
ــعودية  الس ــة  الداخلي وزارة  ــت  وّجه
ــزة  وأجه ــدات  وح إىل  ــا  رسًي ــا  تعميًم
ــق،  املناط ــارات  إم يف  ــة  األمني ــؤون  الش
ــة  ــري أمني ــاذ تداب ــىل اتخ ــه ع ــا في تحثّه
ــة التحركات  ــًبا ملواجه ــة، تحّس مضاعف
ــد األصوات  ــة، بعد تزاي ــعبية املرتقب الش
ــد  التندي ــة  حرك ــاع  واتس ــعبية  الش
املعيشية وانتشار  ــتنكار لألوضاع  واالس
ــرّاء  ج ــني  املواطن ــني  ب ــر  التذّم ــم  معال
ــتوى  ــات النظام األخرية عىل املس سياس

السيايس واالقتصادي واالجتماعي.
ــادر مطلّعة  ــت مص ــا قال ــب م وبحس
ــدت الربقيات  ــرة"، أك ــع "مرآة الجزي ملوق
األمنية التي وصلت إىل مديريات الرشطة 

ــث  ــن املباح ــة م ــة كاف ــزة األمني واألجه
ــآت  ــن الطرق واملنش ــتخبارات وأم واالس
ــديد  ــوًال إىل رشطة املرور، رضورة تش وص
ــة  ــة وإقام ــراءات األمني ــة اإلج ومضاعف
ــات، إضافة إىل  ــز وتعزيز الدوري الحواج
ــكل  تعزيز نقاط التفتيش يف املناطق بش
ــتثنائي، وعىل وجه التحديد  عاجل واس
ــران وجيزان  ــوب من نج ــق الجن يف مناط

وعسري.
وبّينت املصادر أن التعليمات األمنية 
ــؤولني  ــعور املس ــأت من ش ــددة نش املش
األمنيني بوزارة الداخلية بحالة السخط 
ــراءات  وإج ــات  سياس ــىل  ع ــعبي  الش
ــر  ــة التذم ــرية إىل أن حال ــلطة، مش الس

ــة  الجنوبي ــق  املناط يف  ــني  املواطن ــدى  ل
ــرب  والح ــدوان  الع ــة  بحال ــق  تتعل ال 
ــا تعانيه  ــىل الرغم مم ــة األوىل، ع بالدرج
ــخط  ــن إهمال يولد الس ــذه املناطق م ه
ــت أن  ــلطات، وأضاف ــد الس ــعبي ض الش
مسؤويل الداخلية يف تلك املناطق تنّبهوا 
ــون  يبال ال  ــوا  أصبح ــني  املواطن أن  إىل 
بالتهديدات واالجراءات العقابية األمنية 
ــجن  ــعب تبايل بالس ولم تعد غالبية الش
ــن التهديدات  ــم م ــىل الرغ ــب، ع والتعذي
ــكاتهم، ما  ــلطات إلس ــي تطلقها الس الت
أّدى اىل تصاعد حاالت االستهتار بمقام 

امللك وتضاؤل هيبة السلطة.

اجتماع برئاسة عضو السياسي ا�على النعيمي اجتماع برئاسة عضو السياسي ا�على النعيمي 
يناقش ا�وضاع الصحية في الحديدةيناقش ا�وضاع الصحية في الحديدة

الحديدة/سبأ
عقد بمحافظة الحديدة أمس اجتماع 
ــيايس األعىل  ــة عضو املجلس الس برئاس
ــور وزيري  ــح النعيمي وحض ــد صال محم
ــيس  القي ــيل  ــن ع ب ــيل  ــة ع املحلي اإلدارة 
واألوقاف القايض رشف القلييص ومحافظ 

املحافظة حسن أحمد الهيج.
ــاع  األوض ــة  ملناقش ــاع  االجتم ــرس  ك
ــفيات  ــة ودور املستش ــة باملحافظ الصحي
ــم  ــة يف تقدي ــة الخاص ــآت الصحي واملنش
يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  للجي ــم  الدع
ــرشف واملترضرين من  ــزة وال ــات الع جبه

العدوان.

ــة  أهمي ــي  النعيم ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــة العدوان  ــا واحدا يف مواجه الوقوف صف
ــائل إىل تدمري  ــتى الوس ــعى بش الذي يس
ــن، من خالل  ــاة يف اليم ــات الحي كل مقوم
ــف الجهات  ــني مختل ــل ب ــق التكام تحقي

وتوحيد الجهود ملواجهته.
وأشار عضو املجلس السيايس األعىل 
ــب  ــوم يتطل ــالد الي ــه الب ــر ب ــا تم إىل أن م
ــد الجهود  ــاء الوطن توحي ــع أبن من جمي
ــالل  ــن خ ــال م ــوال إىل أفع ــل األق وتحوي
ــة عملية يف  ــرب آلي ــا ع ــيق وتنفيذه التنس

امليدان.
ــعب اليمني إىل  ــاء الش ــا كافة أبن ودع

التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالرجال 
والعتاد بما يرسع من النرص ويحافظ عىل 
ــي يحققها أبطال الجيش  االنتصارات الت

واللجان الشعبية يف جميع الجبهات.
ــرضه أمني  ــاع الذي ح ــرق االجتم وتط
ــيل  ــة ع للمحافظ ــيل  املح ــس  املجل ــام  ع
ــة محمد  ــوي ووكالء املحافظ ــيل الق بن ع
ــيل  ــي وع ــن الجماع ــد الرحم ــم وعب قحي
ــد إىل دور  ــار احمد محم ــد الجب قرش وعب
القطاع الصحي يف تقديم الخدمات ألبناء 
ــة  ــود يف مواجه ــز الصم ــة وتعزي املحافظ

العدوان.

رئيسية الشورى: القضايا الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ستحظى باهتمام خاص في أعمال المجلسرئيسية الشورى: القضايا الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية ستحظى باهتمام خاص في أعمال المجلس
أقرت خطة عمل اللجان الدائمة  للعام ٢٠١٨

مصرع عدد من المرتزقة وتدمير وإعطاب مصرع عدد من المرتزقة وتدمير وإعطاب ٢٣٢٣ آلية عسكرية ومدرعة  بمديريات المخا وموزع وصبر الموادم آلية عسكرية ومدرعة  بمديريات المخا وموزع وصبر الموادم
ضربات موجعة تلقاها الغزاة وعمالؤهم  يف الجوف وصرواح

رئيس الوزراء : العدوان  أتى على كل شيء واستباح كافة القطاعات الخدمية ولم يفرق بين ما هو عسكري ومدنيرئيس الوزراء : العدوان  أتى على كل شيء واستباح كافة القطاعات الخدمية ولم يفرق بين ما هو عسكري ومدني
صنعاء/ سبأ

ــوزراء الدكتور  ــارك رئيس مجلس ال ش
ــور، يف اعمال  ــن حبت ــز صالح ب عبدالعزي
ــفري  ش ــىل  ع ــوي  الكل ــيل  "الغس ــر  مؤتم
ــاء  بصنع ــس  أم ــم  أقي ــذي  ال  ،" ــة  الهاوي
ــة  العام ــة  الصح وزارة  ــني  ب ــاون  بالتع
والسكان والصليب األحمر الدويل ومنظمة 

اطباء بال حدود.
ــة ، نوه فيها  ــس الوزراء كلم ــى رئي وألق
باألبعاد اإلنسانية واألخالقية لهذا املؤتمر 
، الذي يأتي يف إطار املهام اإلنسانية التي 
ــر وأطباء بال  ــب األحم ــه الصلي اضطلع ب

حدود وبقية املنظمات اإلنسانية ..

شارك يف مؤتمر ''الغسيل الكلوي على شفري الهاوية'':

الرئيس الصماد: يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي نموذجا لالنسجام وتغليب سيادة القانونالرئيس الصماد: يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي نموذجا لالنسجام وتغليب سيادة القانون

 صنعاء /سبأ
ــيايس األعىل أمس  ــح الصماد رئيس املجلس الس رأس األخ صال
ــة بحضور مدير  ــاء الجامعات الحكومي ــعا ضم رؤس اجتماعا موس
ــر التعليم العايل والبحث العلمي  ــة أحمد حامد، ووزي مكتب الرئاس

حسني حازب.
ــري  ــة أوضاع الجامعات الحكومية وس جرى خالل اللقاء مناقش

العمل فيها والصعوبات التي تواجهها والسبل الكفيلة بتجاوزها.
ــة التعليم  ويف اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية أن تكون مؤسس
ــجام وتغليب سيادة القانون  العايل والبحث العلمي نموذجا لالنس

وتقديم الربامج الفعالة.
ــات الحكومية عىل  ــايل والجامع ــادات وزارة التعليم الع ــث قي وح
ــا  ــة نموذج ــذه املؤسس ــون ه ــد أن تك ــال " أري ــود. . وق ــر الجه تضاف
لالنسجام وتغليب سيادة القانون وتقديم الربامج الفعالة، فمستقبل 

اليمن سيكون عىل أيديكم نتيجة خربتكم واختصاصاتكم ".

رأس اجتماعًا موسعًا لرؤساء الجامعات الحكومية

اختتام فعاليات اختتام فعاليات   
الذكرى السنوية السبوع الذكرى السنوية السبوع 

الشهيد الشهيد 

٣٠٠٣٠٠ ألف يمني ألف يمني
 قضوا في مذبح  قضوا في مذبح 

العدوان العدوان 

كيف تحمي نفسك كيف تحمي نفسك     
من هجمات  تصيد من هجمات  تصيد 

البياناتالبيانات

العدوان يستهدف العدوان يستهدف 
الحاضر والمستقبل ويحيل مقاعد الحاضر والمستقبل ويحيل مقاعد 
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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.
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تقصير أو  ـــراف  ـــح ان بــــأي  نــســمــح  ولــــن  الــيــمــنــيــيــن  ــل  ــك ل ومــســتــقــبــل  دولــــة  ــاء  ــن ــب ل فــرصــة  ــا  ــن ــام تقصيرأم أو  ـــراف  ـــح ان بــــأي  نــســمــح  ولــــن  الــيــمــنــيــيــن  ــل  ــك ل ومــســتــقــبــل  دولــــة  ــاء  ــن ــب ل فــرصــة  ــا  ــن ــام أم

التفاصيل صفحة 03

مجلس النواب يدعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ مجلس النواب يدعو الحكومة إلى سرعة تنفيذ 
توصياته وتقديم التقارير في الوقت المحددتوصياته وتقديم التقارير في الوقت المحدد

صنعاء-سبأ:
ــته  ــواب يف جلس ــس الن ــش مجل  ناق
األخ  ــس  املجل ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم
ــن القضايا  ــي، عدداً م ــى عيل الراع يحي
ــذا القضايا  ــة وك ــية واالقتصادي السياس

املتصلة بالشأن الترشيعي والرقابي.
حيث استمع املجلس من رئيس اللجنة 
ــد أحمد النويرة إىل إيضاح عن  املالية أحم
ــف املجلس  ــوء تكلي ــة يف ض ــاط اللجن نش
ــق  ــي إىل الصنادي ــزول امليدان ــة بالن للجن
ــراداً ومرصفاً  ــطتها إي ــة ملعرفة أنش الخاص

ومدى تحقيق أهداف إنشاءها .
ــة ما قامت  ــس اللجنة املالي ــني رئي وب
ــار، موضحا أنه  ــذا اإلط ــة يف ه ــه اللجن ب
ــن  يتضم ــراً  تقري ــس  املجل إىل  ــيقدم  س

ــأن  نتائج عمل اللجنة املالية يف هذا الش
وذلك خالل الجلسات القادمة .

ــس النواب  ــث رئيس مجل إىل ذلك ح
ــة يف املجلس رسعة  ــان الدائم بقية اللج

استكمال دراسة ومناقشة املواضيع التي 
ــج ما تتوصل  ــا وتقديم نتائ ــت إليه أحيل

إليه إىل املجلس يف أرسع وقت ممكن .

ناقش عددًا من القضايا السياسية واالقتصادية

التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 03البقية صفحة 02

صنعاء-سبأ:
ــور عبدالعزيز صالح  ــس مجلس الوزراء الدكت التقى رئي
ــام  ــس بصنعاء وزير الخارجية املهندس هش ــن حبتور، أم ب
رشف، بحضور وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد 
ــيايس  ــس الس ــادي للمجل ــار االقتص ــظ واملستش ــن حفي ب

األعىل الدكتور صالح شعبان .

مناقشة األوضاع اإلنسانية وآلية توفري أدوية األمراض الشائعة

بن حبتور يحث الخارجية على توسيع بن حبتور يحث الخارجية على توسيع 
نشاطها على المستوى الدولينشاطها على المستوى الدولي

البقية صفحة 02

مجلس ا�عمال يناقش اYشكاليات التي تواجه القطاع الخاصمجلس ا�عمال يناقش اYشكاليات التي تواجه القطاع الخاص

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٥١٥ مواطنا بغارات لطيران العدوان على عمران وصعدة ومارب مواطنا بغارات لطيران العدوان على عمران وصعدة ومارب

صنعاء /سبأ 
ــاع ملجلس األعمال   ناقش اجتم
ــب  نائ ــة  برئاس ــاء  بصنع ــس  أم
ــر املالية الدكتور  رئيس الوزراء وزي
ــن القضايا  ــويل، عدد م ــني مقب حس
القطاع  ــه  التي تواج ــكاليات  واإلش

الخاص.
وتطرق االجتماع الذي ضم وزير 
ــد  ــده محم ــارة عب ــة والتج الصناع
ــود صالح  ــني العاصمة حم برش وأم
عباد ومحافظ صنعاء حنني قطينة 
التجارية  ــة  الغرف ــاء  ورئيس وأعض
ــة واالتحاد العام  ــة باألمان الصناعي
ــرف التجارية وجمعية املنتجني  للغ

واملصنعني وعدد من كبار التجار ..
ــكاليات التي  ــن اإلش ــدد م إىل ع
ــاص  الخ ــاع  القط ــا  منه ــي  يعان

ــة  ــا الجمركي ــق بالقضاي ــا يتعل فيم
والرضيبية.

ــور  الدكت ــدى  أب ــاع  االجتم ويف 
ــول ما أثري من  ــتغرابه ح مقبويل اس
ضجة بخصوص التعاميم الصادرة 

ــماح  ــول عدم الس ــن الجمارك ح م
بدخول بعض السلع إال بعد إصدار 
ــد  تقيي ــد  تفي ــك  البن ــن  م ــهادة  ش

قيمتها بالريال اليمني.

ــرون بينهم امرأتان  ــهد مواطن وأصيب ثالثة آخ  استش
ــعودي األمريكي عىل  ــدوان الس ــريان الع ــارات ط ــس بغ أم

محافظة صعدة .
وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (سبأ) أن طريان العدوان 
ــهاد  ــدو الرحل أدت إىل استش ــارات عىل خيام الب ــن أربع غ ش

مواطن وإصابة آخر يف منطقة املهاذر بمديرية سحار .
وذكر املصدر أن امرأتني أصيبتا بغارة استهدفت منطقة 

البقعة بمران يف مديرية حيدان .
ــن غارتني عىل منطقة  ــار إىل أن الطريان املعادي ش وأش

ليه بمديرية الظاهر .
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ــعبية 20 آلية  ــان الش ــش واللج ــر الجي  دم
ــعودي األمريكي  ــة ملرتزقة العدوان الس ومدرع
ــمال يختل بمديرية املخا  يف كرس زحف لهم ش

بمحافظة تعز.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية 
ــن املرتزقة  ــة العرشات م ــبأ) مرصع وإصاب (س
بينهم قيادات وتدمري وإعطاب 20 آلية ومدرعة 
ــف لهم  ــش واللجان لزح ــدي الجي ــالل تص خ

شمال يختل.
ــش واللجان  ــن الجي ــدة م ــرت وح ــا دم كم
ــعبية أمس دبابتني وأحرقت آلية عسكرية  الش
يف  ــي  األمريك ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  ملرتزق

مديريتي صرب املوادم وموزع بمحافظة تعز .
ــاء  ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض

ــعبية  ــبأ) أن الجيش واللجان الش اليمنية (س
ــاروخ موجه مابني  ــة بص ــة للمرتزق ــروا دباب دم
العمدان واملحضار يف منطقة الضباب بمديرية 

صرب املوادم .
كما أحرقوا دبابة أخرى باستهداف مدفعي 
يف منطقة الكسارة بالضباب يف املديرية نفسها 

.
ــكرية  ــراق آلية عس ــدر إىل  إح ــار املص وأش
ــان  ــل ريش ــوب رشق جب ــة جن ــة للمرتزق تابع

بمديرية موزع
ــعودي  ــن مرتزقة العدوان الس ولقي عدد م
ــة هجومية  ــم أمس يف عملي ــي مرصعه األمريك

وصد محاولتي زحف لهم يف محافظة تعز .
التفاصيل صفحة 03
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صنعاء/سبأ
ــس  بمجل ــية  الرئيس ــة  اللجن ــدت  عق
ــة  ــورى اجتماعها الدوري أمس برئاس الش
ــورى  ــس الش ــس مجل ــال رئي ــم بأعم القائ
ــني العيدروس وبحضور مدراء  محمد حس
عموم وسكرتارية اللجان الدائمة باملجلس.
ــراءة الفاتحة  ــاع تم ق ــة االجتم ويف بداي
ــارب عدد من  ــهداء الوطن وأق عىل أرواح ش

ــورى ممن قضوا خالل  أعضاء مجلس الش
الشهرين املاضيني.

ــاء اللجنة إىل  ــتمع أعض ــك اس عقب ذل
ــس  رئي ــال  بأعم ــم  القائ ــن  م ــز  موج رشح 
مجلس الشورى عن األنشطة التي أنجزها 
ــن العام  ــف الثاني م ــالل النص ــس خ املجل

2017م ..
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تعزيزات أمنية سعودية خوفًا من تصاعد الغضب الشعبي تعزيزات أمنية سعودية خوفًا من تصاعد الغضب الشعبي روحاني: إيران تعارض دخول الجيش التركي إلى أراضي سورياروحاني: إيران تعارض دخول الجيش التركي إلى أراضي سوريا
طهران/ وكاالت

ــن  ــس اإليراني حس ــد الرئي  أك
روحاني أن الجمهورية اإلسالمية 
ــارض دخول الجيش  اإليرانية تع

الرتكي إىل أرايض دولة مستقلة.
ــي أقيم  ــر صحف ــالل مؤتم وخ
ــيلة إعالم  ــس بحضور 250 وس أم
ــة يف أجواء ذكرى  ــة وأجنبي محلي
ــد  ــالمية، أك ــورة اإلس ــار الث انتص
روحاني "أن إيران وروسيا وتركيا 
ــة  للغاي ــب  طي ــاون  بتع ــت  ارتبط
ــورية، وقد  ــورات الس ــول التط ح
ــي أمس مع  ــال هاتف ــل اتص حص

ــه التأكيد  ــس بوتني تم خالل الرئي
ــة  ــل ألزم ــاد ح إيج ــىل رضورة  ع
ــارض  تع ــران  إي أن  إال  ــوريا،  س
ــي إىل أرايض  دخول الجيش الرتك
ــيادة دون  ــتقلة ذات س ــة مس دول
ــؤدي ذلك إىل  ــث ي ــا، حي موافقته
إىل  ــؤدي  ي ــا  كم ــاء  األبري ــل  مقت
ــي  الرتك ــش  الجي ــارص  ــل عن مقت
ــد  التواج ــض  نرف ــك  وكذل ــا  أيض
ــري  ــه غ ــة ألن ــي يف املنطق األمريك
رشعي"، مؤكدا يف الوقت ذاته عىل 

"العالقات الجيدة مع تركيا."

بريوت/ وكاالت
ــتوى  ــىل رضورة التحرك عىل املس ــس ع ــون أم ــاء اللبناني ــع الزعم أجم
ــدودي والتعدي عىل  ــاء جدارها الح ــع إرسائيل من بن ــي والدويل ملن اإلقليم

امتياز الطاقة يف املتوسط.
ــال  ــة اللبنانية بأن "الرئيس اللبناني ميش ــادر عن الرئاس ــاد بيان ص وأف
ــري بحثوا  ــان نبيه ب ــري، ورئيس الربمل ــعد الحري ــوزراء س ــون، ورئيس ال ع
ــدا مبارشا  ــوا فيها تهدي ــدات اإلرسائيلية وملس ــوم التهدي ــدا الي ــرص بعب يف ق
ــاق املجتمعني  ــة". وأكد البيان اتف ــود املنطقة الحدودي ــتقرار الذي يس لالس
ــتويات اإلقليمية والدولية ملنع  ــتمرار يف التحرك عىل مختلف املس عىل االس

إرسائيل من بناء جدار إسمنتي داخل الحدود اللبنانية..

اللبنانيون يتفقون على التحرك اللبنانيون يتفقون على التحرك 
ضد "التهديدات اYسرائيلية"ضد "التهديدات اYسرائيلية"
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