
صنعاء / سبأ
ــبوعي  ــس القضاء األعىل اجتماعه األس عقد مجل
ــد يحيى  ــس القايض أحم ــس املجل ــة رئي أمس برئاس

املتوكل.
ــدد من  ــىل نقل ع ــس ع ــق املجل ــاع واف ويف االجتم
القضاة للعمل يف بعض الشعب االستئنافية واملحاكم 
ــواغر والحاجة بناء عىل العرض  ــد الش االبتدائية لس
ــي، ويف  القضائ ــش  التفتي ــة  ــس هيئ ــن رئي ــدم م املق
ــش القضائي  ــس هيئة التفتي ــدد وجه املجل ــذا الص ه
ــة ضد كل من  ــراءات القانوني ــق واتخاذ اإلج بالتحقي
ــول تمهيدا  ــذر مقب ــه دون ع ــارشة عمل ــع عن مب امتن

إلحالتهم إىل مجلس املحاسبة وفقا للقانون.
ــة موظفي  ــب إدارة نقاب ــس يف طل ــا فصل املجل كم

السلطة القضائية اإلداريني..

حركة تنقالت قضائية في بعض حركة تنقالت قضائية في بعض 
الُشَعب االستئنافية والمحاكمالُشَعب االستئنافية والمحاكم
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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
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: 

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 

www.althawranews.net رسائلكم تصل إلينا:
althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ْصنعاء اليوم| 12 صفحة | 50 رياالً 24ْ 10 28 صفر 1440ه - 6 نوفمرب  2018م العدد 19710الثالثاء

ــاط رئيس املجلس السيايس   التقى األخ مهدي املش
ــده محمد  ــورى عب ــس الش ــو مجل ــس عض ــىل أم األع

الجندي.
ــاء مجلس  ــة دور أعض ــاء مناقش ــالل اللق جرى خ
ــة وتقديم  ــك الجبهة الداخلي ــورى يف تعزيز تماس الش
ــات التي  ــاوز التحدي ــة بتج ــات الكفيل ــرؤى واملقرتح ال

فرضها العدوان والحصار وحربه االقتصادية.
والتقى األخ مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس 

األعىل أمس الشيخ محمد عيل الغادر.
ــة بتعزيز التالحم  ــرق اللقاء إىل الجوانب املتصل تط
ــتمرار  ــك الجبهة الداخلية يف ظل اس ــعبي وتماس الش

العدوان والحصار.
ــان  ــائخ واألعي ــة دور املش ــىل أهمي ــاء ع ــد اللق وأك
والوجهاء يف حل قضايا املواطنني والتصدي ملخططات 

العدوان التي تستهدف تمزيق النسيج االجتماعي.
ــاط رئيس  ــى األخ مهدي املش ــر التق ــن جانب آخ م
ــو اللجنة الثورية  ــيايس األعىل أمس عض املجلس الس

العليا محمد املقالح.

الرئيس يشدد على العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحدياتالرئيس يشدد على العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات
التقى  عضو مجلس الشورى عبده الجندي والشيخ الغادر وعضو الثورية العليا محمد المقالح والصحفي جمال عامر

الرئيس يستعرض مع قيادات تنظيم التصحيح مستجدات الساحة الوطنيةالرئيس يستعرض مع قيادات تنظيم التصحيح مستجدات الساحة الوطنية
التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

ــاط رئيس املجلس السيايس األعىل  كما التقى األخ مهدي املش
أمس رئيس تنظيم التصحيح مجاهد القهايل وقيادات التنظيم.

ــاحة  ــىل الس ــتجدات ع ــتعراض املس ــاء اس ــالل اللق ــرى خ ج
ــن جرائم خاصة يف  ــد العدوان وما يرتكبه م ــة يف ظل تصعي الوطني
ــن حصار جائر خلف  ــي باإلضافة إىل ما يفرضه م ــاحل الغرب الس

أوضاعا كارثية.
ــذه  ــة يف ه ــات الوطني ــزاب واملكون ــاء إىل دور األح ــرق اللق وتط
ــم  ــز التالح ــن يف تعزي ــا الوط ــر به ــي يم ــتثنائية الت ــة االس املرحل
ــال  ــي ورفد الجبهات للتصدي للعدوان وإفش واالصطفاف الوطن

مخططاته.
ــة بالتواصل مع األحزاب  ــا تطرق اللقاء إىل الجوانب املتصل كم

واملكونات الوطنية إلجراء حوار يمني – يمني.
البقية صفحة 02

الراعي: مجلس النواب يمثل جبهة الصمود ا=ولى في معركة الدفاع عن الوطنالراعي: مجلس النواب يمثل جبهة الصمود ا=ولى في معركة الدفاع عن الوطن
التقى رئيس وأعضاء مجلس التالحم القبلي وتسلم درع القبيلة اليمنية

صنعاء /سبأ
ــيل الراعي رئيس  ــى األخ يحيى ع التق
ــاء  وأعض ــادة  قي ــس  أم ــواب  الن ــس  مجل
ــة رئيس  ــيل برئاس ــم القب ــس التالح مجل

املجلس الشيخ ضيف الله رسام.
ــر الدولة  ــرضه وزي ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــورى  والش ــواب  الن ــيس  مجل ــئون  لش
ــو حليقة والقائم  ــيل عبدالله أب الدكتور ع
ــواب عضو  ــام مجلس الن ــال أمني ع بأعم
ــرة، وعدد من أعضاء  املجلس أحمد النوي
ــاء  ــس وأعض ــح رئي ــواب، من الن ــس  مجل

ــس مجلس  ــيل، رئي ــم القب ــس التالح مجل
ــالالً  إج ــة،  اليمني ــة  القبيل درع  ــواب  الن
ــس النواب يف  ــاً بدور مجل ــراً وعرفان وتقدي
ــرض لها  ــي يتع ــرات الت ــدي للمؤام التص
ــتهدف وحدته وأمنه وسيادته  اليمن وتس

واستقراره.
ــواب خالل  ــس الن ــس مجل ــب رئي ورح
ــيل  ــم القب ــس التالح ــس مجل ــاء برئي اللق
وعدد من قيادات وأعضاء املجلس يف بيت 

الشعب .. 
التفاصيل صفحة 02 

العميد سريع : العميد سريع : ٣٠٣٠ جثة ال تزال في ميدان المعركة و  جثة ال تزال في ميدان المعركة و ٥٠٥٠ مصابًا وصلوا إلى مستشفى بيحان مصابًا وصلوا إلى مستشفى بيحان
ــمي للقوات املسلحة العميد  أكد املتحدث الرس
ــادة األلوية  ــدد من ق ــع مرصع وأرس ع ــى رسي يحي
ــة بعملية  ــرشات من املرتزق ــة الع ــب وإصاب والكتائ
ــعبية يف  ــان الش ــش واللج ــة للجي ــكرية نوعي عس

جبهة ناطع بالبيضاء.
ــبأ ) أن أبطال الجيش  ــار يف ترصيح لـ (س وأش
ــتدراج نوعية  ــذوا عملية اس ــعبية نف واللجان الش
ــاض عليه من  ــه واالنقض ــدو ومحارصت ــوات الع لق
ــرصع العرشات  ــفرت عن م ــات وأس ــة االتجاه كاف
ــتخبارات يف اللواء 19 مشاة العقيد  منهم ركن االس
احمد العيايش وقائد الكتيبة الرابعة يف اللواء 153 
مشاة العقيد املرتزق حسني ديمان ونجل القيادي 

املرتزق مفرح بحيبح خالل العملية .
ــت يف ارض  ــن 30 جثة الزال ــرث م ــت إىل أن أك ولف
ــوا إىل  ــة وصل ــن املرتزق ــا م ــة وأن 50 مصاب املعرك
مستشفى بيحان ، إىل جانب أرس عدد من املرتزقة 
ــكرية  ــري من اآلليات واألطقم العس وتدمري عدد كب
ــكري متنوع يف  ــاد عس ــات وعت ــت آلي ــام س واغتن

العملية.
ــاف العميد يحيى رسيع أن أبطال الجيش  وأض
و اللجان الشعبية تمكنوا من تنفيذ هجوم معاكس 
وتطهري املواقع التي كان العدو قد تقدم فيها خالل 

اليومني املاضيني بمسافة ستة كيلو مرتات .

مصرع وأسر عدد من قادة األلوية والكتائب التابعة لقوات العدوان يف البيضاء

انكسار زحف مكثف لمرتزقة الجيش السعودي ومصرع خمسة منهم  في جيزانانكسار زحف مكثف لمرتزقة الجيش السعودي ومصرع خمسة منهم  في جيزان
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــرس  ك
ــاً ملرتزقة  ــاً مكثف ــعبية أمس زحف الش

الجيش السعودي قبالة جيزان.
ــكري بجيزان  ــدر عس وأوضح مص
ــن مرتزقة الجيش  ــبأ) أن عدداً م (س
ــار  ــعودي قتلوا وجرحوا يف انكس الس

زحف لهم رشق جبل النار.
ــف  الزح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــاركة  ــاعة بمش ــتمر أكرث من 12 س اس
ــتطالع .. الفتاً  ــريان الحربي واالس الط
ــدوان لم يتمكنوا من  إىل أن مرتزقة الع

إحراز أي تقدم.
ــن مرتزقة الجيش  ــة م ولقي خمس
ــرت  ــم ودم ــس مرصعه ــعودي أم الس

ــش  للجي ــات  عملي يف  ــراديل  ب ــة  عرب
واللجان الشعبية بجيزان 

ــكري بجيزان  ــدر عس واوضح مص
ــش  الجي يف  ــة  القناص ــدات  وح أن 
واللجان الشعبية قنصت ثالثة جنود 
سعوديني رشق جبل الدود ، باإلضافة 

إىل اثنني آخرين يف موقع املعريضة.
ــدات  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــان  واللج ــش  الجي يف  ــة  متخصص
ــعبية دمرت عربة براديل سعودية  الش
بصاروخ موجه قبالة جبل قيس، أدى 

إىل مرصع من كان عىل متنها .
ــن الجيش  ــدات م ــذت وح ــا نف كم
ــاً  كمين ــس  أم ــعبية  الش ــان  واللج

ــكرية ومجموعة من  محكماً آللية عس
املنافقني قبالة نجران .

وأوضح مصدر عسكري بنجران أن 
وحدات الهندسة يف الجيش واللجان 
ــم آللية  ــني محك ــذت كم ــعبية نف الش
ــش  ــة الجي ــة بمرتزق ــكرية محمل عس
ــعودي يف صحراء األجارش بعبوة  الس
ــل  ــران أدى إىل مقت ــة نج ــفة قبال ناس

وجرح عدد من املرتزقة .
ــدة  وح أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــفة أخرى  ــة فجرت عبوة ناس الهندس
يف تجمع للمرتزقة يف صحراء األجارش 
ــن  م ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  لس أدت 

املرتزقة .

كمني محكم آللية سعودية محملة بالمرتزقة يف نجران

البقية صفحة 02

 / وكاالت 
ــتخدام  ــوء اس ــعودية بس  اتهم الرئيس األمريكي دونالد ترامب، الس
ــعودي  ــن الطريان الس ــلحة األمريكية يف اليمن، ووصف حادثة ش األس
ــاالً يف اليمن  ــل أطف ــىل حافلة تق ــايض ع ــطس امل ــة يف أغس ــارة جوي غ

بـ"املروعة".
ــيوس": "إنه ألمر مروع ما  ــال ترامب يف مقابلة مع  صحيفة "أكس وق
ــذا؟ - هذا ليس  ــال يف اليمن.. هل يزعجني ه ــدث للحافلة مع األطف ح
ــاس ال يعرفون كيف  ــؤالء أن ــعر به). ه ــا يكفي (ملا أش ــاً بم ــرياً قوي تعب

يتعاملون مع السالح".

وزير الخارجية الربيطانية : الحل العسكري يف اليمن خلف عواقب كارثية

ترامب: السعودية أساءت استخدام ترامب: السعودية أساءت استخدام 
ا=سلحة ا=مريكية في اليمنا=سلحة ا=مريكية في اليمن

ا=حزاب والفعاليات اTجتماعية : تصعيد العدوان ا=خيرسيكون كارثيا على المستوى اTنسانيا=حزاب والفعاليات اTجتماعية : تصعيد العدوان ا=خيرسيكون كارثيا على المستوى اTنساني
ــدة التصعيد  ــرتك بش ــزاب اللقاء املش ــت أح أدان
ــوى العدوان يف منطقة الكيلو 16 بمحافظة  األخري لق
ــوبة العواقب التي  ــري محس ــدة، والعمليات غ الحدي

يقوم بها العدوان يف هذه املنطقة.
ــرتك يف بيان تلقت وكالة  ودعت أحزاب اللقاء املش
ــبأ) نسخة منه املنظمات  األنباء األنباء اليمنية (س
ــانية والدولية إىل الخروج عن صمتها املخزي  اإلنس
ــن عامة وما يجري بمحافظة  تجاه ما يجري يف اليم

الحديدة خاصًة.
ــات املعركة  ــىل مجري ــب ع ــر املرتت ــدت أن األث وأك
ــتوى  ــيكون كارثياً عىل املس ــو 16 س ــة الكيل يف منطق

ــاني عىل اليمنيني عموما وعىل أبناء محافظة  اإلنس
الحديدة بشكل خاص.

ــذا التصعيد هو  ــد عىل أن ه ــدد البيان التأكي وج
ــه الترصيحات  ــد أمريكي خطري، وقد أوضحت تصعي
ــي دعت إىل إيقاف  ــة املخادعة األخرية، والت األمريكي
ــهر، متناسيًة أنها قد أعلنت أكرث من  الحرب خالل ش
ــعودي  ــاركتها ودعمها لتحالف العدوان الس مرة مش
ــال انتهاك  ــل صمت دويل مقيت حي ــي، يف ظ اإلمارات

كل املواثيق الدولية واإلنسانية.
ــعب  ــاء الش ــرتك أبن ــاء املش ــزاب اللق ــت أح ودع
ــد  رف يف  ــتمرار  واالس ــداع  االنخ ــدم  ع إىل  ــي  اليمن

الجبهات بالرجال واملال حتى تحقيق النرص.
ــة العليا  ــس اللجنة الثوري ــرب رئي ــن جانبه أعت  م
ــكري لتحالف  ــي التصعيد العس ــيل الحوث محمد ع
ــة إلعاقة أي محادثات تهدف  العدوان محاولة حثيث
ــرب رئيس  ــا اعت ــالم .كم ــالل الس ــرب وإح ــف الح لوق
الثورية العليا يف بيان صادر عنه هذا التصعيد دليال 
ــة بوقف  ــة املطالب ــات األمريكي ــف الترصيح عىل زي
ــن كونها محاولة من  ــال، والتي ال تعدو ع فوري للقت
ــور بمظهر  ــة للظه ــدة األمريكي ــات املتح ــل الوالي قب

الوسيط النزيه، بينما هي القائد الفعيل يف الحرب .

رئيس الثورية العليا  يدعو  الشعب اليمني إىل مواصلة الصمود والمواجهة 

البقية صفحة 02
التفاصيل صفحة 02

 /عبدالواسع الحمدي 
رصد مركز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية االنتهاكات والجرائم الجسيمة 
ــة  ــات الخدمي ــني واملنش ــيل اليمني ــدوان ع ــف الع ــوات تحال ــا ق ــي ارتكبته الت
والحكومية والخاصة والنتائج الكارثية التي لحقت باملواطنني واملنشآت خالل 

شهر أكتوبر املنرصم.
ــوم البيانية نوع  ــام والرس ــزود باألرق ــهري امل ــز يف التقرير الش ــح املرك وأوض
ــة يف كل محافظة عيل  ــة واملدفعي ــة والصاروخي ــات الجوي ــاكات والرضب االنته

حده.
ــراء جرائم العدوان  ــايل الضحايا واملصابني ج ــف التقرير أن إجم حيث كش

خالل أكتوبر وصل إىل 326 شهيدا ومصابا منهم 166شهيدا و106مصابني.

بحسب تقرير مركز عني اإلنسانية للحقوق والتنمية 

أقرها مجلس القضاء األعلى

٣٢٦٣٢٦ شهيدا وجريحا في  شهيدا وجريحا في ٣٦٧٥٣٦٧٥ غارة وقصفًا جويًا ومدفعيًا  غارة وقصفًا جويًا ومدفعيًا 

نفذها العدوان علي اليمن خالل أكتوبر المنصرمنفذها العدوان علي اليمن خالل أكتوبر المنصرم

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

رئيس المجلس السياسي ا=على يؤكد  على ضرورة إعادة التيار رئيس المجلس السياسي ا=على يؤكد  على ضرورة إعادة التيار 
الكهربائي للعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة كمرحلة أولىالكهربائي للعاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة كمرحلة أولى

صنعاء / سبأ
ــاط رئيس املجلس السيايس  التقى األخ مهدي املش
ــدس لطف  ــاء والطاقة املهن ــر الكهرب ــس وزي األعىل أم
ــرضه نائب  ــذي ح ــاء ال ــالل اللق ــرى خ ــوزي. ج الجرم
ــة  ــر الكهرباء عبد الغني املداني ومدير عام مؤسس وزي
ــة كهرباء  ــد ورئيس هيئ ــدس خالد راش ــاء املهن الكهرب
ــام كهرباء  ــي ومدير ع ــن الديلم ــف املهندس حس الري

األمانة املهندس صالح الدين املرصي،..

التقى قيادة وزارة الكهرباء


