورية  ــتعرض وزير الخارجية تطورات الع وخالل اللقاء اس
ــة، ومعاناة  ــية واالقتصادية واالجتماعي ــف الجوانب السياس ــة يف مختل اليمني
ــهدها  ــانية التي تش ماليني املواطنني يف مختلف املحافظات جراء الكارثة اإلنس

اليمن نتيجة العدوان والحصار الشامل.

رئيس اللجنة الثورية العليا يرفض لقاء "شريم" رئيس اللجنة الثورية العليا يرفض لقاء "شريم" 
ويوجه رسالة Xمين عام اXمم المتحدةويوجه رسالة Xمين عام اXمم المتحدة

/ 
رفض رئيس اللجنة الثورية العليا محمد عيل الحوثي لقاء نائب مبعوث األمني 
ــة رئيس اللجنة  ــذي كان طلب مقابل ــدة إىل اليمن معني رشيم ال ــام لألمم املتح الع
ــم املتحدة  ــدم قيام األم ــبب ع ــبت، وذلك بس ــاء أمس الس ــه إىل صنع ــداة وصول غ
ــدن برصف رواتب املوظفني يف  ــؤوليتها يف إلزام فرع البنك املركزي يف ع بتحمل مس
ــهيالت  ــدة هي من وفرت التغطية وقدمت التس ــون األمم املتح ــات، ولك كل املحافظ
ــدن بااللتزام  ــرع البنك يف ع ــد القائمني عىل ف ــاء عىل تعه ــل البنك بن ــة نق لجريم

برصف رواتب املوظفني يف كل املحافظات دون تمييز إال أنهم لم يقوموا بذلك.
جاء ذلك يف رسالة خطية تسلمها نائب مبعوث األمني العام أمس بصنعاء قدم 
فيها رئيس اللجنة الثورية العليا اعتذاره عن اللقاء به قال فيها "مع استمرار األمم 
ــعب اليمني نتيجة  ــؤوليتها إزاء ذلك وإزاء معاناة الش املتحدة يف عدم تحمل مس
ــتمرار الحصار وحرمان املوظفني من حقوقهم وتدهور األوضاع املعيشية بشكل  اس
عام فإن الشعب اليمني قد فقد الثقة بالحوارات السياسية العقيمة التي لم تؤمن 
للمواطن لقمة عيشه حتى ساء حال املاليني ووصلوا إىل حد املجاعة بسبب نقص 
املتطلبات األساسية  والرضورية، ولهذا فإنه ال يمكننا إال أن نقف إىل جانب شعبنا 

ونعرب عن آالمه، ولهذا نعتذر عن اللقاء بكم".
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ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج ــذ الجي ــعبية أمس نف ــان الش ــش واللج ــذ الجي نف
عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان عملية هجومية عىل مواقع مرتزقة العدوان 

يف تبة السفينة واملحروق يف القتب بنهم.يف تبة السفينة واملحروق يف القتب بنهم.
ــبأ) مرصع  ــكري لـ (س ــبأ) مرصع وأكد مصدر عس ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــدوان واغتنام  ــة عدد من مرتزقة الع ــدوان واغتنام وإصاب ــة عدد من مرتزقة الع وإصاب
أسلحة باقتحام الجيش واللجان الشعبية أسلحة باقتحام الجيش واللجان الشعبية 

مواقع لهم يف تباب السفينة واملحروق.مواقع لهم يف تباب السفينة واملحروق.
ــال الجيش واللجان  ــك تمكن أبط ــال الجيش واللجان إىل ذل ــك تمكن أبط إىل ذل
ــة العدوان  ــرس زحف ملرتزق ــعبية من ك ــة العدوان الش ــرس زحف ملرتزق ــعبية من ك الش
ــة الخرضاء  ــي عىل التب ــعودي األمريك ــة الخرضاء الس ــي عىل التب ــعودي األمريك الس
يف  ــة  القبيط ــة  بمديري ــام  الحم ــل  يف وجب ــة  القبيط ــة  بمديري ــام  الحم ــل  وجب

محافظة لحج.محافظة لحج.
ــش  الجي أن  ــكري  عس ــدر  مص ــر  ــش وذك الجي أن  ــكري  عس ــدر  مص ــر  وذك
ــاً للمرتزقة  ــعبية كرسوا زحف ــان الش ــاً للمرتزقة واللج ــعبية كرسوا زحف ــان الش واللج

ــل الحمام ونفذوا  ــل الحمام ونفذوا عىل التبة الخرضاء وجب عىل التبة الخرضاء وجب
ــتعادوا خاللها  ــة هجومية مضادة اس ــتعادوا خاللها عملي ــة هجومية مضادة اس عملي
ــداً  ــة ، مؤك ــا املرتزق ــدم فيه ــي تق ــة الت ــداً التب ــة ، مؤك ــا املرتزق ــدم فيه ــي تق ــة الت التب
يف  ــى  والجرح ــىل  القت ــن  م ــدد  ع ــقوط  يف س ــى  والجرح ــىل  القت ــن  م ــدد  ع ــقوط  س

صفوفهم.صفوفهم.
ــاً  ــاً مدفعي ــدر إىل أن قصف ــار املص ــاً وأش ــاً مدفعي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــات  تجمع ــتهدف  اس ــان  واللج ــش  ــات للجي تجمع ــتهدف  اس ــان  واللج ــش  للجي

للمرتزقة رشق كهبوب باملحافظة.للمرتزقة رشق كهبوب باملحافظة.
ــان  ــش واللج ــتهدف الجي ــك اس ــان إىل ذل ــش واللج ــتهدف الجي ــك اس إىل ذل
ــة العدوان  ــس تجمعات ملرتزق ــعبية أم ــة العدوان الش ــس تجمعات ملرتزق ــعبية أم الش

السعودي األمريكي يف ميدي.السعودي األمريكي يف ميدي.
ــة  ــكري أن مدفعي ــدر عس ــح مص ــة وأوض ــكري أن مدفعي ــدر عس ــح مص وأوض
ــات  تجمع ــت  قصف ــان  واللج ــش  ــات الجي تجمع ــت  قصف ــان  واللج ــش  الجي
ــدي محققة  ــراء مي ــمال صح ــة ش ــدي محققة للمرتزق ــراء مي ــمال صح ــة ش للمرتزق

إصابات مبارشة.إصابات مبارشة.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــذ الجي ــا نف ــعبية كم ــان الش ــش واللج ــذ الجي ــا نف كم
عملية هجومية عىل مواقع ملرتزقة العدوان عملية هجومية عىل مواقع ملرتزقة العدوان 
ــعودي األمريكي فيما استهدف قصف  ــعودي األمريكي فيما استهدف قصف الس الس

مدفعي تجمعات لهم بمحافظة تعز.مدفعي تجمعات لهم بمحافظة تعز.
وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش 
ــات  تجمع ــوا  هاجم ــعبية  الش ــان  ــات واللج تجمع ــوا  هاجم ــعبية  الش ــان  واللج
للمرتزقة رشق معسكر خالد وغرب مديرية للمرتزقة رشق معسكر خالد وغرب مديرية 

موزع وكبدوهم خسائر يف األرواح.موزع وكبدوهم خسائر يف األرواح.
وأوضح املصدر أن مدفعية الجيش واللجان وأوضح املصدر أن مدفعية الجيش واللجان 
ــتهدفت تجمعات ملرتزقة العدوان  ــتهدفت تجمعات ملرتزقة العدوان الشعبية اس الشعبية اس
يف الحريقية وتبة السيمن ورشق معسكر اإلمام يف الحريقية وتبة السيمن ورشق معسكر اإلمام 

بمديرية ذباب. بمديرية ذباب. 

كسر زحف لمرتزقة العدوان على التبة الخضراء يف لحج وقصف تجمعاتهم شمال ميديكسر زحف لمرتزقة العدوان على التبة الخضراء يف لحج وقصف تجمعاتهم شمال ميدي

عمليات هجومية على مواقع المرتزقة في تعز ومارب ونهم تكبدهم المزيد من الخسائرعمليات هجومية على مواقع المرتزقة في تعز ومارب ونهم تكبدهم المزيد من الخسائر
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