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نائــــب رئيــــس الــــوزراء يلتقي وزيــــر االتصاالتنائــــب رئيــــس الــــوزراء يلتقي وزيــــر االتصاالت

مصدر أمني: ضبط عصابة لالتجار بالمخدرات في مذبحمصدر أمني: ضبط عصابة لالتجار بالمخدرات في مذبح

الرئيس الصماد وبن حبتور يعزيان في الرئيس الصماد وبن حبتور يعزيان في 
وفاة نائب رئيس مجلس الشورىوفاة نائب رئيس مجلس الشورى

ــة الجيش واللجان   دكت مدفعي
ــات للجيش  ــعبية أمس تجمع الش
ــم يف  ــه وآلياته ــعودي ومرتزقت الس
ــري  ــع بجيزان وعس ــن املواق ــدد م ع

ونجران.
ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي أن 
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدفت  اس
السعوديني وآلياتهم يف مركز شامخ 

بجيزان .
ــتهدفت مدفعية  ــران اس ويف نج
ــش واللجان تجمعات للجنود  الجي
ــروق  املخ ــي  موقع يف  ــعوديني  الس
ــتهداف  اس ــم  ت ــا  كم  ، ــة  والرشف

تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 
ــب ورشق األجارش  قبالة جبال علي

وقبالة معسكر البقع .
ــريان  ط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــن  ــعودي ش العدوان األمريكي الس
ــي الرشفة  ــىل موقع ــان غارات ع ثم

والشبكة يف نجران .
ــاً مدفعياً  ــر املصدر أن قصف وذك
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي
ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدف  اس
ــذ  منف يف  ــم  ومرتزقته ــعوديني  الس
ــري ، مبيناً  ــب وخلف املنفذ بعس عل
ــن ثالث غارات  أن طريان العدوان ش

عىل الربوعة .

ــؤون  ــش نائب رئيس الوزراء لش ناق
ــان  ــاع واألمن اللواء جالل الرويش الدف
ــر االتصاالت  ــس، وزي ــه أم ــالل لقائ خ
ــفر عبد  وتقنية املعلومات املهندس مس
ــه النمري عدداً من القضايا التي تهم  الل

قطاع االتصاالت والربيد.

ــرضه وزير الدولة  ــاء الذي ح ويف اللق
ــورى  والش ــواب  الن ــيس  مجل ــؤون  لش
ــام  ــني ع ــة وأم ــو حليق ــىل أب ــور ع الدكت
ــادر  عبدالق ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل
العلبي، أشاد نائب رئيس الوزراء بالدور 
ــه وزارة االتصاالت  ــوم ب ــري الذي تق الكب

ــا يف تقديم خدمات  والجهات التابعة له
يف  ــني  للمواطن ــد  والربي ــاالت  االتص
ــات الجمهورية رغم ما  مختلف محافظ
ــافر منذ  ــرض له البالد من عدوان س تتع

ما يقارب ثالث سنوات.

صنعاء / سبأ 
ــة العاصمة  ــعبة بأمان ــان الش ــن واللج ــال األم ــن رج  تمك
ــدرات يف عدد  ــة مطلوبة ملكافحة املخ ــن ضبط عصاب أمس م
ــدرات واالتجار بها وقضايا  ــن القضايا املتعلقة برتويج املخ م

أخرى .

ــتة  ــبأ) أنه تم القبض عىل س ــدر أمني لـ (س ــح مص وأوض
ــرياً إىل أنه تم رصد  ــم زعيمها ، مش ــن عنارص العصابة بينه م
ــس ومتابعتهم ،  ــح ظهر أم ــرب من جرس مذب ــم بالق تحركاته

لكنهم قاوموا رجال األمن وحاولوا الهروب.

صنعاء-سبأ
ــيايس األعىل برقية  ــاد رئيس املجلس الس ــث األخ صالح الصم بع
عزاء ومواساة يف وفاة نائب رئيس مجلس الشورى املناضل عبد الله 
ــن صالح البار الذي وافاه األجل أمس عن عمر ناهز الـ 72 عاماً بعد  ب

حياة حافلة بالعطاء الوطني.
ــا إىل نجله صالح  ــاد يف الربقية التي بعث به ــاد الرئيس الصم وأش
ــد ودوره  ــهامات الفقي ــة آل البار، بإس ــار وإخوانه وكاف ــه الب ــد الل عب
ــن، وكذا  ــر بها الوط ــل التي م ــف املراح ــايل يف مختل ــي والنض الوطن
إسهاماته يف مجلس الشورى، والتي كان آخرها نائبا لرئيس مجلس 

الشورى.
ــية  ــار أحد ابرز قياداته السياس ــن خرس برحيل الب ــد أن الوط وأك
ــده النضايل  ــة، وتميز برصي ــا بصمات واضح ــي كان له ــة الت والفكري
ــورة والجمهورية  ــذا يف الدفاع عن الث ــتعمار الربيطاني وك ــد االس ض

والوحدة.
ــن خالص العزاء وصادق  ــيايس األعىل ع وعرب رئيس املجلس الس
ــائال الله  ــه يف هذا املصاب .. س ــه ومحبي ــد وأهل ــاة ألرسة الفقي املواس
ــع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم  العيل القدير أن يتغمده بواس

أهله وذويه الصرب والسلوان.

حكومة الفار هادي تنهب ثروة النفط والغاز وسط كارثة مائية  وبيئيةحكومة الفار هادي تنهب ثروة النفط والغاز وسط كارثة مائية  وبيئية

ا /  محمد قائد 
ــدة إن رشكتي  ــادر مؤك ــت مص  قال
ــيلة وصافر النفطيتني الواقعتني  املس
ــا  ــدوان أجرت ــيطرة دول الع ــت س تح
ــة  املاضي ــة  الثالث ــابيع  األس ــالل  خ
ــط والغاز  ــاج النف ــارب إلعادة إنت تج
ــويقه لصالح ما يسمى "حكومة  لتس
ــت إرشاف دولة  ــك تح ــة" وذل الرشعي

االحتالل اإلماراتية.

ــة  ــة مطلع ــادر نفطي ــدت مص وأك
ــر  دغ ــن  ب ــة  حكوم أن  ــورة"  لـ"الث
ــع  ــتبدأ م ــدوان س ــة دول الع وبموافق
ــر"  "فرباي ــاري  الج ــهر  الش ــة  نهاي
ــمية  الرس ــحنات  الش ــر  بتصدي
ــال عرب  ــادة الغاز املس ــة مل واالعتيادي
ــذا تصدير  ــبوة، وك ميناء بلحاف بش

النفط عرب موانئ حرضموت وعدن.
ــادر إىل أن التجارب  ــارت املص وأش
ــاز أجريت خالل  ــط والغ ــاج النف إلنت

ــابيع املاضية صاحبها إنتاج ما  األس
ــاء يف اليوم  ــي برميل م ــارب املليون يق
ــاج 200 ألف برميل  ــد ألجل إنت الواح
ــة..  ــرئاً نفطي ــك يف "332" ب ــط وذل نف
ــرية إىل أن هذه العملية اإلنتاجية  مش
كانت سارية خالل السنوات السابقة 
ــف عملية تصدير النفط  قبل أن تتوق
ــبب األزمات  ــكل نهائي بس والغاز بش

والحرب والعدوان.

مواصلة لحصار الشعب ونهب وإهدار ثرواته:

(حقوق اMنسان) تطالب بالضغط على مجلس اHمن لوقف العدوان(حقوق اMنسان) تطالب بالضغط على مجلس اHمن لوقف العدوان
ــوق  حق وزارة  ــت  طالب
ــدويل  ال ــع  املجتم ــان  اإلنس
والهيئات الدولية التابعة لألمم 
ــة  ــا املختلف ــدة وأجهزته املتح
ــس األمن  ــط عىل مجل بالضغ
ــرارات عاجلة إليقاف  باتخاذ ق
ــدول  ل ــكرية  العس ــات  العملي
ــدوان  الع ــف  ووق ــف  التحال
ــك  وف ــعودي  الس ــي  األمريك
ــذ  املناف ــة  كاف ــىل  ع ــار  الحص
ــة والبحرية يف  ــة والجوي الربي

اليمن.

ودعت الوزارة يف بيان تلقت 
ــخة منه املنظمات  (سبأ ) نس
العاملة يف  ــة  الدولي ــات  والهيئ
اليمن والعالم  إىل الضغط عىل 
ــس األمن ومجلس حقوق  مجل
ــكيل لجنة دولية  اإلنسان لتش
ــيص  لتق ــدة  ومحاي ــتقلة  مس
ــة  ــق يف كاف ــق والتحقي الحقائ
ــي  الت ــاكات  واالنته ــم  الجرائ
ــعب  يرتكبها العدوان بحق الش

اليمني و مقدراته وممتلكاته.

حملت األمم المتحدة مسؤولية استمرار الجرائم بحق الشعب اليمني
يف حني شن طريانهم ٨ غارات على موقعي الشرفة والشبكة بنجران 

زلزال زلزال ٢٢ يعصف بتجمعات المرتزقة في خب والشعف ومهاجمة مواقعهم في المصلوب  يعصف بتجمعات المرتزقة في خب والشعف ومهاجمة مواقعهم في المصلوب 

ــة للجيش  ــت القوة الصاروخي أطلق
ــعبية أمس صاروخ زلزال2  واللجان الش
عىل تجمعات مرتزقة العدوان يف منطقة 
ــعف  والش ــب  خ ــة  بمديري ــمة  املهاش

بالجوف.
ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــدوان  ــة الع ــات ملرتزق ــتهداف تجمع اس
ــمة بصاروخ  ــم يف منطقة املهاش وآلياته
يف  ــائر  خس ــف  خل ــزال2"  "زل ــوع  ن

صفوفهم.
ــة  مرتزق ــن  م ــددا  ع ــي  لق ــك  ذل إىل 
ــس  أم ــم  مرصعه ــعودي  الس ــدوان  الع
ــة  نوعي ــة  عملي يف  ــرون  آخ ــب  وأصي
ــتهدفت  ــعبية اس للجيش واللجان الش

مواقعهم بمديرية املصلوب بالجوف.
وأكد مصدر عسكري  ،أن وحدات من 
الجيش واللجان نفذت عملية هجومية 
عىل مواقع للمرتزقة رشق منطقة مالحا 

ــائر  ــم خس ــوب وكبدوه ــة املصل بمديري
كبرية يف األرواح والعتاد.

وأشار املصدر اىل اغتنام أسلحة بعد 
فرار املرتزقة من مواقعهم.

ــش واللجان  ــا دكت مدفعية الجي كم
الشعبية أمس تجمعات ملرتزقة العدوان 
ــب  خ ــة  بمديري ــعودي  الس ــي  األمريك

والشعف يف محافظة الجوف.

عمليات نوعية تثخن جراح مرتزقة العدوان يف الجوف ومارب 

كــوفــل  بــمــعــســكــر  تــجــمــعــاتــهــم  ودك  ـــــرواح  ص يف  طــاقــمــهــا  ومـــصـــرع  عــســكــريــة  آلــيــة  تــدمــري 

•••

الحقد السعودي الحقد السعودي 
يطال المغترب يطال المغترب 

اليمنياليمني

عقيلة صالح : من عقيلة صالح : من 
حق سيف اإلسالم حق سيف اإلسالم 

القذافي الترشح القذافي الترشح 
للرئاسة للرئاسة 

مملكة الصمت مملكة الصمت 
واالستعباد في ظل واالستعباد في ظل 
الزهايمر السياسي الزهايمر السياسي 
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 صـ 09

•••

•••

وزيرة الدولة رئيس اللجنة وزيرة الدولة رئيس اللجنة 
الوطنية للمرأة:الوطنية للمرأة:

العدوان قتل وجرح العدوان قتل وجرح 
آالف النساء على آالف النساء على 

مرأى ومسمع مرأى ومسمع 
العالمالعالم

 صـ 07

 صـ 05
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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.

27 جامدى األوىل 1439ه - 13 فرباير 2018م - العدد 19444الثالثاء

الحديدة - سبأ :
ــل إىل ميناء االصطياد بمدينة الحديدة أمس 39 صياداً اختطفتهم القطع   وص
البحرية التابعة للعدوان أثناء قيامهم باالصطياد وأودعتهم السجون السعودية.
ــادر الوادعي لوكالة األنباء  ــح رئيس هيئة مصائد البحر األحمر عبد الق وأوض
ــهرين يف عرض  ــن املفرج عنهم تم احتجازهم قبل ش ــبأ) أن الصيادي اليمنية (س

البحر.
ــيق مع فرع االتحاد السمكي باملحافظة  ــتعمل بالتنس ــار إىل أن الهيئة س وأش
ــاعدة كافة الصيادين  عىل تأهيل الصيادين املفرج عنهم والبحث عن مانحني ملس
ــف من معاناتهم  ــاعدات الرضورية للتخفي ــن من العدوان ومنحهم املس املترضري

بعد أن فقدوا قواربهم أثناء عملية اختطافهم.

عودة عودة ٣٩٣٩ صيادًا إلى الحديدة اختطفتهم  صيادًا إلى الحديدة اختطفتهم 
بحرية العدوان قبل شهرينبحرية العدوان قبل شهرين

البقية صفحة 02

(النواب ) يطلع على رسالة رئيس الجمهورية بشأن إضافة عدد من مشاريع القوانين (النواب ) يطلع على رسالة رئيس الجمهورية بشأن إضافة عدد من مشاريع القوانين 
صنعاء / سبأ

ــد  عق ــواب  الن ــس  مجل ــل  واص
ــرتة األوىل للدورة  ــات أعماله للف جلس
ــنوي  الس ــاد  اإلنعق دور  ــن  م األوىل 
ــس  ــة رئي ــس برئاس ــرش أم ــث ع الثال

املجلس األخ يحيى عيل الراعي .
ــس  ــع مجل ــة أطل ــذه الجلس ويف ه
النواب عىل رسالة األخ صالح الصماد 
ــىل،  األع ــيايس  الس ــس  املجل ــس  رئي
ــواب  ــس الن ــس مجل ــة إىل رئي املوجه
ــب إضافة عدد من  والتي تضمنت طل
ــدول أعمال  ــني إىل ج ــاريع القوان مش
ــون الزكاة  ــرشوع قان ــس وهي، م املجل
قانون  ــة ومرشوع  والرعاية االجتماعي
ــات  املعلوم ــة  تقني ــم  جرائ ــة  مكافح
ــدوق دعم وتطوير  ومرشوع قانون صن
التعليم العايل ومرشوع قانون مكافحة 
ــدوق  صن ــون  قان ــرشوع  وم ــاب  اإلره
ــم  ــم التعلي ــي لدع ــل االجتماع التكاف
ــاء  صنع ــة  بمحافظ ــة  والصح ــام  الع

ــة  الوطني ــة  الرشك ــون  قان ــرشوع  وم
ــون  قان ــل  تعدي ــرشوع  وم ــن  للتعدي
الرضيبة العامة عىل املبيعات ومرشوع 
ــل ومرشوع قانون  قانون رضائب الدخ
رضيبة املركبات ومرشوع قانون بشأن 
ــد  التوري ــري  لتحف ــة)  (املؤقت ــة  اآللي
ــة  الرضيبي ــتحقات  للمس ــدي  النق
ــات  النزاع ــاء  إنه ــون  قان ــرشوع  وم
ــة  مصلح ــني  ب ــة  القائم ــة  الرضيبي
ــطي  ومتوس ــار  كب ــي  وفئت ــب  الرضائ
ــأن تنمية  ــني ومرشوع قانون بش املكلف
ــة ومرشوع تعديل  ــوارد العامة للدول امل
قانون اإلتصاالت السلكية والالسلكية 
ــة  الصحاف ــون  قان ــل  تعدي ــرشوع  وم
إىل  ــة  املحال ــني  والقوان ــات  واملطبوع
ــوع  وموض ــة  الحكوم ــن  م ــس  املجل
ــان وإتخاذ  ــاغرة يف الربمل ــد الش املقاع
ــق األعضاء  ــة بح ــراءات القانوني اإلج

الذين ثبت تورطهم مع العدوان.

استمع إىل تقرير حول األضرار البيئية الناتجة عن ممارسات العدوان يف سقطرى 

صنعاء / سبأ
ــواب األخ  ــس الن ــس مجل ــث رئي بع
ــة تهنئة إىل  ــي برقي ــيل الراع ــى ع يحي
ــة  ــورى بجمهوري ــس الش ــس مجل رئي
ــيل  ع ــور  الدكت ــالمية  اإلس ــران  إي
الريجاني، بمناسبة احتفاالت الشعب 

اإليراني الشقيق بالعيد الوطني.
ــن  ــواب ع ــس الن ــس مجل ــرب رئي وع
ــدا من  ــي مزي ــعب اإليران ــه للش تمنيات
ــات الثنائية  ــار وللعالق ــدم واالزده التق
ــن  م ــدا  مزي ــقيقني  الش ــن  البلدي ــني  ب

التطور والنماء.

الراعي يهنئ رئيس مجلس الشورى اMيراني بالعيد الوطنيالراعي يهنئ رئيس مجلس الشورى اMيراني بالعيد الوطني

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 03

 / احمد املاليك
ــزي اليمني يف  ــات بالبنك املرك ــة املدفوع ــي رئيس لجن ــم املغرب ــح األخ إبراهي أوض
ــد للدوالر مقابل  ــعر موح ــعى اآلن إىل إيجاد س ترصيح خاص لـ(الثورة) أن البنك يس
الريال كون التداول يف السوق حاليا يجري بثالثة أسعار للعمالت القديمة 99 - 2001 - 
ــعر375 رياالً للدوالر أقل من الفئات الجديدة 2006م والتي  2003م التي يتم رشاؤها بس
ــيعقد  ــت املغربي إىل أن البنك س ــوق للدوالر. ..ولف ــعر380 رياالً وما ف ــا بس ــم تداوله يت
اجتماعا مع جميعة الرصافني  التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة يف حال عدم االلتزام 
ــحب تصاريح   ــبوع  واملتمثلة يف س ــات التي أصدرها البنك للرصافني هذا األس بالتعليم

مزاولة أعمال الرصافة التي منحت لهم من قبل البنك املركزي..

فيما يتم تداول الدوالر بثالثة أسعار وفقا لتاريخ العملة

البنك المركزي يحذر شركات الصرافة البنك المركزي يحذر شركات الصرافة 
من  المضاربة بأسعار العمالت من  المضاربة بأسعار العمالت 

التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

البقية صفحة 02
نــفــط ـــل  ـــرمـــي ب ألـــــف   "٢٠٠" ــــاج  ــــت إن ـــل  مـــقـــاب ـــًا  يـــومـــي مـــــاء  ـــل  ـــرمـــي ب ـــيـــوين  مـــل إهــــــــدار 

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 09
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