
الحكومة حريصة على حماية المجتمع من المستغلين الحكومة حريصة على حماية المجتمع من المستغلين 
والمتالعبين بأسعار مشتقات النفط والغازوالمتالعبين بأسعار مشتقات النفط والغاز

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٣٦٣٦ غارة على عدد من المحافظات  غارة على عدد من المحافظات 
خلفت أضرارا بالغة في ممتلكات المواطنينخلفت أضرارا بالغة في ممتلكات المواطنين

رئيس الوزراء يحذر من كارثة بيئية في البحر ا@حمر جراء منع العدوان إصالح الخزان النفطي العائم رئيس الوزراء يحذر من كارثة بيئية في البحر ا@حمر جراء منع العدوان إصالح الخزان النفطي العائم 

أكد الناطق الرسمي لحكومة اإلنقاذ 
ــر أن الحكومة لن  ــالم عيل جاب عبد الس
ــاول بعض  ــي يح ــوط الت ــخ للضغ ترض
ــن خالل  ــا م ــتغلني فرضه ــار املُس التج
ــول ببيع مادة  ــات، للقب ــم لألزم افتعاله
ــعار مرتفعة تضاعف  ــزيل بأس الغاز املن
ــه العدوان  ــذي يواج ــاة املواطن ال معان
ــب الدولة بوعي كبري  ــار إىل جان والحص

ــار الناطق  ــري. وأش ــع النظ ــرب منقط وص
ــمي للحكومة يف ترصيح لـ (سبأ)  الرس
ــن  ــت م ــة تمكن ــات املختص إىل أن الجه
ــعار مادة  ضبط عدد من املتالعبني بأس
ــتهلكني  ــح املحطات أمام املس الغاز وفت
ــة آالف ريال، كخطوة  ــعر ثالث للبيع بس
أولية نحو تخفيضه إىل السعر الرسمي.

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع ش
ــىل مناطق متفرقة  ــع غارات جوية ع أمس تس

بمحافظة صعدة وقطاع نجران.
وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة األنباء 
ــن مساء  ــبأ) أن طريان العدوان ش اليمنية (س
اليوم أربع غارات عىل منطقة األزهور بمديرية 
ــبع  ــن صباحاً س ــني ش ــة، يف ح رازح الحدودي

غارات عىل املديرية.
ــن  ــدر إىل أن طريان العدوان ش ــار املص وأش
ــة بنجران يف  ــع الطلع ــارات عىل موق خمس غ

ظل تحليق مكثف عىل املنطقة.

عمليات نوعية لقواتنا في تعز والجوف ألحقت خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان عمليات نوعية لقواتنا في تعز والجوف ألحقت خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة العدوان 
ــعبية  نفذ الجيش واللجان الش
ــع  ــىل مواق ــارة ع ــة إغ ــس عملي أم
مرتزقة العدوان يف منطقة املهاشمة 

بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــكري لـ (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــن مرتزقة  ــدد م ــرصع وإصابة ع م
ــتهدف  العدوان يف هجوم نوعي اس

مواقعهم بمنطقة املهاشمة.
ــة  ــدر إىل أن العملي ــار املص وأش
ــبقها قصف مدفعي مسدد عىل  س

مواقع املرتزقة وتحصيناتهم.
ــش واللجان  ــذ الجي ويف تعز نف
ــة  نوعي ــة  عملي ــس  أم ــعبية  الش
ــة  ملرتزق ــلل  تس ــة  محاول ــرسوا  وك

العدوان األمريكي السعودي.
أن  ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــعبية  أبطال الجيش واللجان الش

ــىل مواقع  ــة ع ــة نوعي ــذوا عملي نف
ــني  الرصم يف  ــدوان  الع ــة  مرتزق
ــائر  ــة صالة وكبدوهم خس بمديري

يف األرواح والعتاد.
ــة  ــال محاول ــدر إفش ــد املص وأك
ــاحل  ــلل للمرتزقة جنوب الس تس
ــم  تجمعاته ــتهداف  واس ــي  الغرب
ــقوط  س إىل  أدى  ــا  م ــة  باملدفعي
يف  ــى  والجرح ــىل  القت ــرشات  ع

صفوفهم.
ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك ــا  كم
واللجان الشعبية أمس تحصينات 
ــعودي شمال  مرتزقة الجيش الس

صحراء ميدي ويف منفذ الطوال.
وأكد مصدر عسكري أن القصف 
ــات مبارشة يف  املدفعي حقق إصاب

صفوف املرتزقة وتحصيناتهم.

صنعاء/سبأ
ــه أمس مديرة  ــام رشف عبدالل ــر الخارجية املهندس هش ــى وزي التق

مكتب الشؤون السياسية لألمم املتحدة بصنعاء نيقوال ديفيز.
ــس الوزراء  ــالة موجهة من رئي ــر الخارجية رس ــلم وزي ــاء س ويف اللق
ــام لألمم املتحدة  ــور، إىل األمني الع ــز صالح بن حبت ــور عبدالعزي الدكت
ــدد البحر  ــة بيئية ته ــر من كارث ــت التحذي ــريس، تضمن ــو غيوت انطوني
ــر كامالً جراء منع العدوان إجراء أي إصالحات أو صيانة للخزان  األحم
ــي للجمهورية  ــاحل الغرب ــىل الس ــر) الواقع ع ــم (صاف ــي العائ النفط
ــة ملنع ترسب النفط  ــح بحاجة لعملية صيانة عاجل ــة الذي أصب اليمني

املخزون داخله.

ناطق حكومة اإلنقاذ:

قصف صاروخي ومدفعي على المناطق الحدودية وتدمري مصنع زيوت يف المراوعة 
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باحث أوروبي :باحث أوروبي :

العدوان على اليمن أثبت أن العدوان على اليمن أثبت أن 
الجيش السعودي "نمر من الجيش السعودي "نمر من 

ورق" ورق" 

إفالس إعالمي جديد للمرتزقة إفالس إعالمي جديد للمرتزقة 
ودول العدوان ودول العدوان 
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ــيايس األعىل صالح  ــدد رئيس املجلس الس ش
ــب بعض  ــع حد لتالع ــىل رضورة وض ــاد ع الصم

التجار وكرس عملية احتكار النفط والغاز.
ــه أمس  ــدى ترؤس ــاد ل ــس الصم ــه الرئي ووج
ــعاً لقيادات الدولة املدنية  بصنعاء اجتماعاً موس
ــة النفط  ــع رصف أي مبلغ من رشك ــة بمن واألمني

ــة  ــاد جه ــىل إيج ــداً ع ــط مؤك ــرب وزارة النف إال ع
ــة حتى يتم  ــن الجهات املختص ــدة مكونة م واح

محاسبتها.
ــون عىل رسعة  ــاف األخ الرئيس "مصمم وأض
ــترياد  باالس ــماح  والس ــس  للتناف ــال  املج ــح  فت
للمشتقات النفطية والغاز املنزيل لكرس االحتكار" 

ــتقات  ــعار املش مؤكداً عىل رضورة حل قضية أس
ــب مع  ــزيل بما يتناس ــاز املن ــادة الغ ــة وم النفطي
ــني يف ظل  ــة للمواطن ــية الصعب ــروف املعيش الظ

استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان .
ووجه الرئيس بتشكيل غرفة عمليات مشرتكة 
ــترياد  ــة ومنع التجار من االس ــن الجهات املعني م

ــىل تجهيز  ــم والعمل ع ــني منه ــة املتالعب وخاص
ــوداء بالتجار املتالعبني وفضحهم أمام  قائمة س
ــن تتهاون  ــأن الدولة ل ــداً ب ــي مؤك ــعب اليمن الش
ــراءات القانونية  ــتتخذ اإلج ــذا الجانب وس يف ه

الالزمة ضد املتالعبني.

تدمير آليات عسكرية وقنص عدد من جنود العدو تدمير آليات عسكرية وقنص عدد من جنود العدو 
ومرتزقته في جبهات ما وراء الحدود ومرتزقته في جبهات ما وراء الحدود 

ــكرية  ــع آليات عس ــعبية أرب ــان الش ــش واللج ــر الجي دم
ملرتزقة العدوان يف حرض وقبالة نجران.

وأكد مصدر عسكري بنجران لـ (سبأ) أن وحدة الهندسة 
ــكرية للمرتزقة يف  ــعبية دمرت آلية عس للجيش واللجان الش

صحراء األجارش.
ــكريني يف  ــاب طقمني عس ــه تم إعط ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــراق مدرعة للمرتزقة  ــراء البقع قبالة نجران، فيما تم إح صح

بمنفذ الجمارك بحرض.
ــعبية  ــن الجيش واللجان الش ــت وحدات م ــك قنص إىل ذل
أمس أربعة جنود سعوديني يف أماكن متفرقة بجيزان ونجران.

ــدة القناصة يف  ــزان أن وح ــكري بجي ــح مصدر عس وأوض
الجيش واللجان الشعبية، قنصت جنديني سعوديني يف قرية 
ــمال  ــع نمري، وجنديا ثالث يف موقع ش ــة وخلف جاض حامض

قرية قوى.
ــعودي رابع يف  ــص جندي س ــدر إىل أنه تم قن ــار املص وأش
ــة بنجران .. الفتاً إىل أن مدفعية الجيش واللجان  موقع العش
ــعوديني يف طلعة رجال  ــود الس ــعبية قصفت مواقع للجن الش
ــتحدث السديس بنجران، كما  وتبتي الحمر والقناصني ومس
استهدفت تجمعات أخرى يف قرية حامضة بجيزان، محققة 

إصابات مبارشة.
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www.althawranews.net althawrah99@gmail.comرسائلكم تصل إلينا:
althawrah99@yahoo.com ْصنعاء اليوم| 12 صفحة  |  50 رياالً 24ْ 8

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
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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عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد عدد من القضاة يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس الصماد 
صنعاء / سبأ

ــني القانونية أمام  أدى اليم
ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ 
املجلس السيايس األعىل أمس 
القايض عيل بن عيل البعداني 
ــد فارع  ــد محم ــايض أحم والق
ــايض  والق ــي  البعدان ــم  قاس
ــالح كأعضاء  ــت ص ــب ثاب غال
ــب  وعق ــا.   العلي ــة  املحكم يف 
ــور  بحض ــة  القانوني ــني  اليم
ــس القضاء األعىل   رئيس مجل
ــايض أحمد املتوكل ورئيس  الق
املحكمة العليا القايض عصام 

السماوي .. 
البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

صنعاء / سبأ
بـــعـــث رئـــيـــس 
األخ  النواب  مجلس 
الراعي  عيل  يحيى 
إىل  تهنئة  بــرقــيــة 
الغاني  الربملان  رئيس 
أدو،  باكفورد  جوييس 
احتفاالت  بمناسبة 
ــغــانــي  ــب ال ــع ــش ال

بالعيد الوطني.

رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس النواب يهنئ 
نظيره الغاني بالعيد الوطنينظيره الغاني بالعيد الوطني

يف رسالة ألمني عام األمم المتحدة :

البقية صفحة 02

صنعاء - سبأ 
عبدالعزيز  الدكتور  الوزراء  مجلس  رئيس  بعث   
وفاة  يف  ومــواســاة  عــزاء  برقية  حبتور،  بن  صالح 
الشخصية الشبوانية الخرية الشيخ عبدالله عيل بن 

براك بارسدة..

بن حبتور يعزي في وفاة الشيخ بن حبتور يعزي في وفاة الشيخ 
باسردة والحبيب بن شهابباسردة والحبيب بن شهاب

البقية صفحة 02

صنعاء/ سبأ
رأس وزير التخطيط والتعاون الدويل الدكتور "عبد العزيز الكميم اجتماعا 
ــم "1" للعام 2018  ــوزراء رق ــرار مجلس ال ــكلة بموجب ق ــة الوزارية املش للجن

لتقييم الوضع الطارئ لألمن الغذائي يف اليمن.
ــط  ــوزارة التخطي ــي ب ــن الغذائ ــدة األم ــس وح ــتعرض رئي ــاع، اس ويف االجتم
ــح للعام 2016  ــد الواحد مكرد تقريرا عن نتائج املس ــاون الدويل الدكتور عب والتع
ــتية الخاصة بتنفيذ املسح وطبيعة التعقيدات التي  ،والتفاصيل الفنية واللوجس
ــة والري غازي  ــة املكونة من وزير الزراع ــرت اللجنة الوزاري ــت التنفيذ. وأق واجه
ــالم بن حفيظ،  ــكان محمد س ــة العامة والس ــن ، ووزير الصح ــد عيل محس أحم
ــة رئيس الجهاز  ــكيل لجنة برئاس ــة نبيل عبد الله الوزير تش ــر املياه والبيئ ووزي
ــة تقرير  ــن الجهات ذات العالقة لدراس ــزي لإلحصاء وعضوية املختصني م املرك

حول تقييم الوضع الطارئ لألمن الغذائي والرفع للجنة الوزارية خالل أسبوع.

تقييم الوضع الطارئ ل\من الغذائي باليمنتقييم الوضع الطارئ ل\من الغذائي باليمن

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

 رأس اجتماعًا موسعًا لقيادات الدولة لمناقشة أزمة الغاز والوقود ووجه  بتشكيل غرفة عمليات موحدة لضبط المتورطني يف أزمة الغاز والوقود   


