
ــيد  ــه اللبناني الس ــزب الل ــام لح ــني الع ــن األم أعل
ــن نرصالله، حصول الحزب عىل صواريخ متطورة  حس
ودقيقة، أربك إعالم العدو وقادته وظهر حجم التخبط 
ــد هذا  ــتوى بع ــىل أعىل مس ــيل ع ــل اإلرسائي يف الداخ
ــوزراء اإلرسائييل بنيامني  ــة أن رئيس ال ــالن، لدرج اإلع
ــيد نرصالله  ــادل الس ــالم ليب ــرج عىل اإلع ــو خ نتنياه
ــى"  انته ــر  "األم ألن  ــدوى  ج دون  ــن  ولك ــدات  التهدي
ــلحة حديثة  و"حزب الله" تمكّن من الحصول عىل أس
ــات اإلرسائيلية  ــع الهجم ــن جمي ــم م ــورة بالرغ ومتط

للحيلولة دون ذلك.
ــوريا يف مشهدها األخري بعد  وأصبحت الحرب يف س
ــه من إعادة  ــاعدة حلفائ ــوري بمس تمكّن الجيش الس
السيطرة عىل أغلب املناطق التي خرجت عن سيطرته 
يف السنوات األوىل من عمر األزمة، وكان املحيط املجاور 
ــوري تحت  ــام الس ــقاط النظ ــع نحو إس ــوريا يدف لس
ــة يف محور  ــية ومهم ــه يعّد ركيزة أساس ــرف لكون أي ظ

املقاومة..

 ترسانة صاروخية متطّورة لحزب ا�..  ترسانة صاروخية متطّورة لحزب ا�.. 
كابوس يقّض مضجع "إسرائيل"كابوس يقّض مضجع "إسرائيل"
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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 27ْ 15 13 محرم 1440ه - 23 سبتمرب 2018م العدد 19666األحد

اليمـــن علـــى موعـــد قريـــب لتدشـــين مشـــروع "يد تحمـــي ويـــد تبني"اليمـــن علـــى موعـــد قريـــب لتدشـــين مشـــروع "يد تحمـــي ويـــد تبني"
حفل ومناورة عسكرية بتخرج دفعة العيد الرابع لثورة  حفل ومناورة عسكرية بتخرج دفعة العيد الرابع لثورة  ٢١٢١ سبتمبر سبتمبر

ــل  ــس حف ــاء أم ــة صنع ــم بالعاصم أقي
ــورة الـ  ــع لث ــد الراب ــبة العي ــي بمناس خطاب
ــبتمرب والعيد الـ 56 لثورة الـ 26 من  21من س

سبتمرب املجيدة.
ــرضه رئيس مجلس  ــل الذي ح ويف الحف
ــس  مجل ــس  ورئي ــي  الراع ــى  يحي ــواب  الن

ــوكل  املت ــد  أحم ــايض  الق ــىل  األع ــاء  القض
ــورى  ــس مجلس الش ــال رئي ــم بأعم والقائ
ــس مجلس  ــب رئي ــدروس ونائ ــد العي محم
ــا رئيس  ــول ونائب ــالم هش ــواب عبدالس الن
ــئوني األمن والدفاع اللواء جالل  الوزراء لش
ــد  الجني ــود  محم ــات  والخدم ــان  الرويش

وعدد من أعضاء مجالس النواب والشورى 
ــة  واألمني ــكرية  العس ــادات  والقي ــوزراء  وال
ــو  ــى عض ألق ــة،  ــخصيات االجتماعي والش
املجلس السيايس األعىل سلطان السامعي 

كلمة نيابة عن الرئيس مهدي املشاط.

صنعاء/ سبأ
أقيم باملنطقة العسكرية الرابعة أمس 
ــكري ومناورة  ــتعراض عس ــال واس احتف
ــطة والخفيفة بحضور  باألسلحة املتوس
ــة العليا محمد عيل  رئيس اللجنة الثوري
ــكرية  ــن القيادات العس ــي وعدد م الحوث
ــبة تخرج دفعة العيد الرابع لثورة  بمناس

21 سبتمرب.
ــال واملناورة نقل رئيس  وخالل االحتف
اللجنة الثورية العليا للخريجني تحيات 
ــية  ــي قائد الثورة والقيادة السياس وتهان
ــبة تخرجهم املتزامن  ــكرية بمناس والعس
ــبتمرب  ــورة 21 س ــة لث ــرى الرابع ــع الذك م

ــني التوفيق والنجاح  وتمنياتهم للخريج
يف مهامهم القتالية املستقبلية.

ــب والتأهيل الجيد  ــح أن التدري وأوض
ــرص  ــق الن ــية لتحقي ــزة أساس ــل ركي يمث
ــذ  ــم يف تنفي ــني تميزه ــاركا للخريج .. مب
ــداف  األه ــة  إصاب يف  ــاح  بنج ــاورة  املن
ــتوى العايل  االفرتاضية والتي تعكس املس
ــن  ــه م ــا يمتلكون ــه وم ــوا إلي ــذي وصل ال
ــتكون لها نتائج  ــارات قتالية عالية س مه
إيجابية يف امليدان العميل ملواجهة الغزاة 

واملعتدين واملرتزقة.

يف حفل خطايب احتفاء بأعياد الثورة ٢١سبتمرب و٢٦ سبتمرب

الحراك الجنوبي : ثورة الحراك الجنوبي : ثورة ٢١٢١ سبتمبر قدمت أنموذجا مختلفًا للتصحيح والتغيير سبتمبر قدمت أنموذجا مختلفًا للتصحيح والتغيير
صنعاء / سبأ 

عرب مكون الحراك الجنوبي املشارك 
ــع عىل  ــي املوق ــوار الوطن ــر الح يف مؤتم
ــه  ــن تهاني ــة ، ع ــلم والرشاك ــاق الس اتف
ــورة والقيادة  ــي وقائد الث ــعب اليمن للش
ــع  الراب ــد  العي ــبة  بمناس ــية  السياس

لثورة21 سبتمرب املجيدة.
ــورة 21  ــراك أن ث ــون الح ــح مك وأوض
ــي جديد  ــري نوع ــاءت بتغي ــبتمرب ج س
ــح  ــاً للتصحي ــا مختلف ــت أنموذج وقدم
والتغيري عما كان سائداً منذ قيام ثورتي 
ــادس والعرشين من سبتمرب والرابع  الس

عرش من أكتوبر املجيدتني .

ــادي  ــورة الح ــة ث ــار إىل أن عظم وأش
ــن يف تغيري  ــبتمرب تكم ــن من س والعرشي
ــليم يعرقل حركة  وتصحيح واقع غري س

السري إىل األمام .
ــة الجنوبية  ــة الوطني ــأت الجبه وهن
ملقاومة الغزو واالحتالل الشعب اليمني 
والجيش واللجان الشعبية وقائد الثورة 
ــيايس  الس ــس  املجل ــاء  وأعض ــس  ورئي
األعىل ورئيس وأعضاء الحكومة بالعيد 

الرابع لثورة 21 سبتمرب الخالدة .
ــعب إذ  ــة إىل أن الش ــارت الجبه وأش
ــورة والوطن ال يزال يتعرض  يحتفل بالث
ــاض  إجه ــتهدف  يس ــر  جائ ــدوان  لع

ــة التي قامت  ــة والوطني ــداف النبيل األه
ــا الحرية والتنمية  الثورة ألجلها وأهمه

واالستقالل .
وأكدت حق الشعب اليمني يف الدفاع 
ــزاة واملحتلني  ــن ومواجهة الغ ــن الوط ع
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــاندة  ومس  ،
ــون معركة األمة  ــعبية الذين يخوض الش

دفاعاً عن الوطن وأهداف الثورة .
يف  ــعب  الش ــق  ح ــىل  ع ــددت  وش
ــة يف خوض معركة  ــات الجنوبي املحافظ
األرض  ــر  وتحري ــن  الوط ــن  ع ــاع  الدف
ــوات  ق ــل  قب ــن  م ــة  واملحتل ــة  املغتصب

االحتالل اإلماراتي .

الجبهة الوطنية الجنوبية لمقاومة الغزو أكدت حق الشعب يف الدفاع و مواجهة المحتلني

ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــي  لق
ــعودي األمريكي  الس العدوان 
ــب  وأصي ــس  أم ــم  مرصعه
ــش  للجي ــني  كم يف  ــرون  آخ
ــالل  خ ــعبية  الش ــان  واللج
ــم يف جبهة  ــلل له محاولة تس
حام بمديرية املتون بالجوف.

لـ  ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
ــبأ) تفجري عبوات ناسفة  (س
ــن املرتزقة خالل  بمجموعة م

ــلل لهم يف منطقة  محاولة تس
حام ما أسفر عن سقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم.
ــه تم  ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــكرية للمرتزقة  تدمري آلية عس
ــمة  املهاش يف  ــفة  ناس ــوة  بعب
ــرصع  وم ــعف  والش ــب  بخ

وإصابة من كان عىل متنها.
ــن  م ــدد  ع ــي  لق ــك  ذل إىل 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق

ــس  أم ــم  مرصعه ــي  األمريك
ــة  الهندس ــدة  لوح ــني  كم يف 
ــان يف أطراف  ــش واللج بالجي

حريب نهم غرب مأرب.
ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
تفجري عبوة ناسفة بمجموعة 
ــة  ــالل محاول ــة خ ــن املرتزق م
ــن  ــفر ع ــا أس ــم، م ــلل له تس
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س

صفوفهم.

صرعى وجرحى من مرتزقة العدوان في الجوف وحريب نهم بمارب صرعى وجرحى من مرتزقة العدوان في الجوف وحريب نهم بمارب 
يف كمينني محكمني ألبطال الجيش واللجان 

إطالق صاروخ باليستي على مطار جيزان اPقليميإطالق صاروخ باليستي على مطار جيزان اPقليمي
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء 

أمس صاروخا باليستيا عىل مطار جيزان اإلقليمي.
ــوة الصاروخية  ــبأ) أن الق ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــتهدفت بصاروخ بدر 1 الباليستي مطار جيزان اإلقليمي..  اس

مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه.
إىل ذلك دكت القوة الصاروخية واملدفعية للجيش واللجان 
ــعودي بقطاعي  ــعبية أمس تجمعات ملرتزقة الجيش الس الش

عسري وجيزان.

ــوة  الق أن  ــبأ)  ـــ (س ل ــري  ــكري بعس ــدر عس ــح مص وأوض
ــة  ــت صلي ــعبية أطلق ــان الش ــش واللج ــة يف الجي الصاروخي
ــا عىل تجمع قيادة مرتزقة الجيش السعودي  صواريخ كاتيوش

يف منفذ علب.
ــعبية  ــة الجيش واللجان الش ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــة إىل  ــب، باإلضاف ــذ عل ــة منف ــة قبال ــات املرتزق ــت تجمع دك
ــعودي رشق جبل  ــش الس ــة الجي ــات مرتزق ــتهداف تجمع اس

الدود بجيزان محققة إصابات مبارشة.

قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات المرتزقة يف عسري وجزيان

طهران ـ وكاالت
ــالمية يف  ــد األعىل للثورة اإلس ــم املرش  اته
ــاء الواليات املتحدة  ــران عيل خامنئي حلف إي
ــذي  ال ــوم  الهج وراء  ــوف  بالوق ــة  املنطق يف 
ــة  ــكريا يف مدين ــا عس ــس عرض ــتهدف أم اس

األهواز جنوب غرب البالد.
وشدد خامنئي، يف بيان منشور عىل موقعه 
ــة تأتي ضمن  ــذه الجريم ــىل أن ه ــمي، ع الرس
ــدول اإلقليمية  ــا ”ال ــلة مؤامرات تحيكه سلس
ــف أمن  ــدف نس ــدة“، به ــات املتح ــى الوالي دم
ــد الرئيس  ــا توع ــالمية. فيم ــة اإلس الجمهوري

حسن روحاني برد قاس يف أقرب وقت .

ــر املعطيات،  ــب آخ ــوم، حس وأودى الهج
ــخصا عىل األقل، والضحايا من  بأرواح 29 ش
ــوري واملدنيني،  ــارص الجيش والحرس الث عن

بمن فيهم صحفيون وأطفال.
ــىل  ــاء ع ــن القض ــن م ــراد األم ــن أف وتمك
ــؤولني  املس ــب  حس ــة،  األربع ــني  املهاجم

اإليرانيني . 
ــش اإليراني،  ــم الجي ــال املتحدث باس وق
ــرض  ــوم الع ــذي هج ــبت، إن منف ــس الس أم
العسكري، تلقوا تدريبات يف دولتني عربيتني 

خليجيتني.

٢٩٢٩ شـــهيدا وعشـــرات الجرحى في هجوم إرهابي اســـتهدف عرضا عســـكريا في اXهواز بإيران  شـــهيدا وعشـــرات الجرحى في هجوم إرهابي اســـتهدف عرضا عســـكريا في اXهواز بإيران 
خامنئي يحمل ”حلفاء واشنطن اإلقليميني“ المسؤولّية و روحاين يتوعد برد قاس

التفاصيل صفحة 09

اليمن يدين العملية اPرهابية في مدينة اXهواز اPيرانيةاليمن يدين العملية اPرهابية في مدينة اXهواز اPيرانية
صنعاء / سبأ 

أدانت وزارة الخارجية الهجوم 
ــتهدف العرض  اإلرهابي الذي اس
العسكري يف مدينة األهواز جنوب 
ــالمية  اإلس ــة  الجمهوري ــرب  غ
ــذي راح ضحيته 29  ــة وال اإليراني
شهيداً بينهم مدنيني وإصابة أكرث 

من 57 جريحاً.
ــؤول بوزارة  وأعرب مصدر مس
ــن التعازي للحكومة  الخارجية ع
ــن  ــا الذي ــة وأرس الضحاي اإليراني
ــوم اإلرهابي  ــقطوا يف هذا الهج س
ــفاء  بالش ــى  للجرح ــات  والتمني

العاجل.

ــال  أعم أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــكالها  اإلرهاب واالغتياالت بكل أش
أو  ــخاصا  أش ــواء  س ــا  ومنفذيه
جماعات إرهابية أو دوال راعية لها 
ــل أخطر تهديد عىل  أو مموله، تمث
السلم واألمن الدوليني والشعوب .. 
البقية صفحة 02

تواصل أنشطةحملة الحشد والتعبئة العامة لرفد الجيهات تواصل أنشطةحملة الحشد والتعبئة العامة لرفد الجيهات طيران العدوان يستهدف ثالجة تبريد في الحديدة ويؤدي الى استشهاد وإصابة طيران العدوان يستهدف ثالجة تبريد في الحديدة ويؤدي الى استشهاد وإصابة ٤٤ مواطنين مواطنين
ــة  أربع ــب  وأصي ــهد  استش
ــتهداف  ــر اس ــس إث ــني أم مواطن
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط
يف  ــد  تربي ــة  لثالج ــعودي  الس
ــة  بمحافظ ــايل  الح ــة  مديري

الحديدة.
ــيل  مح ــدر  مص ــح  أوض
ــبأ) أن طريان  ـــ (س ــة ل باملحافظ
ــة تربيد  ــتهدف ثالج العدوان اس
ــايل، ما  ــة الح ــو 16 بمديري يف كيل
أدى إىل استشهاد مواطنني اثنني 

وأصيب اثنني آخرين.
ــريان  ــدر أن الط ــاف املص وأض

ــتهدف بغارتني غرب  ــادي اس املع
ــفينة يف كيلو  ــوب جولة الس وجن

. 16
ــس  أم ــرأة  ام ــت  أصيب ــا  كم
ــي  ــف صاروخ ــر قص ــروح إث بج
ــىل مديرية  ــعودي ع ومدفعي س

رازح بمحافظة صعدة.
ــدر أمني بصعدة  وأوضح مص
ــتهدف   ــعودي اس ــدو الس أن الع
ــة قرى آهلة  بالصواريخ واملدفعي
ــكان يف مديرية رازح ما أدى  بالس

إىل إصابة امرأة مسنة بجروح.

ــيايس ألنصار  ــب الس ــا املكت دع
ــة  املناهض ــزاب  األح ــل  وتكت ــه  الل
ــف  التحال ــزاب  وأح ــدوان  للع
ــتمرار  ــي الديمقراطي إىل اس الوطن
ــيد  ــام ورفع وترية التحش النفري الع
ــزة  الع ــات  لجبه ــدا  رف ــد  والتجني

والكرامة يف الساحل الغربي.
ــل  ــيايس وتكت ــب الس ــد املكت وأك
يف  ــي  الوطن ــف  والتحال ــزاب  األح
ــرتك عقد أمس  ــر صحفي مش مؤتم
ــتعراض  الس ــدة  الحدي ــة  بمدين
املستجدات عىل الساحة الوطنية، 
ــعب اليمني يف الدفاع عن  حق الش
ــذي  ــدوان ال ــة الع ــن ومواجه الوط

يرتكب أبشع الجرائم بحق اليمنيني 
من األطفال والنساء.

ــة  الدولي ــات  املنظم ــوا  وحمل
ــم  األم ــة  املقدم ويف  ــانية  واإلنس
ــن ومجلس  ــس األم ــدة ومجل املتح
ــؤولية تفاقم  ــان، مس ــوق اإلنس حق

ــن جراء  ــاني يف اليم ــع اإلنس الوض
ــا  ــار وم ــدوان والحص ــتمرار الع اس
ــك املركزي  ــن نقل البن ــق ذلك م راف
ــع  ــور الوض ــات وتده ــف املرتب وتوق

املعييش والصحي لليمنيني.
ــيايس وتكتل  كما أكد املكتب الس
يف  ــي  الوطن ــف  والتحال ــزاب  األح
ــرضه  ح ــذي  ال ــي  الصحف ــر  املؤتم
ــظ الحديدة  ــال محاف ــم بأعم القائ
ــال  ووكي ــم  قحي ــاش  عي ــد  محم
ــني وعيل  ــة مجدي الحس املحافظ
قرش الوقوف خلف القيادة الثورية 

والسياسية .

مؤتمر صحفي بمدينة الحديدةيدعو لرفع وترية التحشيددمر مسجدًا وعددًا من المنازل يف صعدة
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