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ــزاب  األح ــل  تكت ــس  رئي ــى  التق
السياسية املناهضة للعدوان عبدامللك 
ــة  ــاء الهيئ ــن أعض ــدد م ــري وع الحج
ــة بعثة  ــل أمس رئيس ــة للتكت التنفيذي
ــدى اليمن أنطونيا  ــاد األوروبي ل اإلتح

كالفو بويرتا.
جرى خالل اللقاء مناقشة تطورات 
األوضاع باليمن يف ظل تصعيد العدوان 
ــوية  التس يف  ــي  األوروب ــاد  اإلتح ودور 

السياسية لألزمة اليمنية.
ويف اللقاء أكد الحجري عىل رضورة 
أن يكون الحل لألزمة اليمنية إىل جانب 
الحل السيايس، عسكريا وأمنيا شامال.
ــة  امليداني ــادالت  املع أن  إىل  ــار  وأش
ــود الجيش واللجان  تغريت يف ظل صم
ــعبية وإىل جانبهم الشعب اليمني  الش
ــدوان .. مؤكدا أن صمود  يف مواجهة الع
ــم أجمع  ــف للعال ــعب اليمني، كش الش

ــن يكون إال  ــة ل ــة اليمني ــل لألزم أن الح
سياسيا. 

ــو الهيئة العليا لحزب  فيما أكد عض
ــلفي محمد أنعم وأمني رس  ــاد الس الرش
ــارف العامري  ــة التحرير ع حزب جبه
ــل الحميني، أهمية  وصالح بينون وبكي
ــاد  لإلتح ــرب  أك دور  ــاك  هن ــون  يك أن 

ــامل يف  ــي إليجاد وتبني حل ش األوروب
اليمن.

وأوضحوا أن اإلتحاد األوروبي تبنى 
ــه وعليه  ــانية منذ تأسيس ــف إنس مواق
ــالم يف  ــك لتحقيق الس ــتمرار يف ذل االس

اليمن.

عيل الدمشقي 
ــلطات  ــا س ــد منه ــة تري ــفية تهجريي ــوات تعس خط
ــان االحمر  ــرد وترحيل اهايل الخ ــالل االرسائييل ط االحت
ــطينياً  ــكل نهائي عن التجمع، الذي يقطنه 181 فلس بش
ــاً ان ارض التجمع  ــال، علم ــن االطف ــم م ــن نصفه ــرث م اك
ــجلة يف الطابو ألهايل بلدة ”عناتا“  مملوكة بالكامل ومس

املجاورة.
ــلة  بسلس ــام  القي ــتدعت  اس ــالل  االحت ــات  مخطط
ــنوات كان اخرها عملية  اجراءات وانتهاكات عىل مدار س
قياس ومسح للخان االحمر نفذه ممثل ما يسمى باالدارة 
ــة يف حني كانت قد صادقت محكمة االحتالل أواخر  املدني
ــان االحمر  ــة الجهالني يف الخ ــايض عىل هدم قري ــو امل ماي

واملدرسة التي اقيمت هناك يف اي توقيت تراه مناسباً.
وبحسب تقرير سابق نرشته صحيفة هآرتس فإن هدم 
ــتيطاني القامة 92  الخان االحمر يأتي ضمن مخطط  اس

وحدة استيطانية اخرى يف مستوطنة ”كفار ادوميم“ ..

خفايا واسرار تهجير المواطنين خفايا واسرار تهجير المواطنين 
الفلسطينيين من القدس وا�غوار!الفلسطينيين من القدس وا�غوار!

www.althawranews.net رسائلكم تصل إلينا:
althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com ْصنعاء اليوم| 12 صفحة | 50 رياالً 28ْ 16 23 شوال 1439ه - 7 يوليو 2018م العدد 19588السبت

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 

مصدر عسكري: إحباط هجومين للعدو ومرتزقته على التحيتا ومصرع وإصابة قرابة مصدر عسكري: إحباط هجومين للعدو ومرتزقته على التحيتا ومصرع وإصابة قرابة ٥٠٥٠ مرتزقًا وتدمير  مرتزقًا وتدمير ١٠١٠ آليات  آليات 
ــم وأصيب 21  ــدوان مرصعه ــن مرتزقة الع لقي 28 م
ــعبية أمس هجومني  آخرون بصد الجيش واللجان الش
كبريين لقوى العدوان بإسناد جوي كثيف عىل منطقة 

التحيتا بالساحل الغربي.
ــكري لـ (سبأ) أن الجيش واللجان  وأكد مصدر عس
ــالل التصدي  ــكرية خ ــروا 10 آليات عس ــعبية دم الش
ــيارات محملة  ــالث س ــول ث ــا إىل وص ــني.. الفت للهجوم
ــه إىل  ــدوان ومرتزقت ــوى الع ــن ق ــى م ــىل والجرح بالقت

الخوخة بعد فشل الهجومني.
ــار املصدر إىل أن الهجومني عىل التحيتا استمرا  وأش

منذ فجر أمس وحتى املغرب دون تحقيق أي تقدم.
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــرار تمكنوا من  ــنودين برجال تهامة األح ــعبية مس الش
ــع مدرعات  ــني منها أرب ــات يف الهجوم ــرش آلي تدمري ع
ــكوش أمريكية معززة التدريع وستة أطقم عسكرية  اش

بطواقمها وعتادها.
ــناد  ــوي املكثف وإس ــاء الج ــدر أن الغط ــني املص وب
ــن عرشات الغارات قبل وأثناء  طريان االباتيش الذي ش

الهجومني لم ينجح يف إسناد قوى العدوان.
ــعبية  وأكد املصدر أن تكتيكات الجيش واللجان الش
ــتنزاف العدو وصواريخه والتي انعكست  نجحت يف اس
ــت  ــرست تح ــي انك ــة الت ــوات املهاجم ــىل الق ــلبا ع س

الرضبات املركزة للجيش واللجان الشعبية .

إطالق صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات الغزاة في الساحل الغربيإطالق صاروخ باليستي قصير المدى على تجمعات الغزاة في الساحل الغربي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أمس صاروخاً 
ــاحل  ــزاة واملرتزقة يف الس ــات الغ ــدى عىل تجمع ــتياً قصري امل باليس

الغربي.
ــتي  ــبأ) أن الصاروخ الباليس وأكد مصدر بالقوة الصاروخية لـ (س

قصري املدى أصاب هدفه، مخلفا خسائر يف صفوف الغزاة واملرتزقة.

ــمــان يــســتــأنــف جــلــســاتــه الــيــوم  ــرل ــب ــمــان يــســتــأنــف جــلــســاتــه الــيــوم ال ــرل ــب ال
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ــه اليوم  ــات أعمال ــواب جلس ــس الن ــتأنف مجل يس
السبت برئاسة رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي .

وسيقف نواب الشعب خالل هذه الفرتة أمام عدد 
ــام املجلس الترشيعية  ــا ذات الصلة بمه من القضاي

والرقابية إىل جانب ما يستجد من أعمال.

مصرع عشرات المرتزقة بينهم سودانيون في مصرع عشرات المرتزقة بينهم سودانيون في 
عسير وبدر عسير وبدر ١١ يدك المدينة الصناعية في جيزان  يدك المدينة الصناعية في جيزان 

ــان  ــش واللج ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق  أطلق
ــة  ــىل املدين ــتياً ع ــاً باليس ــس صاروخ ــعبية أم الش

الصناعية يف جيزان.
ــوة الصاروخية  ــكري أن الق ــدر عس ــح مص وأوض
ــدر 1 املدينة  ــوع ب ــتي ن ــاروخ باليس ــتهدفت بص اس

الصناعية بجيزان.
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــدى أبط كما تص
ــعودي يف مجازة  ــش الس ــف ملرتزقة الجي ــس لزح أم

بعسري وكبدوهم خسائر فادحة.
ــرصع وإصابة  ــبأ) م ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون 

خالل كرس الزحف يف مجازة. البقية صفحة 02

استشهد مواطن بغارة شنها طريان العدوان األمريكي السعودي 
مساء أمس عىل مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ (سبأ) أن طريان العدوان شن 
ــهاد  ــة وقود يف مديرية التحيتا ما أدى إىل استش ــارة بجوار محط غ

مواطن، و شن غارة ثانية جوار إدارة األمن يف املديرية .
ــالث غارات  ــتهدف بث ــريان العدوان اس ــدر إىل أن ط ــار املص وأش

مديرية الدريهمي .

العدوان الغاشم يواصل جرائمه:

استشهاد مواطنين بغارات على الحديدة استشهاد مواطنين بغارات على الحديدة 
وانفجار قنبلة عنقودية في صعدةوانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

البقية صفحة 02

كالفو بويرتا : مساع أوروبية لسالم عادل وشامل لMزمة اليمنيةكالفو بويرتا : مساع أوروبية لسالم عادل وشامل لMزمة اليمنية
قيادة تكتل األحزاب المناهضة للعدوان تلتقي رئيسة بعثة اإلتحاد األورويب

اختبارات المعاهد المهنية تبدأ اليوم في اختبارات المعاهد المهنية تبدأ اليوم في ٩٩ محافظات محافظات
ــة وعدد  ــة العاصم ــوم بأمان ــدأ الي تب
ــة االختبارات  ــات الجمهوري من محافظ
ــد التقنية واملهنية  العملية لطالب املعاه

للعام الدرايس 2017 ـ 2018م.
ــم الفني  ــر التعلي ــب وزي ــح نائ وأوض
ــس اللجنة  ــب رئي ــي نائ ــب املهن والتدري
العليا لالختبارات الدكتور خالد الحوايل 
ــد  ــي بع تأت ــارات  أن االختب ــبأ)  ـــ (س ل
ــة بتنفيذها  ــتكمال الرتتيبات الخاص اس
ــة االختبارية  ــاح العملي ــل إنج ــا يكف بم

وإخراجها بصورة ناجحة.

ــر الجهود  ــدد علی رضورة تضاف وش
ــا  ومكاتبه ــوزارة  ال ــني  ب ــيق  والتنس
ــة  املحلي ــلطات  والس ــات  باملحافظ
ــري  ــهيالت الالزمة إلنجاح س لتوفري التس

االمتحانات بالشكل املطلوب.
ــالب  الط ــدد  ع ــايل  إجم أن  ــني  وب
آالف  ــة  خمس ــات  لالمتحان ــني  املتقدم
ــىل 85  ــني ع ــة، موزع ــا وطالب و512 طالب
مركزا إختباريا يف تسع محافظات بواقع 
ــي و23  ــوم التقن ــالب الدبل ــزا لط 44 مرك
ــة املهنية و18 مركزا  مركزا لطالب الثانوي

لطالب دبلوم التدريب املهني.
ــوايل إىل أن الوزارة  ــت الدكتور الح ولف
شكلت غرفة عمليات ملتابعة سري تنفيذ 
ــات الطالب  ــتقبال طلب االمتحانات واس
ــم إىل  ــز اختباراته ــل مراك ــني بنق النازح

املحافظات التي نزحوا إليها.
ــام  ع ــر  مدي ــح  أوض ــه  جانب ــن  م
ــادل الخالدي أن  ــارات بالوزارة ع االختب
ــا  ــتجري يف 60 تخصص ــات س االمتحان
منها 28 تخصصا للمستوى التقني و19 

للثانوية املهنية و13 للدبلوم املهني.

تحمل٦٠ تخصصًا يف ٨٥ مركزًا امتحانيًا

البرلمان ا�وروبي يهاجم السعودية واالمارات لزعزعتهما استقرار الصومالالبرلمان ا�وروبي يهاجم السعودية واالمارات لزعزعتهما استقرار الصومال
هاجم الربملان األوروبي، كالً من السعودية واإلمارات، 

متهماً إياهما بزعزعة استقرار الصومال.
ــع  الوض ــأن  ــه بش قلق ــن  ــورو ع الي ــان  برمل ــرب  وأع
ــبب "مصالح أجنبية"، مبيناً  السيايس يف الصومال بس
ــة  ــاد يف األزم ــىل الحي ــاء ع ــت البق ــو "حاول أن مقديش

الخليجية".
ــارات بالوقف  ــه، اإلم ــان ل ــان يف بي ــب الربمل ــا طال كم
ــيادته،  ــتقرار الصومال واحرتام س ــة اس ــوري لزعزع الف
ــن األزمة الخليجية  ــدداً عىل أن "موقف الصومال م مش

حرمها من مساعدات إماراتية وسعودية".

ــال مراراً   ــة أكد الصوم ــة الخليجي ــذ اندالع األزم ومن
موقفه املحايد تجاه أطراف األزمة التي اندلعت يف يونيو 
ــارات والبحرين  ــعودية واإلم ــايض عندما قطعت الس امل
ــاً وبرياً  ــت عليها حصاراً جوي ــا مع قطر وفرض عالقاته

وبحرياً.
وظهرت املشكلة بني الصومال واإلمارات حني اتهمت 
ــة باحتجاز طائرة  ــلطات األمنية الصومالي األخرية الس
ــي، يف 8 أبريل املايض،  ــجلة يف أبوظب ــة خاصة مس مدني
ــخصاً من  ــىل متنها 47 ش ــدويل، وع ــو ال بمطار مقديش

قوات الواجب اإلماراتية.

الفلســـطينيون يواصلـــون نضالهـــم البطولـــي Vســـقاط (صفقـــة القرن)الفلســـطينيون يواصلـــون نضالهـــم البطولـــي Vســـقاط (صفقـــة القرن)
أصيب 35 فلسطينياً بجروح واختناق، 
ــبان  ــة، يف مواجهات بني الش ــس الجمع أم
ــالل اإلرسائييل، عىل الحدود  وجنود االحت
ــريات  ــن "مس ــزة، ضم ــاع غ ــة لقط الرشقي

العودة الكربى".
وقال أرشف القدرة، املتحدث باسم وزارة 
ــوا  ــخصاً أصيب ــزة، إن 35 ش ــة يف غ الصح
ــاق  بجراح مختلفة واختناق جراء استنش
الغاز املسيل للدموع، الذي يطلقه الجنود 

اإلرسائيليون باتجاه الشبان السلميني.
ــيل،  ــالل اإلرسائي ــش االحت ــق جي وأطل
ــياج  ــىل الجانب اآلخر من الس ــز ع املتمرك
ــع  املدم ــاز  الغ ــل  قناب ــس،  أم ــي،  األمن

والرصاص الحي تجاه املتظاهرين.
ــطينيون  ــدأ فلس ــس، ب ــر أم ــد ظه وبع

ــودة"،  "الع ــات  مخيم ــو  نح ــد  بالتواف
ــدودي الفاصل،  ــياج الح ــول الس ــىل ط ع

للمشاركة يف فعاليات املسريات السلمية.
ــا  الُعلي ــة  الوطني ــة  "الهيئ ــت  وأطلق
ــار" (غري  ــرس الحص ــودة وك ــريات الع ملس
ــم  اس ــس  أم ــرات  تظاه ــىل  ع ــة)  حكومي
ــقاط الصفقة وكرس  "موحدون من أجل إس

الحصار".
ــي،  األمريك ــس  الرئي إدارة  ــل  وتعم
ــالم بني  ــة للس ــىل خط ــب، ع ــد ترام دونال
ــمى  تس ــني،  واإلرسائيلي ــطينيني  الفلس
ــا  ــرتدد أنه ــرن"، وي ــة الق ــاً بـ"صفق إعالمي
ــطينيني عىل تقديم  تقوم عىل إجبار الفلس

تنازالت مجحفة.
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 / محمد رشف الروحاين 
دعوى التحرير ما هي إال يافطة وضعها العدوان 
ــاحل الغربي  أما ما يجلبه  العدوان  عىل طريق الس
اىل قرى ومدن الساحل الغربي فهو القتل والتهجري 

وخسائر بماليني الدوالرات..
ــاحل  ــدوان عىل مدن وقرى الس ــذ بداية الع فمن
ــت طائرات العدوان العديد من املجازر  الغربي ارتكب
ــي  ــي  الثان ــاء، فف ــني االبري ــق املدني ــم بح والجرائ
ــت طائرات العدوان  ــن من مايو 2015م  قام والعرشي
ــواق الشعبية يف مدينة زبيد بست  بقصف احد االس

ــهيدا و100 جريح من  ــا 70 ش ــقط خالله غارات س
ــهر اكتوبر 2015م  ــث عرش من ش ــني  ويف الثال املدني
قامت طائرات العدوان باستهداف قوارب الصيادين 
ــن 100  ــرث م أك ــا  ــان وراح ضحيته ــرة عقب يف جزي

شخص بني قتيل وجريح..
ــدوان يف الثالثني من  ــتهدفت طائرات الع  كما اس
ــة  ــة الزيدي ــجن يف مديري ــى س ــر 2016م  مبن اكتوب
ــخصاً وجرح 40 من  ــفر عن استشهاد 60 ش مما اس

املواطنني ..

الحرب العدوانية على الساحل الغربي تسببت في تدمير مصادر دخل أكثر من الحرب العدوانية على الساحل الغربي تسببت في تدمير مصادر دخل أكثر من 
مليونين ونصف مليون مواطن وتشريد عشرات ا\الف من منازلهم وقراهم مليونين ونصف مليون مواطن وتشريد عشرات ا\الف من منازلهم وقراهم  ــة العاصمة عقب  ــاجد أمان ــهدت مس ش

ــات احتجاجية  ــس وقف ــة أم ــالة الجمع ص
تنديداً بتصعيد العدوان واستمرار الجرائم 
ــعودي تحت شعار  والحصار األمريكي الس

" الحديدة مسؤولية الجميع " .
ــاركون يف الوقفات أن محافظة  وأكد املش
ــي أمانة الرئيس  ــاحل الغرب الحديدة والس
ــؤولية  ــاد، وهي مس ــح الًصم ــهيد صال الش
ــرار وقبائل اليمن  ــيقف كل أح الجميع، وس
ــزاة  الغ ــد  ص يف  ــة  تهام ــاء  أبن ــب  جان إىل 

واملحتلني.

وقفات شعبية شهدتها ذمار والعاصمة صنعاء تنديدًا وقفات شعبية شهدتها ذمار والعاصمة صنعاء تنديدًا 
بجرائم العدوان ورفد جبهات الساحل   بجرائم العدوان ورفد جبهات الساحل   
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