
المحافظة أبــنــاء  مــن  ــن  ــي ــازح ــن وال الــمــتــضــرريــن  ــات  ــاج ــي ــت اح لــتــوفــيــر  ــة  ــي ــان ــس اإلن ــود  ــه ــج ال ــراض  ــع ــت اس

www.althawranews.net althawrah99@gmail.comرسائلكم تصل إلينا:
althawrah99@yahoo.com ْصنعاء اليوم| 12 صفحة | 50 رياالً 28ْ 16 28 شوال 1439ه - 12 يوليو 2018م العدد 19593الخميس

يومية ● سياسية ● جامعة | تأسست يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م
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يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

صنعاء/ سبأ
ــيايس  ــس املجلس الس ــاط رئي ــدي املش رأس األخ مه
ــؤون  ــاً ضم نائب رئيس الوزراء لش ــىل أمس اجتماع األع
الدفاع واألمن اللواء الركن جالل الرويشان ونائب رئيس 
الوزراء وزير املالية الدكتور حسني مقبويل ووزير اإلدارة 
ــني العاصمة حمود عباد ونائب  املحلية عيل القييس وأم

وزير املالية هاشم إسماعيل.
ــة األوضاع األمنية والعسكرية  كرس االجتماع ملناقش
ــد تحالف العدوان وما  ــة الحديدة يف ظل تصعي بمحافظ

يرتكبه من جرائم بحق املواطنني.

ــة بتفعيل دور  ــاع إىل الجوانب املتصل وتطرق االجتم
ــهم يف  ــلطات املحلية باملحافظة واملديريات بما يس الس
ــتوى الخدمات املقدمة للمواطنني وتخفيف  تحسني مس

معاناتهم.
ــتعرض االجتماع الجهود اإلنسانية املبذولة لتوفري  واس
ــري  ــد األخ ــن التصعي ــن م ــني املترضري ــات املواطن احتياج
للعدوان يف عدد من مديريات محافظة الحديدة وكذا توفري 
احتياجات النازحني اإليوائية واإلغاثية ومساعدة النازحني 

الراغبني العودة إىل منازلهم .

القائد ا�على للقوات المسلحة يناقش ا�وضاع ا�منية والعسكرية في الحديدةالقائد ا�على للقوات المسلحة يناقش ا�وضاع ا�منية والعسكرية في الحديدة
الرئيس المشاط يؤكد على  بذل المزيد من الرئيس المشاط يؤكد على  بذل المزيد من 

الجهود لتحسين شبكة الطرق والجسور الجهود لتحسين شبكة الطرق والجسور 
صنعاء-سبأ

ألتقى األخ مهدي املشاط رئيس 
ــس  ــىل أم ــيايس األع ــس الس املجل
وزير األشغال العامة والطرق غالب 

مطلق.
ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــغال  األش وزارة  يف  ــل  العم ــري  س
ــا، وما يتم  ــة له ــات التابع واملؤسس
ــال  مج يف  ــاريع  مش ــن  م ــذه  تنفي

الطرق والجسور.
ــاء إىل األرضار التي  ــرق اللق وتط
تعرضت لها شبكة الطرق والجسور 
ــدوان  ــريان الع ــتهداف ط ــراء اس ج
ــن ثالثة أعوام  ــا عىل مدى أكرث م له
ومشاريع الصيانة املكرسة ملعالجة 

ــدوان يف  ــا الع ــي خلفه األرضار الت
شبكة الطرق الرئيسية والفرعية يف 

مختلف املحافظات.
ــاد رئيس املجلس السيايس  وأش
ــوادر وزارة  ــىل بجهود قيادة وك األع

ــن دور  م ــه  ب ــوم  تق ــا  ــغال وم األش
ــور  ــة وتأهيل الطرق والجس لصيان
ــذا  وك ــدوان  الع ــتهدفها  اس ــي  الت

أعمال الصيانة الدورية.

التقى وزير األشغال العامة والطرق :

البقية صفحة 11

قنص ثمانية من مرتزقة الجيش السعودي في نجرانقنص ثمانية من مرتزقة الجيش السعودي في نجران

مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعملية هجومية للجيش واللجان في نهممصرع وإصابة عشرات المرتزقة بعملية هجومية للجيش واللجان في نهم

ــعبية  قنصت وحدات القناصة يف الجيش واللجان الش
ــعودي يف أماكن  ــش الس ــة الجي ــة من مرتزق ــس ثماني أم

متفرقة بقطاعي جيزان ونجران.
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لـ(سبأ) أنه تم قنص 
ــة الخوبة ويف  ــعودي قبال ــة الجيش الس ــتة من مرتزق س
ــر يف موقع  ــة إىل قنص منافق آخ ــان، باإلضاف ــل الدخ جب

بجل.
ــش  الجي يف  ــة  القناص ــدة  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــة  ــن مرتزق ــا م ــا مرتزق ــت أيض ــعبية قنص ــان الش واللج

الجيش السعودي يف موقع الرشفة بنجران.
ــعودي مرصعهم  كما لقي عدد من مرتزقة الجيش الس
ــر بعملية هجومية لوحدات الجيش  أمس وجرح عدد آخ

واللجان الشعبية يف جيزان .
ــدات من  ــبأ) أن وح ـــ (س ــكري ل ــح مصدر عس وأوض
ــة هجومية عىل  ــذت عملي ــعبية نف ــش واللجان الش الجي
ــعودي قبالة جبل الدخان ، ما  ــكري للعدو الس موقع عس

أدى إىل مرصع وجرح العديد من املرتزقة.

ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــدد م لقي ع
ــعودي مرصعهم أمس يف عملية  الس
هجومية استهدفت مواقعهم يف تباب 

األنصب بجبهة يام يف نهم .
ــبأ)  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
ــائر  خس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــد  تكبي
ــة  ــاد بعملي ــد والعت ــة يف العدي فادح
ــاب  بتب ــم  مواقعه ــىل  ع ــة  هجومي

األنصب.

ــدة  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــت تحصينات  ــي دك ــناد املدفع اإلس
ــوم يف االنصب  ــالل الهج ــة خ املرتزق

برشقات متعددة.
ــال الجيش  ــدى أبط إىل ذلك تص
ــف  لزح ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج
ــدوان يف منطقة العطفني  ــة الع مرتزق
ــب  خ ــة  بمديري ــارش  األج ــة  بجبه

والشعف بالجوف.

ــرصع  م ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــة العدوان  ــن مرتزق ــدد م ــة ع وإصاب
خالل كرس زحفهم يف جبهة األجارش.

ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــا  كم
بالجيش واللجان الشعبية أمس آلية 
ــدوان األمريكي  ــة الع ــكرية ملرتزق عس
ــعودي بمديرية خب والشعف يف  الس

محافظة الجوف.

مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بجزيان

صد زحف للمرتزقة يف األجاشر وتدمري آلية لهم يف الجوف ولحج

صنعاء /سبأ 
ــنة  ــيايس األعىل رقم (99) لس ــدر أمس قرار رئيس املجلس الس ص

2018م بتعيني التالية أسماؤهم أعضاء يف مجلس الشورى:
1 - حاتم محمد قايد عاطف.

2 - محمد محمود أحمد الفاطمي.
3 - خالد فاضل عبدالله السبئي.

4 - عبده أحمد الشاوش.

تعيين أربعة أعضاء بمجلس الشورىتعيين أربعة أعضاء بمجلس الشورى

ــالل اإلرسائييل خالل  ــلطات االحت اعتقلت س
ــو 3533  ــاري نح ــام الج ــن الع ــف األول م النص

فلسطينيا بينهم أطفال ونساء.
ــن نادي  ــطينية ع ــائل إعالم فلس ونقلت وس
ــة الضمري لرعاية  ــطيني ومؤسس ــري الفلس األس
ــؤون األرسى  ــان وهيئة ش ــري وحقوق اإلنس األس
ــان قولهم يف تقرير:  ــزان لحقوق اإلنس ومركز املي
”إن قوات االحتالل اإلرسائييل اعتقلت منذ بداية 
ــى نهاية حزيران املايض 3533  العام الجاري حت
فلسطينيا من بينهم 651 طفال و63 امرأة وأربعة 
ــني  ــني املتبق ــني املعتقل ــة أن ب ــني“ مضيف صحفي
ــت  ــجون االحتالل 61 امرأة منهن س حاليا يف س

قارصات و350 طفال“.
ــالل  االحت ــلطات  س أن  إىل  ــر  التقري ــار  وأش
ــر إداري  ــها 502 أم ــرتة نفس ــالل الف ــدرت خ أص
ــو 430  ــني اإلداريني إىل نح ــدد املعتقل ــل ع ووص

شخصا.

قوات العدو الصهيوني تعتقل قوات العدو الصهيوني تعتقل 
٣٥٠٠٣٥٠٠ فلسطيني خالل ستة أشهر فلسطيني خالل ستة أشهر
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صنعاء/سبأ
ــيايس األعىل أمس نائب رئيس الوزراء  ــاط رئيس املجلس الس التقى األخ مهدي املش

لشؤون الدفاع واألمن اللواء الركن جالل الرويشان.
ــة العاصمة واملحافظات وكذا مهام  ــة األوضاع األمنية بأمان جرى خالل اللقاء مناقش
ــف  ــاذ اإلجراءات الكفيلة بكش ــتقرار واتخ ــز األمن واالس ــة العليا يف تعزي ــة األمني اللجن
ــذا الجوانب املتعلقة  ــتقراره، وك ــتهداف أمن الوطن واس ــعى الس الخاليا النائمة التي تس

بتحصني الجبهة الداخلية.

.. ويناقش مع الرويشان ا�وضاع ا�منية في المحافظات.. ويناقش مع الرويشان ا�وضاع ا�منية في المحافظات

ــعبية أمس  ــوة الصاروخية للجيش واللجان الش ــت الق أطلق
ــاحل  ــتياً عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الس صاروخاً باليس

الغربي.
ــوة الصاروخية  ــبأ) أن الق ـــ (س ــكري ل ــح مصدر عس وأوض
ــات الغزاة  ــكا تجمع ــوع توش ــتي ن ــاروخ باليس ــتهدفت بص اس

واملرتزقة يف الساحل الغربي.

ــا  ــي نظمته ــة الت ــة االحتجاجي ــاركون يف الوقف ــاد املش أش
ــة املهرة  ــاء محافظ ــال أبن ــاء بنض ــس يف صنع ــل أم وزارة النق
ــي داعني بقية  ــعودي اإلمارات ــد االحتالل الس ــم ض وانتفاضته
ــة املهرة باالنتفاضة  ــات الجنوبية أن تحتذي بمحافظ املحافظ

ضد االحتالل.
ــة إىل أن ما تقوم  ــادر عن الوقفة التضامني ــار البيان الص وأش
ــة املهرة هو  ــات بمحافظ ــن ممارس ــعودية واإلمارات م ــه الس ب
ــي تتمتع بها  ــان واملوارد الت ــتعمار واحتالل لألرض واإلنس اس
ــار وتدمري  ــدوان من حص ــوم به الع ــداً أن مايق ــة.. مؤك املحافظ
ــاعدات  ــل املس ــي تدخ ــة الت ــذ الربي ــارات واملناف ــئ واملط املوان
اإلنسانية واإلغاثية واملشتقات النفطية يأتي بعد فشله الذريع 

يف كافة الجبهات بهدف تركيع الشعب اليمني.
ــع  ــدة واملجتم ــم املتح ــان األم ــل يف  البي ــت وزارة النق وطالب
ــاف االنتهاكات التي تقوم بها  الدويل واملنظمات الحقوقية بإيق
ــعودية بحق الشعب اليمني وسيادة الجمهورية  اإلمارات والس
ــة  ــليم كاف ــن وتس ــادرة أرايض اليم ــا بمغ ــة ومطالبتهم اليمني
املطارات واملوانئ بما فيها مطار الغيظة وامليناء واملنافذ الربية 

للسلطة املحلية باملحافظة.

توشكا الباليستي يدك تجمعات الغزاة توشكا الباليستي يدك تجمعات الغزاة 
والمرتزقة في الساحل الغربيوالمرتزقة في الساحل الغربي

تأييد وتضامن واسع مع انتفاضة أبناء تأييد وتضامن واسع مع انتفاضة أبناء 
المهرة ضد االحتالل السعودي اPماراتيالمهرة ضد االحتالل السعودي اPماراتي
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مجلس النواب يوصي الحكومة باستيراد وشراء المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحليةمجلس النواب يوصي الحكومة باستيراد وشراء المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحلية
أقر مجلس النواب يف جلسته أمس برئاسة 
ــي تقرير  ــيل الراع ــس يحيى ع ــس املجل رئي
ــة  ــرثوات املعدني ــط وال ــة والنف ــة التنمي لجن
بشأن نتائج نزولها امليداني للموانئ واملنافذ 
ــدة والبيضاء وذلك  الربية بمحافظتي الحدي

ــال بنائب  ــب الحكومي ممث ــزام الجان بعد الت
ــني  ــر املالية الدكتور حس ــوزراء وزي رئيس ال
ــر اللجنة من  ــا ورد يف تقري ــذ م ــويل بتنفي مقب

توصيات.
ــي  ــني رشكت ــة بتمك ــات الحكوم ــت التوصي وألزم

ــترياد ورشاء  ــة اس ــام بعملي ــاز من القي ــط والغ النف
ــتقات النفطية والغاز وتوفريها للسوق املحلية  املش
ــتمرة ومنحها الصالحيات الكاملة وفقا  بصورة مس

لقانون إنشاؤهما.

أقر تقرير لجنة التنمية والنفط بشأن نزولها للموانئ والمنافذ الربية:

صنعاء / سبأ 
ــن حبتور برقية  ــوزراء الدكتور عبد العزيز ب ــث رئيس مجلس ال بع
ــاة زاخرة  ــد حي ــم الطبيب، بع ــني هاش ــاة حس ــاة يف وف ــزاء ومؤاس ع

بالعطاء يف خدمة الوطن.
وعرب رئيس الوزراء يف الربقية عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية 
ــة آل الطبيب بهذا  ــه وكاف ــد ويحيى وط ــوض ومحم ــد ع ألوالد الفقي
ــع الرحمة واملغفرة  املصاب.. مبتهال إىل املوىل القدير أن يتغمده بواس

ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

رئيس الوزراء يعزي في وفاة حسين هاشم الطبيبرئيس الوزراء يعزي في وفاة حسين هاشم الطبيب

طيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة وتعز والحديدة وحجةطيران العدوان يشن سلسلة غارات على العاصمة وتعز والحديدة وحجة
ــر  آخ ــب  وأصي ــن  مواط ــهد  استش
ــريان العدوان  ــتهداف ط ــر اس ــس إث أم
ــوقاً يف مديرية  ــعودي األمريكي س الس

القبيطة بلحج.
ــيل باملحافظة  ــدر مح ــح مص وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان استهدف  لـ(س
ــني  ــوق االثن ــاحنتني يف س ــني ش بغارت
إىل  أدى  ــا  م ــة،  القبيط ــة  بمديري
ــة  وإصاب ــاحنة  ش ــائق  س ــهاد  استش

مواطن .
ــدوان األمريكي  ــن طريان الع كما ش
ــىل  ــارات ع ــالث غ ــس ث ــعودي أم الس

مديرية الصلو بمحافظة تعز.
ــة  ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــارات  ــالث غ ــتهدف بث ــريان اس أن الط
ــي دمنة  ــني مديريت ــط ب ــق الراب الطري
ــريان العدوان  ــن ط خدير والصلو.. وش
ــعودي األمريكي أمس غارتني عىل  الس

مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.
ــة   ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــتهدف بغارتني  ــدوان اس ــريان الع أن ط
ــة  الجرب ــة  منطق يف  ــن  مواط ــة  مزرع

بمديرية الدريهمي.
ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل إىل 
ــعودي األمريكي أمس غارتني عىل  الس

محافظة حجة .

استشهاد مواطن وإصابة آخر باستهداف سوق يف لحج
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التفاصيل صفحة 03

 وزير الخارجية: معالجة الوضع اPنساني تتطلب استقرار الوضع المعيشي  وزير الخارجية: معالجة الوضع اPنساني تتطلب استقرار الوضع المعيشي 
وصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء قبل الحديث عن أي تسويةوصرف المرتبات وفتح مطار صنعاء قبل الحديث عن أي تسوية

صنعاء/ سبأ
ــدس  ــة املهن ــر الخارجي ــى وزي التق
ــس  ــس، رئي أم ــه  ــام رشف عبدالل هش
مكتب املساعدات اإلنسانية والحماية 
ــي  األوروب ــاد  لإلتح ــع  التاب ــة  املدني

كريستوف ريلتنني.
ــتعراض  ــاء اس ــالل اللق ــرى خ وج
ــا  يموله ــي  الت ــاريع  واملش ــطة  األنش

اإلتحاد األوروبي يف اليمن.
ــن  ع ــة  الخارجي ــر  وزي ــرب  وأع
ــاني الهام لإلتحاد  تثمينه للدور اإلنس
ــات الكارثة  ــة تداعي ــي ملواجه األوروب
ــف  تحال ــا  أوجده ــي  الت ــانية  اإلنس

العدوان.

التقى رئيس مكتب المساعدات اإلنسانية التابع لالتحاد األورويب:
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