
تدشين حملة التحصين ضد الدفتيريا في أمانة تدشين حملة التحصين ضد الدفتيريا في أمانة 
العاصمة  وعدد من المحافظاتالعاصمة  وعدد من المحافظات

إصابة ثالثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدةإصابة ثالثة مواطنين بغارة لطيران العدوان بصعدة

دشن وزير الصحة العامة والسكان 
ــن حفيظ أمس  ــالم ب الدكتور محمد س
ــة التحصني ضد  بأمانة العاصمة حمل
ــتمر خالل  ــي تس ــا الت ــرض الدفتريي م

الفرتة 10 – 15 مارس الجاري.
ــر  ــرضه وزي ــذي ح ــني ال ويف التدش
ــل الوزير  ــدس نبي ــة املهن ــاه والبيئ املي
ــار  ــاد، أش ــود عب ــة حم ــني العاصم وأم

ــي  الت ــة  الحمل أن  إىل  ــة  الصح ــر  وزي
ــم من البنك الدويل  تنفذها الوزارة بدع
ومنظمتي الصحة العاملية واليونيسف 
تستهدف جميع األطفال من سن ستة 
ــنة يف 39 مديرية  ــى 15س ــابيع حت أس
بأمانة العاصمة ومحافظات الحديدة، 
إب، عدن، صنعاء، عمران، تعز، صعدة، 
حجة، املحويت، ريمة، وذلك يف املرافق 

الصحية واملواقع املؤقتة.
ــة  ــظ أهمي ــن حفي ــور ب ــد الدكت وأك
ــا  الدفتريي ــد  ض ــني  للتحص ــة  الحمل
ــرض بكتريي  ــاق) الذي يعترب م (الخن
ــيض إىل الوفاة  ــديد الخطورة؛ قد يف ش
ــاء حول اللوزتني  ــببه بتشكل غش لتس

يسد مجرى التنفس.

ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــارات عىل  ــلة من الغ ــي سلس األمريك

محافظة حجة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ 
ــتهدف  ــبأ ) أن طريان العدوان اس ( س
بست غارات مديريتي حرض وميدي.
ــة مواطنني أمس بغارة   أصيب ثالث
ــعودي األمريكي  لطريان العدوان الس
ــم الحدودية  ــم عىل مديرية باق الغاش

بمحافظة صعدة.
ــدة لـ  ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــم  ــدوان الغاش ــريان الع ــبأ) أن ط (س
شن غارة عىل مديرية باقم ما أدى إىل 
إصابة طفل وشاب ورجل مسن كلهم 

من أرسة واحدة بجروح بليغة .
وأشار املصدر إىل أن طريان العدوان 
ــت غارات عىل مناطق متعددة  شن س

ــت  خلف ــة  الحدودي رازح  ــة  بمديري
ارضاراً مادية بممتلكات املواطنني .

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط وش
ــني عىل مديرية  ــعودي أمس غارت الس

نهم بمحافظة صنعاء.

ــيل باملديرية  ــح مصدر مح وأوض
ــتهدفتا  ــني اس ــبأ) أن الغارت ـــ (س ل
ــة و خلفتا  ــورة باملديري منطقة مس
ــني  املواطن ــكات  بممتل أرضاراً 

ومنازلهم

صفقات بن سلمان تنجح في بريطانيا والمال السعودي يغلب ا/صوات الدولية المنددة بمجازر العدوان في اليمنصفقات بن سلمان تنجح في بريطانيا والمال السعودي يغلب ا/صوات الدولية المنددة بمجازر العدوان في اليمن
/ 

ــالل  ــه خ ــلمان بمال ــن س ــح ب نج
ــات  صفق ــد  وعق ــا  لربيطاني ــه  زيارت
ــدن الرتكاب  ــة مع لن ــلحة مختلف أس
ــفك الدماء، يف  ــل وس ــد من القت املزي
ــد النداءات  ــلت من جدي املقابل فش
ــددة  املن ــعارات  والش ــة  الحقوقي
بمجازره بحق اليمنيني، ليصبح املال 
ــدى العالم "املادي" هو الغالب لكل  ل

األصوات.
ــني  الحقوقي ــن  م اآلالف  ــرج  خ
ــني مع  ــات واملتعاطف ــيل املنظم وممث
ــام  أم ــرة  تظاه يف  ــن  اليم ــة  مظلومي
ــة الربيطانية التي  ــرات الحكومي املق
ــني  ــلمان حامل ــن س ــد ب ــا محم زاره
ــف  ــور تكش ــات وص ــعارات ولوح ش
جرائم تحالف العدوان السعودي يف 
اليمن، إال ان تلك التظاهرات لم تكن 

ــدى الحكومة  ــة واهتمام ل ذات أولوي
الربيطانية التي وجهت للمتظاهرين 
ــعارات  ش ــت  وركل ــة  صاعق ــالة  رس
التنديد عرض الحائط حيث أشارت 
ــارة بن  ــام زي ــرتك يف خت ــان مش يف بي
سلمان، إىل ما أسمته تأسيس رشاكة 
أعمق وأكرث اسرتاتيجية بني الرياض 

ولندن،..

٤٨ طائرة حربية من طراز تايفون على رأس االتفاقيات المشرتكة

يف عمليات ألبطال الجيش واللجان:شن ست غارات على حرض وميدي ونهم 

(النواب) يشدد على إيجاد معالجات عاجلة ?نهاء ا/زمة ومنع االحتكار وضبط ا/سعار(النواب) يشدد على إيجاد معالجات عاجلة ?نهاء ا/زمة ومنع االحتكار وضبط ا/سعار
يف  ــواب  الن ــس  مجل ــتمع  اس
جلسته أمس إىل توضيح من نائب 
ــول ما تم يف لقاء  رئيس املجلس ح
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل رئي
ــس مجلس النواب واملختصني  برئي
ــي  ــادن ورشكت ــط واملع يف وزارة النف
ــة  أزم ــل  ــأن ح ــاز بش ــط والغ النف

املشتقات النفطية ومادة الغاز.
ــار نائب رئيس مجلس  حيث أش
ــم التوصل إىل عدد  النواب إىل أنه ت
ــي  الت ــول  والحل ــات  املعالج ــن  م
ــة يف  ــذه األزم ــاء ه ــتؤدي إىل إنه س
القريب العاجل .. مؤكداً عىل أهمية 
ــهيل  ــني لتس ــع املعني ــاون جمي تع
ــتقات  ــول املواطنني عىل املش حص

النفطية ومادة الغاز املنزيل.
ــىل  ــعب ع ــواب الش ــد ن ــا أك فيم
ــباب  األس ــخيص  تش ــة  أهمي
ــة التي أدت إىل هذه األزمة  الحقيقي

ــىل  ــل ع ــا والعم ورضورة معالجته
ــكار  ــع االحت ــاد ومن ــة الفس مكافح
ــهيل مرور  ــوداء وتس الس والسوق 

ــط  وضب ــاز  والغ ــط  النف ــرات  قاط
ــة وفقاً للقانون  عمل النقاط األمني
ــط  وضب ــبة  ومحاس ــام  والنظ
ــة  النفطي ــتقات  باملش ــني  املتالعب

ومادة الغاز.
ــري  توف ــة  أهمي ــىل  ع ــددوا  وش
ــادة الغاز يف  ــتقات النفطية وم املش
ــب  ــعار تتناس كافة املحطات وبأس
ــني يف ظل  ــل املواطن ــتوى دخ ومس
ــدوان والحصار الربي والبحري  الع

والجوي.
ولفت نواب الشعب إىل انه ليس 
ــدور املواطنني تحمل أي أعباء  بمق
ــعار  أس ــىل  ع ــاف  تض ــادات  زي أو 

الوقود والغاز املنزيل .

واصل مناقشة أسباب أزمة المشتقات النفطية

ــدوان  ــة الع ــن مرتزق ــرشات م ــب الع ــل وأصي قت
ــعودي أمس بعملية هجومية وقصف  األمريكي الس
ــتهدف تجمعاتهم ومواقعهم  صاروخي ومدفعي اس

بمحافظة تعز.
ــبأ ) مرصع وإصابة  ــكري لـ (س وأكد مصدر عس
عدد من املرتزقة يف هجوم للجيش واللجان الشعبية 
عىل مواقعهم يف جبهة مقبنة سبقه تمشيط بسالح 

املدفعية واألسلحة املتوسطة .
ــمال  ــة مرتزقة ش ــص ثالث ــدر إىل قن ــار املص وأش
ــمال  ــكر خالد وقنص ثالثة آخرين ش وجنوب معس

يختل يف الساحل الغربي .
ــا  ومدفعي ــا  صاروخي ــا  قصف أن  ــدر  املص ــر  وذك
استهدف تجمع آليات للمرتزقة غرب معسكر خالد 
ــم ،و  ــى يف صفوفه ــىل وجرح ــقوط قت ــوزع وس يف م

إحراق آلية عسكرية لهم جنوب املعسكر .

مصرع وإصابة عشرات المرتزقة وتدمير آليات لهم في تعز والجوفمصرع وإصابة عشرات المرتزقة وتدمير آليات لهم في تعز والجوف
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صنعاء - سبأ
ــنة  ــيايس األعىل القانون رقم (2) لس ــدر رئيس املجلس الس اص

2018م بشأن املوافقة عىل االتفاقية العربية ملكافحة الفساد.

صدور القانون رقم صدور القانون رقم ((٢٢)) بشأن الموافقة  بشأن الموافقة 
على االتفاقية العربية لمكافحة الفسادعلى االتفاقية العربية لمكافحة الفساد

التفاصيل صفحة 03التفاصيل صفحة 02

رئيس الوزراء يلتقي مدير مكتب الرئاسة ووزير ا?دارة المحليةرئيس الوزراء يلتقي مدير مكتب الرئاسة ووزير ا?دارة المحلية
صنعاء / سبأ

ــس الوزراء  ــش رئيس مجل  ناق
ــن  ــح ب ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــة  ــر مكتب رئاس ــور، مع مدي حبت
ــد ووزير  ــد حام ــة أحم الجمهوري
ــيل  ع ــن  ب ــيل  ع ــة  املحلي اإلدارة 
القييس، سبل تفعيل وتعزيز أداء 
األجهزة التنفيذية املحلية وتأكيد 
ــة  خدم ــاه  تج ــوي  الحي ــا  دوره

املواطنني.
األدوات  ــىل  ع ــاء  اللق ــز  ورك
ــات  ــن التحدي ــد م ــة بالح الكفيل
ــه األجهزة  التي تواج ــية  املؤسس
ــتوى  ــة املحلية عىل مس التنفيذي
ــات  واملحافظ ــة  العاصم ــة  أمان

إىل  ــاج  تحت ــي  الت ــك  تل ــة  خاص
ــم لجهودها  ــر ودع ــناد وتطوي إس
بما يمكنها من االضطالع بمهامها 

الخدمية عىل النحو املطلوب.
ــاع إىل تقرير  ــتمع االجتم واس
ــول  ح ــة  املحلي اإلدارة  ــر  وزي
ــي  الت ــات  والصعوب ــات  التحدي
ــة  نتيج ــات  املحلي ــا  تواجهه
ــر بها  ــة التي يم ــاع الراهن األوض
ــدوان والحصار  ــن بفعل الع الوط
ــغيلية  والتش ــة  املادي ــا  بجوانبه
ــىل  ع ــك  ذل ــكاس  وانع ــة  والفني
ــتوى  ومس ــاطها  نش ــتقرار  اس

أدائها .

بحث تفعيل أداء األجهزة المحلية وتأكيد دورها يف خدمة المواطن

البقية صفحة 02

صنعاء / سبأ 
 تخرجت أمس دفعة جديدة من قوات االمن املركزي ، حملت أسم الشهيد 
العقيد عمار أبو خرفشة ، وذلك بحضور نائب قائد قوات االمن املركزي اللواء 

عيل السياني ، وأركان حرب قوات االمن املركزي اللواء عيل يحيى قرقر.
ــاً ، ومناورة  ــكرياً مهيب ــدورة عرضاً عس ــون املتخرجون من ال ــذ املقاتل ونف
ــه واقتحام مواقعه  ــدو والتنكيل به وتدمري تحصينات ــي االلتحام مع الع تحاك
ــتعرضوا عدداً من الفنون القتالية املختلفة التي تدربوا عليها خالل  ، كما اس

الدورة .
ــري الذي  ــبة الدور الكب ــذه املناس ــر يف كلمة له به ــيل قرق ــواء ع ــح الل واوض
ــيادة اليمن يف مواجهة الغزاة  تضطلع به قوات األمن املركزي يف الدفاع عن س
ــري الحقيقي  ــاوس هم التعب ــال األمن املركزي األش ــدا أن أبط ــني ، مؤك واملحتل
ــدي الحر الذي  ــيل الواضح للجن ــىل وطنه والتج ــي الغيور ع ــان اليمن لإلنس

يؤدي واجبه يف الدفاع عن وطنه وارضه .

ــود عبدالقادر الجنيد  ــؤون الخدمات محم ــن نائب رئيس الوزراء لش  دش
ــدوة الوطنية  ــة بإعداد الن ــة التحضريية املكلف ــال اللجن ــس بصنعاء، أعم أم
ــة بمواجهة العدوان ومرور ثالثة أعوام من الصمود اليمني يف مواجهة  الخاص

العدوان.
وأكد الجنيد عىل أهمية التحضري الجيد للندوة التي سيكون لها دور كبري 
ــىل مدى ثالثة أعوام من العدوان  ــعب اليمني ع يف إبراز مظلومية ومعاناة الش
والقتل واالستهداف لإلنسان واألرض واملقدرات االقتصادية والخدمية والبنى 

التحتية.
ــة باإلعداد  ــة العليا املكلف ــب رئيس اللجن ــس الوزراء، نائ ــث نائب رئي وح
ــري لفعاليات الذكرى الثالثة للصمود يف مواجهة العدوان، عىل رسعة  والتحض
ــداد محاور  ــب التنظيمية، وإع ــة والبت يف الجوان ــام اللجان الفرعي ــرار مه إق
الندوة الوطنية وموضوعاتها وفقاً لألساليب العلمية التوثيقية، وتحديد مهام 

الجهات املشاركة واملنظمة للندوة.

تخرج دفعة جديدة من قوات ا/من المركزي تخرج دفعة جديدة من قوات ا/من المركزي 
باسم الشهيد العقيد عمار ابوخرفشةباسم الشهيد العقيد عمار ابوخرفشة

الجنيد يشدد على سرعة إقرار المهام الجنيد يشدد على سرعة إقرار المهام 
المتعلقة بفعاليات الذكرى الثالثة للصمودالمتعلقة بفعاليات الذكرى الثالثة للصمود
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مناقشة نتائج ا?جراءات التنفيذية لمواجهة أزمة الغاز المنزليمناقشة نتائج ا?جراءات التنفيذية لمواجهة أزمة الغاز المنزلي
صنعاء / سبأ

 وقف اجتماع عقد أمس بصنعاء برئاسة 
ــور عبدالعزيز  ــس مجلس الوزراء الدكت رئي
ــج اإلجراءات  ــام نتائ ــن حبتور، أم ــح ب صال
ــة االختناقات  ــة بمواجه ــة املتعلق التنفيذي
التي يشهدها السوق املحيل من مادة الغاز 

املنزيل.
ــب  نائ ــم  ــذي ض ال ــاع  ــتمع االجتم واس
ــني  ــوزراء وزير املالية الدكتور حس رئيس ال
ــاون  والتع ــط  التخطي ــري  ووزي ــويل  مقب
ــم والنفط واملعادن  الدويل عبدالعزيز الكمي
ــة  املؤسس ــر  ومدي دارس  ــه  عبدالل ــد  أحم
ــط والغاز محمود النوم  اليمنية العامة للنف
ــدويل  ــاون ال ــط والتع ــل وزارة التخطي ووكي
ــي املالية  ــز، ومعنيني بوزارت ــر عبدالعزي عم

والتخطيط..

يف اجتماع برئاسة بن حبتور :
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قال قائد القوات البحرية االمريكية، الجرنال روبريت 
ــربا حيا و  ــت مخت ــة أصبح ــواحل اليمني ــر، إن الس نيل

ساحة تجارب ألنظمة الليزر الدفاعية و الهجومية.
ــتماع  ــة اس و أكد نيلر ملمثيل الكونجرس خالل جلس
ــة أصبحت منطقًة  ــواحل اليمني ــول امليزانية أن الس ح
ــاخنة الستخدام هذه األنظمة، ملواجهة الخطر الذي  س

يهدد السفن البحرية األمريكية.
ــل هذه  ــد يجع ــايل ق ــت الح ــر إىل أن الوق ــار نيل وأش
ــواحل اليمن، دون  األنظمة معرضة للتهديدات قبالة س
ــك القوات و  ــد فيه تل ــذي تتواج ــاحل ال ــدد الس أن يح

األسلحة.
وقال نيلر أن املارينز يف مختلف القدرات يستخدمون 
تكنولوجيا الليزر، خاصة بالنسبة للطائرات بدون طيار 
ــالق النار عليهم أو  ــتخدمة إلط وغريها من األجهزة املس
ــارة بني الطائرة  ــا يعني تعطيل اإلش ــع الوصلة“، م ”قط

وجهاز التحكم الخاص بها.
ــس  رئي و  ــبنرس  س ــارد  ريتش ــة  البحري ــر  وزي وكان 

العمليات البحرية جون ريتشاردسون..

اعتراف أمريكي : ا/نظمة الدفاعية اعتراف أمريكي : ا/نظمة الدفاعية 
قبالة سواحل اليمن عرضة للتهديدقبالة سواحل اليمن عرضة للتهديد
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