
ــورو  ــون ي ــة 90 ملي ــة األوروبي ــت املفوضي خصص
ــن  ــني يف اليم ــانية للمدني ــاعدات إنس ــة كمس إضافي
ــي إىل 118  ــاعدات االتحاد األوروب ــم مس لريتفع حج

مليون يورو.
ــبأ)  ــرت املفوضية األوروبية يف بيان تلقت (س وذك
ــخة منه، أن اليمن يغرق يف أسوأ أزمة جوع عاملية  نس
ــبيل الوحيد لوقف هذه  ــراء الحرب.. مؤكدة أن الس ج

املأساة اإلنسانية هو من خالل حل سيايس.
وقال مفوض املساعدات اإلنسانية وإدارة األزمات 
ــع الزمن  ــباقاً م ــتيليانديز " نخوض س ــتوس س كرس
ــة يف اليمن، لذا يرفع االتحاد األوروبي  لتجنب املجاع
ــانية املنقذة لألرواح إىل الشعب  من مساعداته اإلنس
ــخص  ــني ش ــة مالي ــة ثماني ــاف" قراب ــي". وأض اليمن
ــتضعف سيستفيدون من تمويلنا اإلضايف والذي  مس
ــرصف  ــة وال ــة والصح ــات التغذي ــيغطي احتياج س

الصحي والحماية باإلضافة إىل احتياجات أخرى".

االتحاد ا�وروبي: الحل السياسي هو السبيل االتحاد ا�وروبي: الحل السياسي هو السبيل 
الوحيد لوقف المأساة ا�نسانية في اليمنالوحيد لوقف المأساة ا�نسانية في اليمن

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
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 althawrah99@gmail.comرسائلكم تصل إلينا:
althawrah99@yahoo.com ْصنعاء اليوم| 12 صفحة | 50 رياالً 24ْ 11 30 صفر 1440ه - 8 نوفمرب  2018م العدد 19712الخميس

قائد الثورة يدعو شرفاء وأحرار اليمن إلى التحرك الجاد والمسؤول للتصدي للعدوانقائد الثورة يدعو شرفاء وأحرار اليمن إلى التحرك الجاد والمسؤول للتصدي للعدوان
أكد  يف كلمة متلفزة أن التحرك الواعي للجبهات أفشل وصول األعداء  إىل أهدافهم

ــة ــرك ــع ــم ال نـــهـــايـــة  ــي  ــن ــع ي ال  لـــلـــعـــدو  ــــراق  ــــت اخ وأي  الـــعـــســـكـــري  ـــار  ـــس ـــم ال ـــم  ـــدع ب ــي  ــن ــع م الــجــمــيــع    ■■
أمريكية رؤيـــة  وفـــق  حـــوار  لــجــولــة  دعـــت  أمــريــكــيــة  تــصــريــحــات  بــعــد  جـــاء  الــجــديــد  الـــعـــدوان  تصعيد    ■■

صنعاء / سبأ
ــيد عبد امللك بدر الدين الحوثي  دعا قائد الثورة الس
ــاد  الج ــرك  التح إىل  ــن  اليم يف  ــرار  واألح ــاء  الرشف كل 

للتصدي للعدوان يف كل الجبهات.
وقال السيد عبد امللك الحوثي يف كلمة له أمس حول 
ــؤولية  ــون بتحمل املس ــتجدات " نحن معني ــر املس آخ
ــدوان "  ــد الع ــدي لتصعي ــة للتص ــكل جدي ــرك ب والتح
ــات،  ــود والثب ــون بالصم ــع معني ــرياً إىل أن الجمي ، مش
ــة املعركة، بل يعني أن  ــرتاق للعدو ال يعني نهاي وأي اخ

ــدا أن التخاذل يف  ــح أوجب.. مؤك ــرك والقتال أصب التح
مثل هذه الظروف أمر خطري.

ــكري  ــار العس ــي بدعم املس ــع معن ــاف" الجمي وأض
اليوم، ألنه مسار رئييس وفاصل وأسايس".

وأوضح السيد عبد امللك الحوثي أن تصعيد العدوان 
الجديد جاء بعد ترصيحات أمريكية دعت لجولة حوار 
ــق رؤية أمريكية.. وقال " كنا نتوقع أن هناك ترتيبات  وف
ــة لهذا التصعيد  ــكري كبري وأعطيت فُرص لتصعيد عس

مدتها شهر واحد".

إرشاف  ــىل  ع ــد  يعتم ــاس  باألس ــدوان  الع أن  ــد  وأك
وتخطيط وسالح ودعم لوجيستي أمريكي، وكل األدوار 
ــعودي  ــة املهمة للعدوان يقوم بها األمريكي والس الفعلي
ــدان..  ــذون يف املي ــط منف ــم فق ــة ه ــي ، والخون واإلمارات
ــايس يف العملية  الفتا إىل أن الدور األمريكي رئييس وأس

العسكرية ضد الشعب اليمني.
ــالم  ــة األمريكي عن الس ــورة أن نغم ــد الث ــر قائ وذك
ــني لكل مرحلة تصعيد، وكلمة السالم  باتت عملية تدش
ــىل اليمن  ــرب ع ــي يف الح ــتعمال األمريك ــب االس بحس

تساوي الحرب واملعركة.. مؤكداً أن األمريكي يرتب ويعد 
ويدشن مرحلة التصعيد بترصيحات عن السالم.

ــه الكلمة يف  ــكل ما تعني ــي متورط ب ــنّي أن األمريك وب
ــلوب األمريكي يعتمد عىل  العدوان بكل جرائمه ، واألس
ــيش.. الفتاً  ــر إجرامي ووح ــزاز، ودور آخ ــداع واالبت الخ
ــب كبرية  ــل يف العدوان عىل مكاس ــي حص إىل أن األمريك
جداً بالنسبة له عىل املستوى االقتصادي عرب صفقات 

السالح واستالم الثمن يف كل يشء.
نص الكلمة صفحة 03

الرئيس المشاط يستعرض مع رئيس مجلس النواب المستجدات على الساحة في ظل تصعيد تحالف العدوانالرئيس المشاط يستعرض مع رئيس مجلس النواب المستجدات على الساحة في ظل تصعيد تحالف العدوان
صنعاء / سبأ

ــاط رئيس  التقى األخ مهدي املش
ــس  أم ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــواب األخ يحيى  ــس الن ــس مجل رئي

عيل الراعي.
ــتعراض  ــالل اللقاء اس ــرى خ ج
ــاحة الوطنية  ــتجدات عىل الس املس
ــدوان  الع ــف  ــد تحال ــل تصعي يف ظ
ــتهداف  ــن جرائم واس ــا يرتكبه م وم
يف  ــة  خاص ــة  االقتصادي ــدرات  للمق

محافظة الحديدة.

وتطرق اللقاء إىل املواقف الدولية 
ــد  يع ــذي  ال ــدوان  الع ــد  تصعي إزاء 
ــار يف جبني املجتمع الدويل  وصمة ع

ومنظماته الحقوقية.
ــود هيئة  ــاء جه ــتعرض اللق واس
ــواب يف التواصل  ــة مجلس الن رئاس
ــات  والربملان ــدويل  ال ــع  املجتم ــع  م
واملنظمات الدولية إليصال مظلومية 
ــا يتعرض له من  ــعب اليمني وم الش
عدوان وحرب اقتصادية خلفت آثارا 
ــانية هي األكرب  ــاة إنس كارثية ومأس

عىل مستوى العالم.
ــب  جون إىل  ــاء  اللق ــرق  تط ــا  كم
ــلطة الترشيعية  ــني الس ــيق ب التنس
ــة  ملواجه ــة  التنفيذي ــلطة  والس
ــة وتخفيف معاناة  التحديات الراهن

املواطنني.
ــدي  مه األخ  ــش  ناق ــك  ذل إىل 
ــيايس  ــس املجلس الس ــاط رئي املش
ــل زكريا  ــع وزير النق ــىل أمس م األع

الشامي..

التقى وزيري النقل والنفط والمعادن

التفاصيل صفحة 02

مجلس النواب: آن ا�وان ليستيقظ المجتمع الدولي من مجلس النواب: آن ا�وان ليستيقظ المجتمع الدولي من 
سباته ويقف إلى جانب الشعب اليمني في مظلوميتهسباته ويقف إلى جانب الشعب اليمني في مظلوميته

صنعاء / سبأ
ــته أمس  ــس النواب يف جلس ــف مجل وق
ــى عيل  ــس األخ يحي ــس املجل ــة رئي برئاس
ــية ومعاناة  ــاع املعيش ــام األوض ــي أم الراع
ــلع  الس ــعار  أس ــاع  ارتف ــراء  ج ــني  املواطن
ــعر العملة  ــتقرار س ــدم اس ــات وع والخدم

الوطنية مقابل أسعار العمالت األخرى.

ــىل رضورة قيام  ــعب ع ــواب الش ــد ن وأك
ــي  ــدور الرقاب ــل ال ــة بتفعي ــات املعني الجه
ــة  واملتابع ــة  بالرقاب ــة  التنفيذي ــا  ألجهزته
ــام بدورها  ــواق والقي ــعار الرصف واألس ألس
ــح والقوانني والتوصيات الصادرة  وفقاً للوائ
ــة وان  ــبق للحكوم ــي س ــس والت ــن املجل م

التزمت بها.

وأشارت نقاشات نواب الشعب إىل حجم 
ــتمرار  ــانية جراء اس ــم املعاناة اإلنس وتفاق
ــة  االقتصادي ــار  واآلث ــار  والحص ــدوان  الع
ــل املواطن  ــي أثقلت كاه ــة عليه والت املرتتب
ــل الصمت العربي  ــن معاناته يف ظ وزادت م

والدويل ومحارصة شعب بأكمله.

اليوم لقاء برلماين دويل يمني أورويب لمناقشة أوضاع اليمن 

البقية صفحة 02

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٩٩ مواطنين بينهم نساء واطفال   مواطنين بينهم نساء واطفال  
باستهداف طيران العدوان لمنزلهم في حرضباستهداف طيران العدوان لمنزلهم في حرض

ــني  ــعودي غارت ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ــن  ــزل املواطن حس ــتهدفت من ــار اس ــدون طي ــرة ب بطائ
ــعاب  ــري يف منطقة املورم رشق الش ــي العم ــد يمان محم

بمديرية حرض
ــاء  ــهاد 7 مواطنني بينهم نس ــارات أدت إىل استش الغ

وأطفال وإصابة امرأتني خالل الغارات 
أسماء الشهداء: 

األب حسن محمد يماني العمري 45 سنة 
األم رضيه عبدالله جراد 37 سنة

ــن يماني  ــميه حس ــنة ، الطفلة س ــن يماني العمري 12 س ــل عيل حس الطف
ــنوات   ،الطفلة ليىل  ــري 8س ــن يماني العم ــة هنود حس ــان، الطفل ــري عام العم
حسن يماني العمري 9 سنوات  ، الطفلة هند حسن يماني العمري 5 سنوات ..

الجرحى:
الطفلة عائشة حسن يماني 11سنة ، وفاطمة حسني مسعود 35 سنة

باليستي من طراز بدر باليستي من طراز بدر ١١--pp يدك حشدًا للغزاة ومرتزقتهم في الساحل الغربي يدك حشدًا للغزاة ومرتزقتهم في الساحل الغربي

الحديدة/ سبأ
ــش  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
واللجان الشعبية أمس صاروخاً باليستياً 
ــد كبري للغزاة  ــراز بدرP_1 عىل حش من ط

واملرتزقة بالساحل الغربي.

ــاروخ  الص أن  ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
ــقوط  ــه بدقة وس ــاب هدف ــتي أص الباليس
ــى يف  ــىل والجرح القت ــن  ــرية م ــداد كب أع

صفوف العدو.

مصرع وجرح اعداد كبرية من مرتزقة العدوان يف صرواح وتعز والبيضاء

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ــس آلية  ــعبية أم ــش واللجان الش ــدات من الجي ــرت وح دم
ــكرية واستهدفت أربعة جنود سعوديني ومرتزقة يف نجران  عس

وجيزان .
ــدروع يف  ــدة ال ــبأ) أن وح ــكري لـ(س ــدر عس ــح مص وأوض
ــعبية دمرت آلية عسكرية تحمل رشاشاً  الجيش واللجان الش

عيار 23 بصاروخ موجه جنوب الدود يف جيزان .

تدمير آلية وقنص أربعة جنود سعوديين تدمير آلية وقنص أربعة جنود سعوديين 
ومرتزقة في نجران وجيزانومرتزقة في نجران وجيزان

مجلس الشورى يناقش جهود هيئة الشؤون ا�نسانية في المجال ا�غاثىمجلس الشورى يناقش جهود هيئة الشؤون ا�نسانية في المجال ا�غاثى
ــورى أمس اجتماع  ــد بمجلس الش عق
ــس املجلس  ــال رئي ــم بأعم ــة القائ برئاس
ــس  ــم رئي ــدروس، ض ــني العي ــد حس محم
ــئون  ــيق الش ــة الوطنية إلدارة وتنس الهيئ
ــور  الدكت ــوارث  الك ــة  ومواجه ــانية  اإلنس

القاسم عباس .
ــدد  ــرضه ع ــذي ح ــاع ال ــرس االجتم ك
ــس  ــورى ورئي ــس الش ــاء مجل ــن أعض م
ــانية بأمانة  ــؤون اإلنس ــيق الش هيئة تنس

ــاب رشف الدين ومدير  ــة عبدالوه العاصم
ــاء، هادي  ــة بمحافظة صنع ــب الرتبي مكت
ــة  ــة الوطني ــود الهيئ ــة جه ــار، ملناقش عم
يف  ــانية  اإلنس ــئون  الش ــيق  وتنس إلدارة 

املجال اإلغاثي.
ــب املتصلة  ــاء إىل الجوان ــرق اللق وتط
ــرساً من  ــن ق ــا املهجري ــتيعاب قضاي باس
أبناء محافظة الحديدة عىل ضوء التقرير 
ــاع  ــول أوض ــورى ح ــس الش ــري ملجل األخ

ــذي تم  ــاء الحديدة وال ــن أبن ــني م النازح
رفعه إىل رئيس املجلس السيايس األعىل.

ويف االجتماع نوه القائم بأعمال رئيس 
ــود الهيئة الوطنية  ــورى بجه مجلس الش
ــانية  اإلنس ــئون  الش ــيق  وتنس إلدارة 
ــة  اإليجابي ــة  والعالق ــوارث  الك ــة  ومواجه
ــة يف املجال  ــات الدولية العامل ــع املنظم م

اإلغاثي..

مجلس الوزراء: رهان العدوان على تحقيق مكاسب ميدانية قبل المشاورات المزعومة خاسرمجلس الوزراء: رهان العدوان على تحقيق مكاسب ميدانية قبل المشاورات المزعومة خاسر
صنعاء/ سبأ

ــدوري الذي  ــوزراء يف اجتماعه ال ــس ال وقف مجل
ــس الدكتور  ــة رئيس املجل ــس بصنعاء برئاس عقد أم
يف  ــاع  األوض ــام  أم ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
جبهات مواجهة تحالف العدوان السعودي اإلماراتي 
ــا وراء الحدود  ــة وم ــات الداخلي ــم يف الجبه ومرتزقته

وتصعيده الحايل يف الساحل الغربي بوجه خاص.
حيث استمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس الوزراء 
ــان ووزير  ــئوِن األمن والدفاع اللواء جالل الرويش لش
ــول األوضاع  ــارص العاطفي ح ــواء محمد ن الدفاع الل

ــد  ــل التصعي ــتجداتها يف ظ ــات ومس ــة الجبه يف كاف
ــيدهم غري  الكبري للمعتدين والغزاة ومرتزقتهم وتحش
املسبوق يف أغلبية الجبهات والساحل الغربي بصورة 

خاصة.
ــزاة كانوا يراهنون  ــح التقرير أن املعتدين الغ وأوض
ــاورات  ــب ميدانية قبيل املش ــريا عىل تحقيق مكاس كث
ــل اإلرادة  ــق لهم يف ظ ــم ولن يتحق ــو ما ل ــة وه املفرتض
ــة والقتالية العالية  ــة الصلبة والعقيدة الوطني الوطني

التي يخوض بها رجال الجيش واللجان الشعبية ..

ناقش األوضاع يف الجبهات وتصعيد العدوان يف الحديدة

التفاصيل صفحة 02
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