
ــن طريان العدوان السعودي األمريكي  ش
ـــ  ــالل ال ــات خ ــع محافظ ــىل أرب ــارة ع 16 غ
ــدد  ــت ع ــا تعرض ــة ، فيم ــاعة املاضي 24 س
ــف صاروخي  ــق الحدودية لقص ــن املناط م

ومدفعي سعودي .
ــدوان  املواطنني  ــريان الع ــتهدف ط كما اس
واملنشآت العامة يف محافظات صعدة وحجة 
ــاط  ــائر بني أوس ــبباً يف خس دوالحديدة متس

املدنيني واملمتلكات العامة والخاصة.
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــدر عس ــح مص وأوض
ــة  ــىل مديري ــارة ع ــن غ ــدوان ش ــريان الع ط
ــارات عىل  ــة صنعاء و ثالث غ ــم بمحافظ نه
ــة اللحية بمحافظة  ــد املهني يف مديري املعه

الحديدة .

(النواب) يناقش اليوم تقريرا بشأن طلب الحكومة (النواب) يناقش اليوم تقريرا بشأن طلب الحكومة 
إضافة مادة انتقالية إلى قانون البنك المركزي إضافة مادة انتقالية إلى قانون البنك المركزي 

الرئيس الصماد: المؤسسة ا5منية تمكنت من إفشال مؤامرات ا5عداء الهادفة لنشر الفوضى وإقالق السكينةالرئيس الصماد: المؤسسة ا5منية تمكنت من إفشال مؤامرات ا5عداء الهادفة لنشر الفوضى وإقالق السكينة

ــة رئيس املجلس األخ  أقر مجلس النواب برئاس
ــة تقرير لجنة الشؤون  يحيى عيل الراعي .مناقش
ــة مادة انتقالية  ــأن طلب الحكومة إضاف املالية بش
ــنة  ــون البنك املركزي اليمني رقم (14) لس إىل قان
ــني بحضور الجانب  ــة اليوم االثن 2000م .يف جلس
ــظ البنك  ــة ومحاف ــر املالي ــالً بوزي ــي ممث الحكوم

املركزي اليمني .

صنعاء/ سبأ
ــس  رئي ــاد  الصم ــح  صال األخ  ــد  أك
ــة دور  ــىل أهمي ــيايس األع ــس الس املجل
ــاظ عىل األمن  ــة يف الحف ــزة األمني األجه
ــتقرار .. مشددا عىل رضورة تفعيل  واالس
ــة  األمني ــة  املؤسس ــات  وقطاع ــدات  وح
لتحسني مستوى الخدمات األمنية التي 

لها عالقة باملواطنني.
ــال الرئيس الصماد خالل افتتاحه  وق
ــي  التدريب ــام  الع ــن  م األوىل  ــة  للمرحل
2018م لقيادة وزارة الداخلية ووحداتها، 
ــات،  ــم يف املحافظ ــن ونوابه ــدراء األم وم
ــة بصنعاء أمس " ال بد  والقيادات األمني
ــال األمن من  ــس املواطن أداء رج أن يلم

ــة التي  ــات األمني ــر الخدم ــالل تطوي خ
ــاة املواطن اليومية، ومنها  لها عالقة بحي
ــه رجال املرور  ــز الدور الذي يقوم ب تعزي
ــوارع وتنظيم  يف تخفيف االزدحام يف الش
السري والحد من الحوادث وما تلحقه من 

أرضار مادية وبرشية".

الصماد يقدم واجب العزاء في استشهاد المناضل اللواء محمد علي عبدالحقالصماد يقدم واجب العزاء في استشهاد المناضل اللواء محمد علي عبدالحق
صنعاء/ سبأ

قدم األخ صالح الصماد رئيس املجلس 
السيايس األعىل أمس واجب العزاء ألرسة 
املناضل اللواء محمد عيل عبد الحق قائد 
اللواء 201 ميكا الذي استشهد وهو يؤدي 
ــات العزة والرشف  ــه الوطني يف جبه واجب

بجبهة تعز .
ــالل زيارته  ــاد خ ــس الصم ــرب الرئي وع

ــق ولقائه  ــد الح ــزل املناضل عب ــس ملن أم
ــن  م ــاء  ووجه ــائخ  ومش وأوالده  ــه  إخوان
ــادة  القي ــزاز  اعت ــن  ع ــهيد،  الش ــة  منطق
ــواء  ــف الل ــكرية بمواق ــية والعس السياس
ــوالت التي  ــق والبط ــيل عبدالح ــد ع محم
ــدوان ومرتزقته يف  ــطرها يف مواجهة الع س

ميادين الرشف والبطولة .

عزى  يف وفاة العالمة عبد الرحمن عبداهللا الهادي

افتتح المرحلة األوىل من العام التدريبي ٢٠١٨م لقيادة وزارة الداخلية
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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.

19 جامدى األوىل 1439ه - 5 فرباير 2018م - العدد 19436االثنني

الرئيس يشدد على ضرورة  التنسيق بين الجهات الحكومية الرئيس يشدد على ضرورة  التنسيق بين الجهات الحكومية 
والمنظمات الدولية لتسهيل مهامها اGنسانية والمنظمات الدولية لتسهيل مهامها اGنسانية 

ثمن رئيس املجلس السيايس األعىل صالح الصماد مواقف املنظمات 
األممية والدولية العاملة يف املجال اإلنساني يف اليمن وبقاءها إىل جانب 
ــعب اليمني يف محنته الراهنة لتخفيف املعاناة التي فرضها العدوان  الش

السعودي األمريكي.
ــات الحكومية ذات  ــيق بني الجه ــىل رضورة التعاون والتنس ــدد ع  وش
ــانية وبما يمكنها من  ــهيل مهامها اإلنس العالقة واملنظمات الدولية لتس
ــريا إىل أن تدخالت  ــة .. مش ــة الراهن ــات املرحل ــق معطي ــا وف أداء أعماله
ــر البالغ يف نفوس  ــاعداتها كان لها األث ــات األممية والدولية ومس املنظم

أبناء الشعب اليمني .

استقبل مسؤويل برنامج الغذاء واليونيسف والصحة العالمية وثمن وقوفهم اىل جانب الشعب  اليمني
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ــعوديني  ــود الس ــن الجن ــدد م ــي ع لق
ــرون وتم  ــم وأصيب آخ ــة مرصعه واملرتزق
ــكرية  عس ــات  عملي يف  ــم  آلياته ــري  تدم
ــالل الـ 24  ــعبية خ للجيش واللجان الش

ساعة املاضية .
ــكري لـ (سبأ) قنص  وأكد مصدر عس
ــعوديني يف موقع الفريضة  ــتة جنود س س
ــق و حامضة الجنوبية  وقرى قوى واملعن
ــمالية يف جيزان ، مبيناً أن مدفعية  و الش
ــتهدفت تجمعات  ــان اس ــش واللج الجي
ــق و  ــة املعن ــعوديني يف قري ــود الس للجن

مدرسة الغاوية .
ــعبية  ــش واللجان الش ــب الجي وأعط
ــة و  ــعودية يف حامض ــكرية س ــة عس آلي

جرافة يف الخفاقة بجيزان .
ــف مدفعي  ــتهدف قص ويف نجران اس
تجمعات وتحصينات الجيش السعودي 
ــة ، وتم قنص جندي  ــديس والرشف يف الس
ــعودي يف موقع الرشفة ، فيما تم تدمري  س
ــش  ــة الجي ــة ملرتزق ــكرية تابع ــة عس آلي

السعودي يف صحراء البقع .
وأشار املصدر إىل مرصع وجرح العديد 
ــعودي إثر تفجري  من مرتزقة الجيش الس
ــع ،  ــراء البق ــم رشق صح ــط تجمعه وس
ــة تجمعات لهم  ــتهدفت املدفعي ــا اس فيم
ــذ الخرضاء  ــع قبالة منف ــراء البق يف صح
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س إىل  أدى  ــا  م

صفوفهم.

ــش واللجان  ــدر أن الجي وأوضح املص
ــة الجيش  ــاً ملرتزق ــرسوا زحف ــعبية ك الش
ــم  رغ ــع  البق ــراء  صح رشق  ــعودي  الس

الغطاء الجوي لطريان العدوان ..
ــكريتني  ــني عس ــري آليت ــم تدم ــا ت  كم
ــا محملة باملرتزقة . وذكر املصدر  إحداهم
ــة  عملي ــذوا  نف ــان  واللج ــش  الجي أن 
ــة  تب ــة يف  املرتزق ــع  ــىل مواق ــة ع هجومي
ــري وسقوط قتىل  الخزان والقناصني بعس
ــتهدف  وجرحى يف صفوفهم ، يف حني اس
ــي تجمعات ومواقع الجيش  قصف مدفع
السعودي ومرتزقته قبالة منفذ علب ويف 

رقابة الهنجر .

مصرع عدد من جنود العدو السعودي وتدمير مصرع عدد من جنود العدو السعودي وتدمير 
آلياتهم في جيزان ونجرانآلياتهم في جيزان ونجران

البقية صفحة 11

تكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في ا5رواح والعتاد في الجوف وتعز والضالعتكبيد مرتزقة العدوان خسائر كبيرة في ا5رواح والعتاد في الجوف وتعز والضالع
زلزال يعصف بتجمعات المرتزقة في المتون وكسر زحفين لهم في نهم ومهاجمة مواقعهم شمال يختلزلزال يعصف بتجمعات المرتزقة في المتون وكسر زحفين لهم في نهم ومهاجمة مواقعهم شمال يختل

ــعبية أمس ثالث  نفذ الجيش واللجان الش
ــة العدوان  ــىل مواقع مرتزق ــات نوعية ع عملي
ــم  ــوف وكبدوه الج ــي يف  ــعودي األمريك الس

خسائر كبرية يف األرواح والعتاد.
ــاء  األنب ــة  لوكال ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــن  ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب ــبأ) م ــة (س اليمني
ــكرية لهم يف  ــة العدوان وتدمري آلية عس مرتزق
ــة هجومية عىل مواقعهم يف قرية العبيد  عملي

بمديرية املتون.
ــدر أن الجيش واللجان نفذوا  وأوضح املص
عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة يف منطقة 

ــفرت عن سقوط  الزرقة بمديرية املصلوب أس
قتىل يف صفوفهم.

ــدد  ــة ع ــل وإصاب ــدر إىل مقت ــار املص وأش
ــة إغارة للجيش  ــة العدوان يف عملي من مرتزق
ــتهدفت مواقعهم يف تبة  واللجان الشعبية اس

القناصني بمديرية الغيل.
ــة للجيش  ــوة الصاروخي ــت الق ــا أطلق كم
ــاروخ زلزال1 عىل  ــعبية أمس ص واللجان الش
ــعودي رشق  ــدوان الس ــة الع ــات ملرتزق تجمع

مديرية املتون بمحافظة الجوف.

يف عمليات نوعية ألبطال الجيش واللجان

البقية صفحة 11
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صنعاء -سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي زار 
ــس روضة  ــور، أم ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
الشهداء يف منطقة الخمسني بأمانة العاصمة 
ــوزراء ومعه  ــس ال ــرأ رئي ــارة ق ــالل الزي وخ
ــواء الركن  ــاع الل ــن والدف ــؤون  األم ــاه لش نائب
ــؤون الخدمات محمود  ــان و لش جالل الرويش

الجنيد..

بن حبتور يزور روضة الشهداء في الخمسين بأمانة العاصمةبن حبتور يزور روضة الشهداء في الخمسين بأمانة العاصمة
  ١٦١٦ غارة على أربع محافظات خالل الـ  غارة على أربع محافظات خالل الـ ٢٤٢٤ ساعة ساعة

طريان العدوان يرتكب جرائم جديدة 

رئيس الوزراء: الشعب قدم هذه التضحيات الجسيمة من أجل امتالك قراره والتخلص من الهيمنة الخارجيةرئيس الوزراء: الشعب قدم هذه التضحيات الجسيمة من أجل امتالك قراره والتخلص من الهيمنة الخارجية
صنعاء/سبأ

ــور، أن الجامعات ترتكز  ــن حبت ــوزراء الدكتور عبدالعزيز ب ــد رئيس ال أك
ــمل العملية التدريسية والبحث  ــة تش ــاطها عىل ثالث مقومات رئيس يف نش

العلمي وخدمة املجتمع.
وأوضح رئيس الوزراء لدى مشاركته أمس بصنعاء يف الجلسة االفتتاحية 
ــة األندلس  ــذي تنظمه جامع ــانية ال ــوم اإلنس ــي األول للعل ــر العلم للمؤتم
ــعار " بالعلم واملعرفة تبنى األمم"،  للعلوم والتقنية عىل مدى يومني تحت ش
ــانية تطورت عىل مر التاريخ من خالل قراءة الواقع وتحديد  أن العلوم اإلنس

الفكرة ومناقشتها ونقدها وصوال إىل قبولها أو رفضها .
ــة للباحثني حتى  ــة إعطاء فرص ــور، عىل أهمي ــد الدكتور بن حبت ــا أك كم
ينطلقوا يف نشاطهم البحثي ..وقال " مهم جدا إعطائهم هذه الفرصة وتوفري 
ــاح املجال  ــات العلمية لهم حتى يقدمون أبحاثهم أمام الجميع وإفس املنص
ــار إىل أن هناك هوة يف البلدان العربية بني السيايس  ــتفادة منها". وأش لالس

واألكاديمي وان األول ال يحّسن التعامل مع األخري ..

شارك يف المؤتمر العلمي األول للعلوم اإلنسانية بجامعة األندلس:
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ا / محمد الفائق/ محمد الفائق
ــرح نحو 4040 آخرون  آخرون  ــرح نحو  مواطنني وج ــهد 66 مواطنني وج ــهد استش استش
بينهم أطفال جراء غارتني لطريان العدوان أمس بينهم أطفال جراء غارتني لطريان العدوان أمس 
ــة بالعاصمة  ــة الجنائي ــى األدل ــتهدفت مبن ــة بالعاصمة اس ــة الجنائي ــى األدل ــتهدفت مبن اس

صنعاء.صنعاء.
ويف ترصيح لـ ( الثورة) أوضح مسؤول أمني ويف ترصيح لـ ( الثورة) أوضح مسؤول أمني 
ــا يف إحصائية  ــهيدا وجريح ــا يف إحصائية  ش ــهيدا وجريح ــن 4646 ش ــرث م ــن أن أك ــرث م أن أك
ــدة للعدوان  ــقطوا يف مجزرة جدي ــري نهائية س ــدة للعدوان غ ــقطوا يف مجزرة جدي ــري نهائية س غ
ــة  إصاب أن  إىل  ــريا  مش  ، ــي  األمريك ــعودي  ــة الس إصاب أن  إىل  ــريا  مش  ، ــي  األمريك ــعودي  الس
ــدا وان طفال لم  ــة ج ــن املواطنني بالغ ــد م ــدا وان طفال لم العدي ــة ج ــن املواطنني بالغ ــد م العدي
يتجاوز العرش سنوات كان برفقة والده استشهد يتجاوز العرش سنوات كان برفقة والده استشهد 

يف مجزرة العدوان التي استهدفت صباحا مبنى يف مجزرة العدوان التي استهدفت صباحا مبنى 
ــان يف العاصمة  ــة ذهب ــة بمنطق ــة الجنائي ــان يف العاصمة األدل ــة ذهب ــة بمنطق ــة الجنائي األدل

صنعاء.صنعاء.
ــى األدلة  ــتهداف مبن ــح أن معاودة اس ــى األدلة وأوض ــتهداف مبن ــح أن معاودة اس وأوض
الجنائية للمرة الثانية خالل عامني هي محاولة الجنائية للمرة الثانية خالل عامني هي محاولة 
ــلة للعدوان من اجل إخفاء الوثائق وملفات  ــلة للعدوان من اجل إخفاء الوثائق وملفات فاش فاش
ــعودي األمريكي  ــي تدين العدوان الس ــعودي األمريكي األدلة الت ــي تدين العدوان الس األدلة الت
ــية التي  ــازره الوحش ــه ومج ــف جرائم ــية التي يف مختل ــازره الوحش ــه ومج ــف جرائم يف مختل

يرتكبها بحق اليمن واليمنيني.يرتكبها بحق اليمن واليمنيني.
  2525 يف  ــتهدف  اس ــعودي  الس ــدوان  الع يف وكان  ــتهدف  اس ــعودي  الس ــدوان  الع وكان 
ــة  بمنطقة  ــة الجنائي ــى األدل ــة  بمنطقة م مبن ــة الجنائي ــى األدل ــر 20162016م مبن ــر يناي يناي

ذهبان العاصمة صنعاء.ذهبان العاصمة صنعاء.
إىل ذلك أطلع  وزير الداخلية اللواء الركن عبد إىل ذلك أطلع  وزير الداخلية اللواء الركن عبد 
الحكيم املاوري ، عىل ما خلفته جريمة القصف الحكيم املاوري ، عىل ما خلفته جريمة القصف 
التي ارتكبها طريان العدوان السعودي األمريكي  التي ارتكبها طريان العدوان السعودي األمريكي  
ــة الجنائية صباح  ــر اإلدارة العامة لألدل ــة الجنائية صباح عىل مق ــر اإلدارة العامة لألدل عىل مق
أمس ونتج عنها ما يزيد عن أمس ونتج عنها ما يزيد عن 4040 شهيدا وجريحا  شهيدا وجريحا 
..إضافة إىل تدمري واسع يف مبنى األدلة الجنائية ..إضافة إىل تدمري واسع يف مبنى األدلة الجنائية 
ــر إىل األهداف  ــار  الوزي ــة ، وأش ــا التحتي ــر إىل األهداف وبنيته ــار  الوزي ــة ، وأش ــا التحتي وبنيته
ــدوان إىل تحقيقها من  ــعى الع ــدوان إىل تحقيقها من الخبيثة التي يس ــعى الع الخبيثة التي يس

خالل استهدافه لألجهزة األمنية .. خالل استهدافه لألجهزة األمنية .. 

أكثر من أكثر من ٩٨٠٩٨٠ غارة تستهدف المؤسسة األمنية وقطاعاتها غارة تستهدف المؤسسة األمنية وقطاعاتها
ــالم بن حفيظ  ــكان الدكتور محمد س ــة والس ــر الصحة العام ــد وزي أك
ــىل تقديم الدعم  ــنعمل ع ــن اولولويات الوزارة وس ــض الرسطان م أن مري
ــن العالجات  ــد االحتياج م ــز الرسطان وس ــز األورام ومراك ــاندة ملرك واملس
ــه تلك املراكز  ــات التي تواج ــان وتذليل الصعوب ــة بمرىض الرسط الخاص

التي تضاعفت خاصة يف ظل الحصار الذي يفرضه  العدوان 
ــاء باليوم العاملي ملرىض  ــار الوزير بن حفيظ خالل فعالية االحتف وأش
ــري إىل أن 30  ــة تش ــة العاملي ــة الصح ــاءات منظم ــان  إىل أن إحص الرسط
ــباب كثرية منها  ــنويا يف اليمن نتيجة أس ــف حالة مصابة بالرسطان س أل
ــواد املرسطنة  ــرضوات وغريها من امل ــات والخ ــتخدمة للق ــدات املس املبدي
ــدن من قبل  ــف املتواصل عىل امل ــة نتيجة القص ــازات املنبعث ــك الغ وكذل

تحالف العدوان .

وزير الصحة : ارتفاع حاالت اGصابة بالسرطان إلى وزير الصحة : ارتفاع حاالت اGصابة بالسرطان إلى ٣٠٣٠ ألفًا  ألفًا 
سنويا بسبب الغازات المنبعثة من غارات العدوانسنويا بسبب الغازات المنبعثة من غارات العدوان
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وزير النقل لـ(الثورة): وزير النقل لـ(الثورة): 
مزاعم العدوان فتح مزاعم العدوان فتح 

الموانئ  تضليل  للرأى الموانئ  تضليل  للرأى 
العام العالمي  العام العالمي  


