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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
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي   وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

صنعاء / سبأ
ــة اإلنقاذ  ــيايس األعىل وحكوم كرم املجلس الس
ــاء،  ــوري بصنع ــرص الجمه الق ــس يف  ــي أم الوطن
ــلمت  ــني باألعمال التي تس ــاء مجلس القائم أعض
ــعودي  ــة منذ بدء العدوان الس ــادة وزارات الدول قي

األمريكي عىل بالدنا.
ــىل أن هذا  ــيايس األع ــس املجلس الس ــد رئي وأك
ــتثنائي  ــدور الكبري واالس ــي عرفانا بال التكريم يأت
ــكل ما  ــوزراء ب ــون بأعمال ال ــه القائم ــام ب ــذي ق ال
ــات العدوان ويف  ــة من معنى منذ بداي تحمله الكلم
ــا إىل أن نجاحهم يف إدارة  ــكا .. الفت ــد مراحله فت أش
ــتوى عال وقوي  ــات كان عىل مس املرحلة واملؤسس

وخالق.
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــه  ووج
ــتفادة من الخربة الرتاكمية يف اإلدارة  الوطني باالس
ــروح  ــال وال ــني باألعم ــة للقائم ــروف الصعب يف الظ
البناءة التي تميزوا بها يف املرحلة السابقة من أجل 
املرحلة الحالية واملستقبلية ودورهم املنتظر فيها .

ــوزراء الدكتور  ــس مجلس ال ــه أكد رئي من جانب
ــني باألعمال كانوا  ــز بن حبتور أن القائم عبدالعزي
ــرون  ــرب اآلخ ــا ه ــدي عندم ــتوى التح ــىل مس ع
ــىل  ــل ع ــذي عم ــوي ال ــم الحي ــجلوا حضوره فس
ــات وتطويرها .. مبينا أن الشعب  ــك املؤسس تماس
ــيكرمهم وأن الحقبة  ــن س ــو م ــخ ه ــي والتاري اليمن

التاريخية التي أداروا خاللها الدولة لن تنىس .
ــر لكل  ــكر والتقدي ــن الش ــور ع ــن حبت ــرب ب وأع
ــي وقفت مع  ــة والقيادات الت ــخصيات الوطني الش
ــدوان ومن أجل  ــد الع ــي ض ــعب اليمن ــن والش اليم

حريته وكرامته ومستقبله.
ــي يف  ــالم الضلع ــد الس ــواء عب ــرب الل ــا أع فيم
ــال عن  ــن القائمني باألعم ــا ع ــي ألقاه ــة الت الكلم
الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء املجلس السيايس 
ــاذ الوطني  ــة اإلنق ــس وأعضاء حكوم ــىل ورئي األع
ــا يحمله من دالالت يف هذه املرحلة  عىل التكريم وم

وقيمة إيجابية عىل الجميع .

أشاد بجهودهم يف إدارة الدولة يف أحلك المراحل

املجلس السياسي األعلى يكرم أعضاء مجلس القائمني بأعمال الوزراء

البقية صفحة 03

صنعاء / سبأ
ــنة 2016م بتعيني العميد  ــوري رقم(2) لس ــدر أمس القرار الجمه ص
ــة األركان العامة  ــا لهيئ ــد الغماري رئيس ــد عبدالكريم أحم ــن محم الرك

بوزارة الدفاع ويرقى إىل رتبة لواء.
ــني  بتعي ــنة 2016م  ــم(1) لس ــوري رق الجمه ــرار  الق ــس  أم ــدر  وص

عبدالرحمن سالم ذيبان مديرا ملكتب رئيس  الوزراء.

صنعاء / سبأ
ــة تهنئة إىل  ــيل الراعي برقي ــواب األخ يحيى ع ــس مجلس الن ــث رئي بع
ــاً ملجلس األمة  ــادة انتخابه رئيس ــبة إع ــم وذلك بمناس ــرزوق عيل الغان م

الكويتي .
ــس مجلس األمة  ــن تهانيه وتمنياته لرئي ــرب رئيس مجلس النواب ع وع
ــعبني  ــات الثنائية بني الش ــعادة وللعالق ــة والس ــور الصح ــي بموف الكويت

اليمني والكويتي إضطراد التقدم والنجاح .

تعيني الغماري رئيسًا لألركان وذيبان مديرًا 
ملكتب رئيس الوزراء

رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس مجلس األمة 
الكويتي بإعادة انتخابه

صنعاء – سبأ
ــته املنعقدة  ــواب يف جلس ــس الن أدان مجل
ــى  ــس األخ يحي ــس املجل ــة رئي ــس برئاس أم
ــي الذي  ــوم اإلرهاب ــدة الهج ــيل الراعي بش ع
ــدويل بالعاصمة  ــو ال ــتهدف ميناء مقديش اس
ــن مقتل أكرث  ــفر ع ــو، وأس الصومالية مقديش

من 29 شخصاً .
ــو  ــواب أنطوني ــس الن ــأ مجل ــك هن إىل ذل
ــبة اختياره أميناً عاماً لألمم  غوترييش بمناس
ــابق بان كي  ــني العام الس ــدة خلفاً لألم املتح

مون .
أن  ــعب  الش ــواب  ن ــالت  مداخ ــت  وأوضح
ــم  األم ــوض  مف ــب  منص ــغل  يش كان  ــش  غوتريي
ــني، وزار اليمن  ــؤون الالجئ ــامي لش ــدة الس املتح
ــتقبل  ــا زالت تس ــتقبلت وم ــرات التي اس ــدة م ع
ــروب  الح ــن  م ــني  الهارب ــني  الالجئ ــن  م ــات  املئ
والرصاعات الداخلية واملجاعة وخاصة من القرن 
ــتطيع  ــدم لهم ما تس ــت اليمن تق ــي وكان األفريق

تقديمه رغم ظروفها االقتصادية الصعبة ..

مجلس النواب يدعو أمني املنظمة الدولية وممثلي املؤسسات اإلنسانية لزيارة اليمن
أدان الهجوم اإلرهايب يف مقديشو وهنأ األمني العام الجديد لألمم المتحدة

صنعاء / سبأ:
ــة  ــة والفني ــؤون التنظيمي ــواب للش ــس الن ــس مجل ــب رئي ــى نائ التق
ــاء دوائر جهاز األمانة العامة وعدداً  ــالم صالح هشول، أمس رؤس عبدالس

من موظفي مجلس النواب بمبنى مجلس النواب.
ــة بتفعيل وتطوير أداء األمانة  ــش اللقاء عدداً من املواضيع املتعلق وناق
ــتوى األداء إىل مصاف املهام املطروحة أمام  ــة بما يكفل االرتقاء بمس العام

مجلس النواب يف املجالني الترشيعي والرقابي.
حيث بارك الحارضون لنائب رئيس املجلس املهام الجديدة .. 

التقى رؤساء دوائر جهاز األمانة العامة للمجلس

هشول يشدد على أهمية تطوير األداء واالنضباط يف 
دوائر األمانة العامة ملجلس النواب

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 02

صنعاء / سبأ
ــايض الدكتور عصام  ــة العليا الق ــرتك ضم رئيس املحكم ــتعرض لقاء مش اس
ــري  ــماوي ووزير العدل القايض احمد عبدالله عقبات ، أمس س عبدالوهاب الس
العمل يف املحاكم ودور املحكمة العليا يف مراقبة األداء شكال وموضوعا ملختلف 

املحاكم االبتدائية واالستئنافية .
ــاء وتفعيل مبدأ  ــن الكوادر القادرة عىل العط ــتفادة م وأكدا عىل رضورة االس
ــا يف الجانب اإلداري، ووضع حد  ــواب والعقاب يف الجهاز القضائي خصوص الث

للتجاوزات التي تمارس من بعض موظفي املحاكم.
ــهيل  ــيري وتس ــل الجميع بوترية عالية باتجاه تس ــة أن يعم ــارا إىل أهمي وأش
ــني بالقضاء وبما  ــة املواطن ــه تعزيز ثق ــني املواطنني ملا في ــايض ب ــراءات التق إج

يعكس هيبة ومكانة السلطة القضائية كمالذ آمن للجميع .

رئيس املحكمة العليا ووزير العدل يؤكدان ضرورة 
تفعيل مبدأ الثواب والعقاب يف الجهاز القضايئ

البقية صفحة 04البقية صفحة 03

 / شوقي العبايس
ــن أدى إىل عدم تمكن  ــرصاع يف اليم ــتمرار ال ــة الصحة العاملية أن اس ــت منظم قال
ــاح البيئي،  ــاه النظيفة وخدمات اإلصح ــن الحصول عىل املي ــكان م حوايل ثلثي الس
ــاً يف املدن، ما أدى إىل ازدياد خطر اإلصابة باألمراض املنقولة باملياه بما فيها  خصوص

املالريا وحمى الضنك وأمراض اإلسهال والكولريا.
ــه، أن املاليني من اليمنيني يف  ــخة من ــت املنظمة يف بيان تلقت "الثورة " نس وأوضح
ــهراً يعانون من صعوبة يف الحصول  املناطق املتأثرة بالرصاع املمتد منذ أكرث من 20 ش
ــحة املياه اآلمنة عىل الوضع الصحي يف البلد  ــكلة ش عىل املياه اآلمنة، حيث أثرت مش
والذي كان يعاني باألساس من وضع متدهور. حيث تتزايد مشاكل ندرة املياه لتصبح 

أكرث تعقيداً يف محافظات تعز ولحج وأبني وصعدة وحجة وعمران وصنعاء.
ــادم 2017، فإن ما  ــانية للعام الق ــتجابة اإلنس ــت يف بيانها :طبقاً لخطة االس وقال
ــاعدة لضمان حصولهم عىل  ــخص يف اليمن يحتاجون للمس يقرب من 14.5 مليون ش
ــخص بحاجة  مياه صالحة للرشب ونظام إصحاح بيئي مالئم، بما فيهم 8.2 مليون ش

ماسة لهذه املساعدات.

مخاوف من انتشار " المالريا والضنك"

الصحة العاملية: ثلثا سكان اليمن بدون مياه نظيفة
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