
 ٹ / ماجد الكحالني 
ــم عىل  ــن طريان العدوان الغاش ش
ــن 35 غارة  ــرث م ــوم أمس أك ــن ي اليم
ــق متفرقة يف  ــتهدفا مناط ــة مس جوي
ــبوة  نهم والحديدة وتعز وصعدة وش
يف  ــرية  كب ــائر  وخس أرضاراً  ــا  مخلف
ــني العامة والخاصة  ممتلكات املواطن
ــة  ضوئي ــل  قناب ــدو  الع ــى  ألق ــا  فيم
البوارج  ــف بالتزامن  وعنقودية وقص
ــتهدفة  مس ــا  صواريخه ــة  الحربي

أحياء سكنية يف عدد من املناطق.
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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
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االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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صنعاء / سبأ
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــاد رئي ــح الصم ــرض األخ صال ح
ــاق من ضحايا  ــل تخريج  100 مع ــاء أمس حف ــىل بصنع األع
العدوان الغاشم عىل بالدنا يف مساق دبلوم الربامج التطبيقية 
ــب  املكات وإدارة  ــة  التنفيذي ــكرتارية  والس اآليل  ــب  للحاس
ــة الجرحى ممثلة  ــة والتنمية البرشية نظمته مؤسس الحديث
ــني وتمويل صندوق  ــب وتأهيل املعاق ــتقبل لتدري بمركز املس
تنمية املهارات بالتنسيق مع صندوق رعاية وتأهيل املعاقني.

 ويف الحفل الذي حرضه وزراء العدل القايض أحمد عقبات 
ــم الفني والتدريب  ــم يحيى الحوثي والتعلي والرتبية والتعلي
ــن النقيب ألقى رئيس املجلس السيايس األعىل  املهني محس
ــكر  ــعادته بحضور هذه الفعالية والش ــرب فيها عن س كلمة ع
ــب وما بذلوه من جهد  ــان للقائمني عىل برنامج التدري واالمتن
ــبيل  كبري من أجل املعاقني الذين قدموا أغىل ما يملكون يف س

الله و الوطن.
ــل واملدهش هو ما يحمله الجرحى  وقال : " اليشء الجمي
ــا عند  ــة تجعلن ــوب قوي ــة وقل ــيات راقي ــن نفس ــون م واملعاق
ــة العدوان وحجم  ــه جرحى ومعاقي مرتزق ــة بما يعاني املقارن
ــل العدوان وترك  ــتخدم من قب ــالح الذي اس اإلمكانيات والس

ــا وباملقارنة مع  ــي تعرض لها أبناؤن ــره يف نوع اإلصابات الت أث
ــر ومرتزقته نجد فارقاً  ــي يعاني منها الطرف اآلخ الجراح الت
ــرياً جعلهم يصلون إىل حدود بالغة من املهانة والخزي كما  كب
رأينا يف األردن والسودان وهم يصيحون ويطردون من املشايف 
ــيات راقية وثبات أكرث من  ..ويف املقابل جرحانا يهتفون بنفس
ــم التي يحملها  ــىل عظمة القي ــن األصحاء بما يدل ع كثري م

الجرحى من أبنائنا وإخوتنا ".
وأشار رئيس املجلس السيايس إىل أبعاد القيم التي يقاتل 
ــه من تضحيات يف  ــعب اليمني اليوم وما قدم ــبيلها الش يف س
ــبيل عزته وكرامته ولم يقدمها من أجل أمريكا والسعودية  س
ــبيل الطاغوت والشيطان مما يجعلنا نشعر  وإرسائيل ويف س
ــون ويهانون يف  ــن يصيح ــك الذي ــىل أولئ ــاألىس والحزن ع ب

املشايف بعد أن قدموا أرواحهم وجراحهم يف سبيل أمريكا .
ــعر بها  ــىل الثقة الكبرية التي يش ــد الرئيس الصماد ع وأك
الجميع تجاه أبنائنا وإخواننا الجرحى واملعاقني وما يمكنهم 
ــة الحركة  ــاوزوا إعاق ــن ألنهم تج ــبيل الوط ــوه يف س أن يقدم
ــور ليبذلوا ما  ــيمنحهم الله الن ــر وس ــم إلعاقة الفك بتجاوزه

يستطيعون يف سبيل الوطن وعزة اليمن وكرامته .

حضر حفل تخرج ١٠٠ معاق من ضحايا العدوان

رئيس املجلس السياسي األعلى : الحكومة معنية بالجرحى واملعاقني ورعايتهم من أولوياتها

صنعاء / سبأ
ــات  واصل مجلس النواب عقد جلس
ــدورة األوىل  ــرتة الثالثة من ال ــه للف أعمال
ــرش  ــي ع ــنوي الثان ــاد الس ــدور االنعق ل
األخ/  ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم

يحيى عيل الراعي.
ــس  ــدم رئي ــة ق ــتهل الجلس ويف مس
املجلس رشحاً مفصالً عن نتائج اجتماع 
ــة  ــة الحكومي ــرتكة الربملاني ــة املش اللجن
ــرص يوم أمس يف مبنى  الذي عقد بعد ع
مجلس النواب بناء عىل قرار املجلس يف 

جلسته املنعقدة بتاريخ 13/ 3 /2017م، 
ــرضه  ح ــاع  االجتم ــذا  ه أن  ــاً  موضح
ــد  ــد محم ــي أحم ــب الربملان ــن الجان م
الخوالني وأحمد أحمد العقاري وأحمد 
ــماعيل عبدالرحمن  ــايع وإس ــارص ش ن
السماوي وأحمد أحمد النويرة ومحسن 
عيل البحر وعزام عبدالله صالح وعبده 
ــح القويس  ــي صال ــان وناج ــد ردم محم
ــد عبدالله  ــي وحمي ــعد اللهب وعيل مس
ــد العزاني ومن  ــي والخرض محم الجربت
ــس الوزراء  ــب الحكومي نائب رئي الجان

ــواء/ جالل  ــن الل ــاع واألم ــؤون الدف لش
ــوزراء  ــب رئيس ال ــان ونائ ــيل الرويش ع
ــني  ــؤون االقتصادية الدكتور/ حس للش
ــارة  والتج ــة  الصناع ــر  ووزي ــويل  مقب
ــؤون  ــده محمد برش ووزير الدولة لش عب
ــور  الدكت ــورى  والش ــواب  الن ــيس  مجل
ــة ووزير الخدمة  عيل عبدالله أبو حليق
ــم  ــالل عبدالكري ــات ط ــة والتأمين املدني
ــرثوات املعدنية  ــر النفط وال عقالن ووزي
ــن بن معييل ووزير الداخلية  ذياب حس
ــه القويس ووزير  ــواء/ محمد عبدالل الل

ــات جليدان  ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
ــة صالح  ــر املالي ــدان ووزي ــود جلي محم
ــاع  ــاعد قط ــل مس ــعبان ووكي ــد ش أحم
ــربان  ج ــيل  ع ــة  املالي ــوزارة  ب ــة  املوازن
الشماحي ومستشار مصلحة الرضائب 
ــاعد  ــل مس ــرباق ووكي ــد ال ــارق محم ط
ــارك  الجم ــة  بمصلح ــة  الفني ــؤون  للش
ــام  ع ــر  ومدي ــيس  الكب رشف  ــى  يحي
ــد  ــارك محم ــة الجم ــرادات بمصلح اإلي

عيل املحفدي.

مجلس النواب يستعرض عددًا من النقاط املتفق عليها بني الجانبني الربملاين والحكومي
تضمنت معالجات مالية وتعزيز الموارد العامة وحمايتها من العبث

صنعاء - سبأ
ــىل الدكتور  ــيايس األع ــس الس ــب رئيس املجل ــى نائ التق
قاسم لبوزة أمس بالقرص الجمهوري بصنعاء بحضور عضو 
ــان علياء  املجلس محمد صالح النعيمي، وزيرة حقوق اإلنس
ــات املجتمع  ــادات منظم ــدداً من قي ــل عبداللطيف وع فيص

املدني.
ــانية  ــة تطورات األوضاع اإلنس جرى خالل اللقاء مناقش
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــة الع ــد هجم ــن وتصاع يف اليم
ــاعدات  ــور وإعاقة دخول املس ــرق والجس ــىل املوانئ والط ع
ــانية واالحتياجات األساسية وشحنات الغذاء والدواء  اإلنس
ــاء الحديدة  ــاحل الغربي ومين ــتهداف الس ــات اس وانعكاس

وتداعياتها عىل الجانب اإلنساني.

لبوزة يدعو اىل التنسيق بني منظمات املجتمع املدين لكشف جرائم العدوان والحصار 
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صنعاء – سبأ
ــايض الدكتور  ــة الق ــتثنائي أمس برئاس ــه االس ــىل يف اجتماع ــس القضاء األع ــش مجل ناق

عبدامللك األغربي عدداً من القضايا املتعلقة بتحديد اختصاصات هيئات السلطة القضائية .
ــض األمور املتعلقة بقرار النقل والندب لبعض القضاة وأعضاء  ووقف املجلس أمام بع
ــد  ــة بتحدي ــة املتعلق ــلطة القضائي ــون الس ــوص قان ــاع نص ــتعرض االجتم ــة ، واس النياب
ــو مجلس القضاء األعىل  ــدار مثل هذه القرارات وه ــات الجهات املخول لها إص اختصاص
ــة املنظمة  ــة واللوائح التنفيذي ــلطة القضائي ــن قانون الس ــم 65،59،56 م ــاً للمواد رق طبق
ألعمال املجلس الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2014م، وما يدخل منها يف 
اختصاص رئيس مجلس القضاء األعىل وحقه القانوني يف إلغاء أو وقف أية قرارات إدارية 

صادرة من رؤساء هيئات السلطة القضائية إذا كانت مخالفة للقانون.

القضاء األعلى يناقش آليات تحديد اختصاصات 
هيئات السلطة القضائية 

طريان العدو يشن ٣٥ غارة على نهم ويدمر محطة وقود 
صنعاء - سبأ

ــا إلحياء  ــة العلي ــت اللجن  واصل
ــة من الصمود يف وجه  الذكرى الثاني
ــة  ــس بمناقش ــا أم ــدوان، أعماله الع
ــة  الخاص ــراءات  واإلج ــات  الرتتيب
ــف  بمختل ــبة  املناس ــذه  ه ــاء  بإحي
ــتويني  جوانبها التنظيمية عىل املس

املركزي واملحيل.
ــتعرض االجتماع الذي عقد  واس
ــالم نائب  ــر اإلع ــة وزي ــس برئاس أم

ــان الفرعية  ــط اللج ــد، خط ــد حام ــا أحم ــة العلي ــس اللجن رئي
التنظيمية، األمنية، اإلعالمية، ولجنتي السكرتارية والعمليات.

ــوء  ض ــىل  ع ــان  اللج ــرت  وأق
ملضامينها،  ومناقشتها  استعراضها 
تكليف رؤساء اللجان الخمس البدء 
ــة  والتنفيذي ــة  العملي ــراءات  باإلج
للمهام املحددة يف الخطط املقرة كل 
ــاة اللجنة العليا  ــا يخصه ومواف فيم
ــا  ــع بم ــذ والرف ــة التنفي ــري عملي بس

يستجد أوال بأول .
ــىل  ع ــا،  العلي ــة  اللجن ــددت  وش
ــان مضاعفة جهودها يف  جميع اللج
ــتقام يف ??  ــداد والتحضري للفعالية الكربى الجامعة التي س اإلع

مارس الجاري..

إقرار خطط اللجان الفرعية الحياء الذكرى  الثانية للصمود يف وجه العدوان 

استهداف معسكر الحاجر استهداف معسكر الحاجر 
وتفجير مخزن أسلحة سعوديوتفجير مخزن أسلحة سعودي

مداهمة وكر مداهمة وكر 

لمرتزقة لمرتزقة 

ـــاعـــدة بــالــبــيــضــاءالعدوان بأرحبالعدوان بأرحب ـــق ــــد عــنــاصــر ال ـــاعـــدة بــالــبــيــضــاءالــقــبــض عــلــى أح ـــق ــــد عــنــاصــر ال الــقــبــض عــلــى أح

قنابل عنقودية على مناطق في نهم وباقم والمخا


