
03أخبار وتقاريرأخبار وتقاريرالثــــورة

اإلعالم الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى الغزو شرقي المخااإلعالم الحربي يوزع مشاهد لخسائر قوى الغزو شرقي المخا

  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــل   للشؤون المالية والموارد البشرية فاض ــال  جم  - ــيد  الس ــاس  عب
ــع  ربي ــي  عل  - ــم  الحكي ــم  إبراهي

عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
- منصور شايع

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدريعبدالرحمن األهنومي الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس االدارة للصحافة
نائب رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

شهدت العاصمة صنعاء عرص أمس بساحة باب اليمن 
ــدة لتأييد التطورات النوعية للقوة  مسرية جماهريية حاش
ــني املرحلة  ــكري وتدش ــة ودائرة التصنيع العس الصاروخي
ــعار " البأس  ــداء عىل الكفار تحت ش ــة من حملة أش الثالث

الشديد ".
ــرية الهتافات املؤكدة عىل وحدة  ــاركون يف املس وردد املش
اليمنيني وتماسكهم يف مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن 
ــالمة أراضيه، وكذا "  ــتقالله وكرامته وأمنه وحريته وس واس

طائرة بدون طيار .. أنتجها الشعب املغوار".
ــن الفخر  ــرية الفتات عربت ع ــاركون يف املس ــل املش وحم
ــوة الصاروخية يف إنتاج  ــزاز باإلنجازات النوعية للق واالعت
ــماء  طائرات بدون طيار محلية الصنع، والتي حلقت يف س

العاصمة صنعاء أثناء املسرية الجماهريية.
وخالل املسرية أكد رئيس اللجنة التعبوية بمديرية بني 
الحارث بأمانة العاصمة عبدالوهاب صربة أن أبناء الشعب 
ــم وثباتهم  ــم البطولية بصربه ــطروا أروع املالح ــي س اليمن
ــم يف الجبهة  ــم وتراحمهم وصموده ــكهم وتالحمه وبتماس

الداخلية، ما جعل العدوان يف حرية من األمر.
ــم عىل أرض  ــدوان الرببري الغاش ــان من الع ــال " عام وق
اإليمان والحكمة ومن املعاناة وطواغيت العرص وأئمة الكفر 
والرشك يعملون ليال ونهارا ملواجهة أبناء الحكمة واإليمان، 
ــان من املكر الذي تزول منه الجبال قىض فيها عىل كل  عام

مقدرات الحياة ومع ذلك أنتم صامدون وصابرون ".
وأشار إىل أن املؤامرة الكبرية واملخطط الخطري يستهدف 
ــن والعرض والوطن بقيادة أمريكا والصهيونية العاملية  الدي
وربيبتهم السعودية قرن الشيطان وآل نهيان ومن تحالف 

معهم من األعراب واملرتزقة والخونة والعمالء.
ــات الحقوقية  ــدويل واملنظم ــربة إىل التواطؤ ال ــت ص ولف
ــدث يف اليمن من  ــرص عما يح ــي تغض الب ــانية الت واإلنس
ــان وارتكاب  ــة وانتهاك لحقوق اإلنس ــادة برشية جماعي إب
ــق األطفال  ــني بح ــا الجب ــدى له ــي ين ــم الت ــع الجرائ أبش
والنساء والعجزة والضعفاء وحصار مطبق برا وبحرا وجوا 
ــه إىل الوصاية  ــعب وإذالله إلعادت ــبيل إركاع هذا الش يف س

والتبعية .
ــرب أدواتها  ــه أمريكا اليوم وع ــعى إلي وأضاف "إن ما تس
الخليجية ومرتزقتها والعنارص اإلرهابية كالقاعدة وداعش 
ــزر اليمنية  ــيطرة عىل الج ــميات، هو الس ــا من املس وغريه
ــدب وبمحاذاة  ــق باب املن ــة البحرية يف مضي ــط املالح وخ
جزيرة سقطرى، هم يطمعون بالتقدم يف اتجاه ميناء املخا 
بتعز وصوال إىل الخوخة بالحديدة وتطويق امليناء وتعطيله 
ــعب اليمني لالستسالم،  ــديد وطأة الحصار لدفع الش وتش
ــة نهم التي تتعرض لقصف وزحوفات  كما هو الحال بجبه

ــهم بها  ــرة يمنون أنفس ــدوان لفتح ثغ ــررة من قبل الع متك
إليجاد خرق للوصول إىل صنعاء ".

كما أكد رئيس اللجنة التعبوية بمديرية بني الحارث أن 
ــأس والحزم مع األعداء  ــة، مرحلة القوة والب املرحلة الراهن
ــة من قبل  ــة وتاريخي ــة ووطني ــؤولية ديني ــرك بمس بالتح
ــكل رقماً صعبا يف املعادلة  ــع .. الفتا إىل أن اليمن يش الجمي

الدولية.
ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إىل الرتاحم وتفقد أحوال 
ــن وإعطائهم  ــى واألرسى واملفقودي ــهداء والجرح أرس الش
ــيدا باالنتصارات التي  ــام والرعاية .. مش حقهم من االهتم
ــرشف والقوة  ــال يف مواقع البطولة وال ــا رجال الرج يحققه
ــع الطائرات  ــرة التصنيع الحربي وتصني ــة ودائ الصاروخي

بدون طيار ونشد عىل أيديهم ملزيد من البذل والعطاء.
ــار رئيس حزب األمة العالمة محمد مفتاح  من جانبه أش
ــأت يف  ــدوان أخط ــاء إىل أن دول الع ــن العلم ــه ع يف كلمت
ــعب اليمني الذي ال ولن  ــا عندما أرادت تركيع الش تاريخه

يركع إال للخالق عز وجل.

وقال " ها نحن نودع عامني من البطولة والصمود والعزة 
ــن ورد كيدهم إىل  ــان املتجربي ــحق طغي ــعبنا اليمني س وش
ــهامهم إىل وجوههم، نودع عامني من إجرامهم  نحورهم وس
ــيئاً إال وارتكبوه  ــتهم وحقارتهم لم يرتكوا ش ونذالتهم وخس

من السحل والذبح وتمزيق األشالء ".
ــة التي كرست  ــوة الصاروخي ــاح الق ــة مفت ــا العالم وحي
ــة  ــىل منظوم ــت ع ــة وتغلب ــوة صاروخي ــة ق ــر معادل أخط
ــه تكنولوجيا اإلجرام والخبث  ــوت، أحدث ما أنتجت الباتري

واستطاعت الصواريخ أن تصل إىل أعماق قواعد العدو .
ــي يف كل قطاعاته وفروعه  ــاد بدور التصنيع الحرب وأش
الذين استطاعوا أن يصنعوا الطائرات املسرية التي تخرتق 
ــدة ومهاجمة والذين وفروا  ــتطلعة وراص أعماق العدو، مس
الذخرية والعتاد للجبهات رغم الحصار املطبق وكانوا رافداً 

من روافد الصمود .
ــهداء ودماءهم  ــة تضحيات الش ــّن رئيس حزب األم وثم
ــتقبل  ــم عطر الحياة واملس ــال " دماءك ــرة الزكية وق الطاه
ــا أعناقنا  ــة التي تطوقون به ــموخ والعزة واألمان ــي الش وه

ــد جيل لتضحياتكم وصمودكم  حتى نكون أوفياء جيًال بع
وبسالتكم ودمائكم الطاهرة الزكية ".

ــتطاعت أن  ــية التي اس ــادة السياس ــود القي ــوه بجه ون
ــك الجبهة  تخوض لجج بحار الفنت وأن تحافظ عىل تماس
ــرات وطوفان  ــد واملؤام ــرثة املكاي ــا رغم ك ــة وتمكنه الداخلي
ــة  ــك الجبه ــىل تماس ــاظ ع ــن الحف ــؤم م ــائس والل الدس

الداخلية وتصويب الغضب نحو املجرمني .
ــال  ــات بالرج ــد الجبه ــوة إىل رف ــه بالدع ــم كلمت واختت
واألموال والثبات ومحاربة الدسائس واملفسدين واملجرمني 

يف مختلف املواقع.
بدوره أعلن رئيس حملة أشداء عىل الكفار خالد املداني 
ــني املرحلة الثالثة من حملة أشداء عىل الكفار بهدف  تدش

دفع الرجال إىل الجبهات من أبناء الحارات .
ــتوى  ــي كانت عىل مس ــات الت ــتكون الفعالي ــال " س وق
ــاء  ــتوى األحي ــىل مس ــة ع ــذه املرحل ــالل ه ــات، خ املديري
ــن كل حارة  ــات م ــد للجبه ــاك رف ــيكون هن ــارات وس والح
ــا أن املرحلة الثالثة  ــدوان ".. مبين ــرك يف مواجهة الع للتح

ستكشف كل من يتآمر عىل البالد ومن هو مع العدوان .
ــة يف املرحلة  ــاركة الفاعل ــي الجميع إىل املش ــا املدان ودع
ــي يف إطار  ــار التي تأت ــداء عىل الكف ــن حملة أش ــة م الثالث
الجبهة التعبوية التي تشكلت يف كل املديريات وأن يساهم 

الجميع يف دفع الرجال والتوجه للجبهات .
ــني  واملرابط ــهداء  الش ــأرس  ب ــام  االهتم رضورة  ــد  وأك
ــد  ــاكني واملحتاجني وس والجرحى والرعاية بالفقراء واملس
الثغرات تجاه العدوان الذي قد يستغل ثغرة ما وينفذ منها 
ــي خلقها  ــية الصعبة الت ــل الظروف املعيش ــة يف ظ وخاص

العدوان والحصار .
ــة املدنية  ــاله وزير الخدم ــرية بيان ت ــد صدر عن املس وق
ــني  ــاركون تدش ــالن، أعلن فيه املش ــالل عق ــات ط والتأمين
ــار بعد نجاح  ــداء عىل الكف ــن حملة أش ــة م ــة الثالث املرحل
ــال إىل  ــن الرج ــري م ــرك كث ــة وتح ــني األوىل والثاني املرحلت

الجبهات ملواجهة العدوان .
ــع من  ــوى وأوس ــتكون أق ــة س ــذه املرحل ــار إىل أن ه وأش
ــرث .. مهيبا  ــا أك ــرد فيه ــيكون ال ــابقتني وس ــني الس املرحلت
ــرك يف لجانها وفرقها  ــع التفاعل مع الحملة والتح بالجمي
ــة  الداخلي ــني  الجبهت ــز  لتعزي ــارات  والح ــاء  األحي كل  يف 
والخارجية ورفد الجبهات باملال والرجال والوقوف يف وجه 

كل املرجفني واملثبطني واملتآمرين.
ــوة الصاروخية التي  ــة للق ــد واملبارك ــد البيان التأيي وأك
ــر .. مطالبا بالرضب بيد من  ــرب فخراً وعزاً لكل يمني ح تعت
حديد والتأكيد عىل االستمرار يف تطوير القوة الصاروخية 
ــتكربين  ــوف املس ــم أن ــي ستهش ــوىل الت ــد الط ــون الي لتك

وتطالهم يف كل مكان .
ــم حكومات  ــرية كل أحرار العال ــاركون يف املس ودعا املش
وشعوباً إىل القيام بمسؤولياتهم اإلنسانية يف الضغط عىل 
ــعب  ــاف عدوانها ورفع الحصار عن الش ــدوان إليق دول الع
ــؤولية اإلنسانية والتاريخية يف إيقاف  اليمني وتحمل املس

العدوان عىل اليمن أرضا وإنسانا .
ــات املوظفني  ــع مرتب ــم املتحدة بدف ــان األم ــب البي وطال
ــكل املوظفني .. مؤكدا  ــا بدفع املرتبات ل ــزام بتعهداته وااللت
ــني .. وقال لدول  ــري وارد يف قاموس اليمني ــالم غ أن االستس
ــوس  قام يف  وارد  ــري  غ ــالم  االستس أن  ــوا  إعلم  " ــدوان  الع
ــتقبلهم ولن تجدوا من  ــني، ماضيهم وحارضهم ومس اليمني

هذا الشعب إال ما تكرهون ".
ــاعر معاذ  ــية وقصيدة للش ــرة حماس ــرية فق تخلل املس

الجنيد بعنوان "من أي نرص إلهي نبدأ الحمدا " .

مسيرة "البأس الشديد" تدشن المرحلة مسيرة "البأس الشديد" تدشن المرحلة 
الثالثة من حملة النفير العامالثالثة من حملة النفير العام
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ضبط ضبط ٢٠١٢٠١ مخالفة تموينية بالحديدة مخالفة تموينية بالحديدة
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ــب الصناعة  ــة التابعة ملكت ــان الرقابية امليداني ــت اللج ضبط
ــة ومخالفة تموينية  ــدة 200 مخالف ــارة بمحافظة الحدي والتج

خالل فرباير املايض.
وذكر مكتب الصناعة يف تقرير تلقته (سبأ) أن تلك املخالفات 
ــعار و40 مخالفة بيع  ــهار األس ــت يف 126 مخالفة عدم إش تمثل
ــص أوزان وعدم  ــة و34 مخالفة نق ــعار مرتفع ــواد غذائية بأس م

وجود ميازين ومخالفة انتهاء صالحية.
ــا تزال  ــة، وم ــت يف 33 مخالف ــم الب ــه ت ــر إىل أن ــار التقري وأش
ــراءات حيال  ــيتم اتخاذ اإلج ــرى قيد البت وس ــات األخ املخالف

املخالفني.

ــــــالم  االع وزع 
مشاهد  ــي  ــرب ــح ال
ــدوان  ــع ال لخسائر 
ــي  ــه رشق ــت ــزق ــرت وم

املخا.. 
تظهر  املشاهد  ويف 
ــات  ــي ـــدد مــن اآلل ع
واملــــدرعــــات الــتــي 
دمرها ابطال الجيش 
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برعاية األستاذ أمني محمد جمعان أمني العاصمة – أمني عام 
ــت جمعية ارشاقة اليمن الجديد للتنمية  املجلس املحيل، نظم
ــام الربامج التدريبية التي أقيمت خالل  امس االول حفل اختت
ــى 3/2/ 2017م يف العاصمة صنعاء،  الفرتة 1/7/ 2017م وحت
ــدت  ــيد جس ــت الفعالية عروضاً مرسحية وأناش ــث تضمن حي

عمق الوالء الوطني والدفاع عن الوطن.
ــدي  ــتاذة مها الحاش ــت مديرة الجمعية األس ــل ألق ويف الحف
ــاطاتها املتمثلة يف  ــداف الجمعية ونش ــارت فيها إىل أه كلمة أش
ــم يف مختلف املجاالت،  ــباب وتنمية قدراتهم ومهاراته دعم الش
مشيدة بكل الجهود التي ساهمت يف إنجاح نشاطات الجمعية.
ــة األخ عمار  ــي يف الجمعي ــؤول اإلعالم ــن جهته ألقى املس م
ــار فيها إىل دور الجمعية ونشاطاتها املستقبلية  نارص كلمة أش
ــة دورات تدريبية يف مختلف املجاالت كالخياطة  من خالل إقام
والتطريز والتمريض ودورات اللغة االنجليزية ودورات التقوية 
ــارات الطالب  ــل مه ــأنها صق ــدورات التي من ش ــن ال ــا م وغريه

والطالبات وابراز مواهبهم وتنميتها.
ــات املتفوقني  ــالب والطالب ــم الط ــم تكري ــل ت ــام الحف ويف خت
ــاء الجمعية من  ــم أعض ــا تم تكري ــة، كم ــن يف الجمعي واملتميزي
ــاطات  ــا بذلوه من جهد يف إنجاح نش ــني نظري م إداريني ومدرس

الجمعية.
حرض االختتام عدد من الشخصيات االجتماعية واإلعالمية 

والثقافية وجمع من املواطنني.


