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/ 
أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسني 
ــرتاتيجية الوطنية للصحة  العيدروس أهمية مراجعة االس
ــريات الحاصلة  ــع املعطيات واملتغ ــا يتواكب م ــية بم النفس

جراء العدوان .. 
ــع ضم لجنة الصحة  وطالب العيدروس يف اجتماع موس
ــورى الحكومة  ــس الش ــن أعضاء مجل ــددا م ــكان وع والس
ــري  ــة وعقاق ــاج أدوي ــة إلنت ــة املحلي ــع األدوي ــم مصان بدع

ــات املجتمع يف هذه  ــية وبما يلبي احتياج األمراض النفس
الظروف االستثنائية الصعبة.

ــى بالصحة  ــون خاص يعن ــة إصدار قان ــت إىل أهمي ولف
ــة  ــة الصح ــاء منظوم ــادة بن ــهم يف إع ــا يس ــية وبم النفس
النفسية من أجل بناء اإلنسان الفاعل القادر عىل العطاء.
ــم الفكري  ــيناً لفعالية املوس ــذا االجتماع تدش واعترب ه

للصحة النفسية .. 

ــرأة وطفالها أمس بغارة  أصيبت ام
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس لط

يف مديرية رازح بمحافظة صعدة.
ــدة  بصع ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــم  ــريان العدوان الغاش ــبأ) أن ط لـ(س
يف  ــن  مواط ــزل  من ــارة  بغ ــتهدف  اس
ــا أدى إىل  ــة م ــة رازح الحدودي مديري
ــري املنزل  ــرأة وطفليها وتدم ــة ام إصاب

بالكامل.
ــق  مناط أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
متفرقة بمديرية رازح تعرضت لقصف 
ــعودي خلف  ــي س ــي ومدفع صاروخ

أرضاراً بممتلكات املواطنني ومنازلهم.
ــدوان األمريكي  ــن طريان الع كما ش
ــىل  ــارات ع ــت غ ــس س ــعودي أم الس

محافظة حجة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة أن 

طريان العدوان استهدف بست غارات 
مديريتي حرض وميدي.

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط وش
ــىل مديرية  ــعودي أمس غارتني ع الس

زبيد بمحافظة الحديدة.

ــس بدء اإلعداد  ــوزراء يف اجتماعه الدورى أم ــر مجلس ال أق
ــعبي  ــز الصمود الش ــة الوطنية لتعزي ــرشوع التوعي ــني م لتدش

ومواصلة مواجهة العدوان ومخططاته :
وأشار املجلس إىل أهمية عقد ندوات تثقيفية أسبوعية  عىل 
مستوى الوزارات وفق محددات وطنية تعرب عن املوقف الوطني 
ــاوم للعدوان وكذا التوعية إزاء اية متغريات ايجابية  كانت أو  املق

سلبية يف مواقف العدوان ومرتزقته واملجتمع الدويل .
ــة يف الجبهات  ــر عن الحالة العام ــتمع املجلس إىل تقري واس
الداخلية ويف ما وراء الحدود واملالحم التي يسطرها املجاهدون 
دفاعا عن الوطن وكرامته وكذا الجهود املتواصلة لتكريس أجواء  
ــة  ــات ومواجه ــة واملحافظ ــة العاصم ــتقرار يف أمان ــن واالس األم
الجريمة إىل جانب مناقشته ملرشوع تعديل قانون الزكاة وجملة 
ــاط الحكومي والخدمي  ــر واملواضيع املتصلة بالنش من التقاري

واإلجرائي وسبل تعزيز األداء  فيها .

رئيس اللجنة الثورية يشيد بدور أبناء قبيلة الزرانيق في مواجهة العدوان رئيس اللجنة الثورية يشيد بدور أبناء قبيلة الزرانيق في مواجهة العدوان 
ــم  ض ــع  موس ــاء  لق ــس  أم ــد  عق
ــس  واملجل ــواب  الن ــس  مجل ــاء  أعض
ــة  املحلي ــلطة  الس ــادة  وقي ــيل  املح
التنفيذي واملشائخ واألعيان  واملكتب 
ــة والعلماء  ــخصيات االجتماعي والش
ــل الزرانيق  ــال والرتبويني وقبائ والعق
ــة  بمحافظ ــه  الفقي ــت  بي ــة  بمديري
ــة  اللجن ــس  رئي ــور  بحض ــدة  الحدي
ــي ومعه  ــيل الحوث ــد ع ــة محم الثوري
ــن  ــد رشف الدي ــم احم ــدس هاش املهن
ــتاذ محمد  ــالم واألس ــب وزير اإلع نائ
ــة  أول محافظ ــل  ــم وكي ــاش قحي عي
ــن  عبدالرحم ــيخ  والش ــدة  الحدي
ــة الحديدة  ــل محافظ ــي وكي الجماع
ــتاذ حسني سهل زين مدير عام  واألس

املديرية.
ــة  اللجن ــس  رئي ــد  أك ــاء  اللق ويف 

ــيل الحوثي  ــا محمد ع ــة العلي الثوري
ــدوان  ــون الع ــاد ك ــرك الج ــىل التح ع
ــات  مخطط ــذون  ينف ــم  ومرتزقته
ــاءوا لنرش  ــتيت األمة وج اليهود وتش

العنرصية واملذهبية.
ــاد الحوثي باملواقف البطولية  وأش
ــق والعلماء وكل  ــل الزراني ألبناء قبائ
ــن اثبتو صمودهم  ــاء املديرية الذي أبن

األسطوري يف وجه العدوان
ــدوان  ــازر الع ــتمرار مج ــدد باس ون
ــي  اليمن ــعب  الش أن  إال  ــار  والحص
ــموخا وثباتا يف مواجهة قوى  يزداد ش
العدوان ومرتزقتهم الذين يستهدفون 
بعدوانهم وجربوتهم النساء واألطفال 
أو  ــي  أخالق أو  ــي  دين وازع  أي  دون 

إنساني.

ناطق القوات المسلحة يحضر اختتام المهرجان الكرنفالي بمديرية زبيدناطق القوات المسلحة يحضر اختتام المهرجان الكرنفالي بمديرية زبيد
الحديدة / سبأ 

ــة  محافظ ــد  زبي ــة  بمديري ــت  اختتم  
الحديدة أمس فعاليات املهرجان الكرنفايل 
ــان  ــة بني ــه مؤسس ــذي نظمت ــايض ال الري
ــعار  ــبوع تحت ش ــة عىل مدى أس التنموي
ــور الناطق  ــا وثقاال"، بحض ــروا خفاف "انف
ــد الركن  ــلحة العمي ــمي للقوات املس الرس

رشف غالب لقمان .
ــرضه وكيل أول  ــذي ح ــام ال ويف االختت
ــادة  ــم وقي ــاش قحي ــد عي ــة محم املحافظ
ــلطة املحلية ومشائخ وأعيان املديرية  الس
ــمي للقوات املسلحة  ــار الناطق الرس ، أش
ــن  ــدة م ــة فري ــش حال ــن يعي اليم أن  إىل 
ــي ، املؤكدة لحتمية التوافق  التالحم الوطن
ــه  ــه ولجان ــه وجيش ــني أبنائ ــي ب التاريخ

الشعبية .
ــة إلقامة هذه  ــة املعنوي ــت إىل القيم ولف

ــور الجنوبي  ــاركة أبناء املح البطولة و مش
ــون  ــن يرتبص ــع م ــالة لجمي ــي رس ــا ه فيه
باليمن أن اليمن مستمر يف صموده ويمىض 
ــو تحقيق أهدافه يف العيش بكرامة  قدما نح
ــوى الرش  ــر واعتزاز ضد ق ــار بفخ واالنتص
ــة  عراق ــىل  ع ــدة  والحاق ــة  املأزوم ــي  والبغ

وتاريخ الشعب اليمني األصيل .
ــار إىل أن فقرات البطولة الرياضية  وأش
ــال  ــىل الجم ــز ع ــني القف ــت ب ــي تنوع الت
واللعب بالكرة تظهر صورة واضحة لجانب 
من هذا التوافق التاريخي بني أبناء اليمن .

ــان  ــان أن املهرج ــد لقم ــح العمي وأوض

ــاركة املحلية ونوعية  ــتوى املش يعكس مس
ــا  تضمنه ــي  الت ــطة  واألنش ــات  الفعالي
ــايف  والثق ــاري  الحض ــد  والبع ــه  برنامج
والتاريخي املعريف واإلنساني الذي حمله 

أبناء تهامة منذ فرتات مبكرة.
وبنّي أن أعداء األمة العربية واإلسالمية 
ــل  ــتخدام القناب ــة الس ــودوا بحاج ــم يع ل
ــة  ــلحة الجرثومي ــة واألس ــة والذري النووي
ــدر ما أضحى  ــخ بعيدة املدى بق والصواري
ــة  واملذهبي ــة  الطائفي زرع  ــالحهم  س
ــوان  واله ــف  الضع ــة  حال ــتغالل  واس
ــد  ــة املوجودة يف جس ــام والكراهي واالنقس

األمة.
ــع  املجتم ــات  ومنظم ــزاب  األح ــا  ودع
ــيخ قيم التصالح  ــباب إىل ترس املدني والش
ــوة رئيس  ــون دع ــال بمضم ــامح عم والتس

املجلس السيايس األعىل بهذا الشأن.

البقية صفحة 02

ــعبية أمس  دكت مدفعية الجيش واللجان الش
ــعودي  تحصينات وتجمعات مرتزقة الجيش الس

شمال صحراء ميدي.
ــبأ) أن القصف  ـــ (س ــكري ل وأكد مصدر عس
املدفعي حقق إصابات مبارشة يف صفوف املرتزقة.
ــن مرتزقة العدوان  ــن جانب آخر لقي عدد م م
ــس يف عملية  ــم أم ــعودي مرصعه ــي الس األمريك
ــتهدفت  ــعبية اس ــة للجيش واللجان الش هجومي

مواقعهم بمديرية خب والشعف يف الجوف.
ــدات الجيش  ــكري أن وح وأوضح مصدر عس
ــة عىل  ــة مباغت ــذت عملي ــعبية نف ــان الش واللج
ــن، وكبدتهم عددا  ــع املرتزقة يف منطقة صربي مواق

من القتىل والجرحى .
ــد مرتزقة  ــم قنص أح ــدر إىل أنه ت ــار املص وأش

العدوان يف جبهة اليتمة يف املديرية .
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــذ الجي ــا نف كم
ــدوان يف  ــع مرتزقة الع ــة عىل مواق ــة هجومي عملي

مريس بمحافظة الضالع.
وأكد مصدر عسكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة 
ــة بينهم قيادات يف هجوم الجيش  عدد من املرتزق
ــاع الحيايف  ــىل مواقعهم يف ق ــعبية ع واللجان الش

بمريس.
ــعبية أمس  ــان الش ــش واللج ــر الجي ــا دم كم
ــة ذباب بمحافظة  ــني ملرتزقة العدوان بمديري آليت

تعز.
ــري آليتني  ــم تدم ــكري أنه ت ــدر عس ــد مص وأك
ــف  خل ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــلحة  باألس ــني  محملت

معسكر اإلمام بمديرية ذباب.

ـــع ـــال ـــض ـــــي ال ــــــادات ف ــــــي ـــــوط ق ـــــق ــــف وس ــــع ــــش ـــــب وال ـــــي خ ــــة ف ــــزق ــــرت ــــم ـــــن ال ـــعمــــصــــرع عـــــــدد م ـــال ـــض ـــــي ال ــــــادات ف ــــــي ـــــوط ق ـــــق ــــف وس ــــع ــــش ـــــب وال ـــــي خ ــــة ف ــــزق ــــرت ــــم ـــــن ال مــــصــــرع عـــــــدد م

تدمير آليتين للعدو محملتين باLسلحة في تعز والمدفعية تدك تحصيناته في ميديتدمير آليتين للعدو محملتين باLسلحة في تعز والمدفعية تدك تحصيناته في ميدي

صنعاء/ سبأ
ــنة2018م  ــىل القانون رقم (4) لس ــيايس األع ــدر رئيس املجلس الس أص
بشأن املوافقة عىل االتفاقية العربية ملكافحة الجريمة املنظمة عرب الحدود.
ــنة  ــون رقم (5) لس ــيايس األعىل القان ــس الس ــدر رئيس املجل ــا أص كم
2018م بشأن املوافقة عىل االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.

صدور قانونين بالموافقة على اتفاقيتين لمكافحة صدور قانونين بالموافقة على اتفاقيتين لمكافحة 
الجريمة المنظمة وغسل اLموالالجريمة المنظمة وغسل اLموال
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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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بن حبتور يرأس المؤتمر اLول للتجارة االلكترونية ويؤكد بن حبتور يرأس المؤتمر اLول للتجارة االلكترونية ويؤكد 
على خلق حواضن تجارية ومؤسسية Sثراء االقتصاد الوطني على خلق حواضن تجارية ومؤسسية Sثراء االقتصاد الوطني 

 / أحمد املاليك
ــد العزيز بن حبتور  أكد الدكتور عب
ــة وجود  ــوزراء أهمي ــس ال ــس مجل رئي
ــراء  ــية إلث ــة  ومؤسس ــن تجاري حواض
ــات  آلي ــز  وتعزي ــي  الوطن ــاد  االقتص
ــور وإيجاد حلول  ــول إىل الجمه الوص

ــاد  االقتص ــز  لتعزي ــة  ناجع ــل  وبدائ
ــه  ــالد تواج الب ــيما وأن  ــي  الس الوطن
ــة  والغالبي ــاً  رشس ــارا  وحص ــا  عدوان
العظمى من الشعب  تحت االستهداف 

والحصار
األول  ــر  باملؤتم ــه  كلمت يف  ــار  ..وأش

ــذي ينظمه عىل  للتجارة االلكرتونية ال
ــام للغرف  ــة أيام االتحاد الع مدى ثالث
ــل هذه  ــة إىل أن مث ــة الصناعي التجاري
ــتكون يف محل اهتمام  ودعم  املبادرة س
ــكلة  ــن مش ــي م ــي تعان ــة  الت الحكوم

السيولة النقدية..

ــعبية  ــدات من الجيش واللجان الش قنصت وح
أمس ثالثة جنود سعوديني ودكت تجمعات ومواقع 

العدو بجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لـ (سبأ) أنه تم 

قنص ثالثة جنود سعوديني يف قرية حامضة.
ــة الجيش واللجان  ــار املصدر إىل أن مدفعي وأش
ــات  ــي تجمع ــف مدفع ــتهدفت بقص ــعبية اس الش
ــن الخوبة  ــعوديني يف مناطق متفقة م ــود الس الجن
ــس، محققة  ــر وقبالة جبل قي ــة وقرية قم وحامض

إصابات مبارشة .

مقتل وجرح عدد من جنود العدو مقتل وجرح عدد من جنود العدو 
منسقة الشؤون اSنسانية : اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم  منسقة الشؤون اSنسانية : اليمن يواجه أكبر كارثة إنسانية في العالم  في عمليات قنص وقصف بجيزان في عمليات قنص وقصف بجيزان 

وبحاجة إلى وبحاجة إلى ٣٣ مليارات دوالر بصورة عاجلة مليارات دوالر بصورة عاجلة
 صنعاء - سبأ

ــقة  ــة لألمم املتحدة منس ــة املقيم ــت املمثل قال
ــز  ــن لي ــدى اليم ــدة ل ــانية الجدي ــؤون اإلنس الش
ــانية يف العالم موجودة  ــد، أن أكرب كارثة إنس جران
باليمن وماليني اليمنيني يعتمدون عىل املساعدات 

اإلنسانية من أجل البقاء عىل قيد الحياة".

ــار  ــه بمط ــي عقدت ــر صحف ــارت يف مؤتم وأش
ــام لألمم  ــني الع ــا إىل أن األم ــور وصوله ــاء ف صنع
املتحدة سيعقد مؤتمرا يف الثالث من إبريل القادم 
تحرضه عدد من الدول لتقديم املساعدات والدعم 

لليمن".

القدس املحتلة/
ــد عرش صياداً  ــل الجيش اإلرسائييل أح اعتق
ــح يف جنوب  ــواطئ بحر رف ــرب ش ــطينياً ق فلس
ــة  ــم لقم ــري تحصيله ــبب غ ــزة، ال لس ــاع غ قط
ــة ونقابة  ــت مصادر أمني ــق ما أعلن ــهم، وف عيش

الصيادين أمس.
ــال نقيب الصيادين نزار عياش يف بيان، إن  وق
"زوارق بحرية االحتالل اعتقلت 11 صياداً قرب 
ــم وإطالق النار  ــواطئ بحر رفح بعد مطاردته ش

عىل قارب الصيد الخاص بهم" صباح االثنني.
وذكر مصدر أمني أن "قوات االحتالل أطلقت 
ــارصه  ــل أن تح ــد قب ــارب الصي ــاه ق ــار باتج الن

وتعتقل كل من فيه".
ــؤول الصيادين يف اتحاد  ــن جهته، قال مس م
ــي، زكريا بكر، لوكالة فرانس  لجان العمل الزراع
ــذا  ــتمر وه ــيل مس ــدوان اإلرسائي ــرس، إن "الع ب
تصعيد خطري وقرصنة تصل إىل جرائم الحرب".

جنود االحتالل يعتقلون جنود االحتالل يعتقلون 
١١١١ صيادا في غزة  صيادا في غزة 
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لدى وصولها العاصمة صنعاء 
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