
العدو يعترف بمصرع العدو يعترف بمصرع ٣٣ من جنوده وعدد من السودانيين  من جنوده وعدد من السودانيين 

(النواب ) يكلف هيئة رئاسته بالجلوس مع قيادة الدولة (النواب ) يكلف هيئة رئاسته بالجلوس مع قيادة الدولة 
والحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية والحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية 

(الشـــورى) يناقـــش ا:وضـــاع الصحيـــة فـــي اليمن(الشـــورى) يناقـــش ا:وضـــاع الصحيـــة فـــي اليمن

وزارة النفط تطمئن المواطنين وتؤكد لـ  وزارة النفط تطمئن المواطنين وتؤكد لـ      
توفر المشتقات النفطية في كل المحطات توفر المشتقات النفطية في كل المحطات 

مدير مكتب الرئاسة يؤكد حرص القيادة السياسية مدير مكتب الرئاسة يؤكد حرص القيادة السياسية 
على حمايةالطابع المعماري لصنعاء القديمةعلى حمايةالطابع المعماري لصنعاء القديمة

ــش  للجي ــة  املدفعي ــوة  الق ــت  دك
ــات  ــع وتجمع ــعبية مواق ــان الش واللج
ــالم  ــرتف إع ــا اع ــة، فيم ــدو واملرتزق الع
ــرصع ثالثة من  ــعودي بم ــدوان الس الع

جنوده يف مواجهات ما وراء الحدود.
ــبأ )  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــعبية  ــة الجيش واللجان الش أن مدفعي
ــتهدفت تجمعات ومرابض مدفعية  اس
ــم  ــع املحط ــعودي يف موق ــش الس الجي
ــزان، وتم  ــاع جي ــزع بقط ــتحدث ق ومس
ــمال وادي  ــعوديني ش قنص جنديني س

املعني وخلف قرية قمر.
ــة  املدفعي ــت  قصف ــران  نج ويف 
ــعودي  ــة الجيش الس ــات ملرتزق تجمع
ــع  البق ــراء  صح ويف  ــب  علي ــة  قبال
ــتهدافها يف  ــم اس ــرى ت ــات أخ وتجمع
ــن القذائف،  ــارش بعدد م ــراء األج صح
ــعودي يف حماية  ــدي س ــم قنص جن وت

موقع الهجلة.

ــي  مدفع ــف  قص ــتهدف  اس ــا  كم
ــة منفذ علب  ــة قبال ــات للمرتزق تجمع

والتباب املجاورة يف قطاع عسري.
ــدوان  الع ــالم  إع ــرتف  اع ــا  فيم
ــن جنوده  ــة م ــرصع ثالث ــعودي بم الس
ــش واللجان يف  ــع الجي ــات م يف مواجه
ــث قتل  ــدود، حي ــا وراء الح ــات م جبه

ــييل  ــد زيد العس ــف مزي ــن: يوس كل م
ــعاب، إبراهيم  ــه مش ــري، عبدالل البدي

محمد عامر الثوباني.
ــتهداف  اس ــم  ت ــدر  املص ــب  وحس
ــم بقذائف  ــة وآلياته ــات للمرتزق تجمع
ــة بمديرية  ــق متفرق ــة يف مناط املدفعي
ــقوط قتىل  ــز وس ــة تع ــوزع يف محافظ م

ــة  ــري دباب ــم، وتدم ــى يف صفوفه وجرح
ــمال  ــة للمرتزقة بصاروخ موجه ش تابع

صحراء ميدي ومرصع طاقمها.
وأشار املصدر إىل انكسار زحف واسع 
ــعودي بينهم جنود  ملرتزقة الجيش الس
ــودانيون استمر لساعات تحت غطاء  س
ــفر  جوي مكثف باتجاه منفذ حرض أس

عن سقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم.
ــان  واللج ــش  الجي ــذ  نف ــك  ذل إىل 
ــة هجومية عىل  ــس عملي ــعبية أم الش
ــي  األمريك ــدوان  الع ــة  مرتزق ــع  مواق

السعودي يف قيفة بمحافظة البيضاء.
ــبأ)  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــد مص وأك
مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان 
ــش واللجان  ــة للجي ــة هجومي يف عملي
ــة القرن  ــعبية عىل مواقعهم بجبه الش

يف قيفة.
ــار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً  وأش

عىل تلك املواقع تزامن مع العملية.

/ 
ــه  ــواب يف اجتماع ــس الن ــر مجل اق
ــة  ــاء هيئ ــس وأعض ــف رئي ــس تكلي أم
ــع رئيس  ــس بالجلوس م ــة املجل رئاس
ــىل  ــيايس األع ــس الس ــاء املجل وأعض
ــاذ  اإلنق ــة  حكوم ــاء  وأعض ــس  ورئي
ــة  ــراءات الالزم ــة اإلج ــي ملناقش الوطن
ــة ومادة  ــتقات النفطي ــة املش لحل أزم
ــف من معاناة  ــاز املفتعلة وبما يخف الغ

املواطنني جراء هذه األزمة .
ــاً عاماً  ــس  أجرى  نقاش وكان املجل
ــتقات النفطية  ــول أهمية توفري املش ح
ــعار  ومادة الغاز يف كافة املحطات وبأس
ــتوى دخل املواطنني يف  ــب ومس تتناس
ــار الربي  ــدوان الظالم والحص ــل الع ظ

والبحري والجوي الجائر 
ــة  ــىل  أهمي ــعب ع ــواب الش ــد ن واك
ــات املجلس  ــذ توصي ــل عىل تنفي العم

ــة رسعة  ــأن وخاص ــابقة بهذا الش الس
ــعار  ــرار التعويم ألس ــت يف تعديل ق الب
دور  ــل  وتفعي ــة  النفطي ــتقات  املش
ــا ودعمها  ــاون معه ــة النفط والتع رشك
رشاء  ــال  مج يف  ــاطها  نش ــتعادة  الس
ــتقات  املش ــع  وبي ــع  وتوزي ــترياد  واس
النفطية يف السوق املحلية .وكذا تفعيل 

دورها الرقابي واالرشايف ..

صنعاء /سبأ
ــس  ــع بمجل ــاع موس ــش اجتم ناق
ــة القائم بأعمال  الشورى أمس برئاس
ــني  حس ــد  محم ــس  املجل ــس  رئي
ــات  واملقرتح ــات  التوصي ــدروس  العي
ــالل الفرتة  ــس خ ــن املجل ــادرة ع الص
ــس  ــة املجل ــىل إحال ــاًء ع ــة بن املاضي
ــك التوصيات إىل  ــيايس األعىل لتل الس
ــاع  ــة باألوض ــاذ واملتعلق ــة اإلنق حكوم

الصحية وانتشار وباء الكولريا .
ــر  ــور وزي ــاع بحض ــرق االجتم وتط
ــور  الدكت ــكان  والس ــة  العام ــة  الصح

ــدد  وع ــظ  حفي ــن  ب ــالم  س ــد  محم
يف  ــني  واملختص ــوزارة  ال ــادات  قي ــن  م
ــة  ــي، إىل خالص ــد الوبائ ــال الرتص مج
ــي  الت ــتثنائية  االس ــات  االجتماع
ــورى خالل الفرتة  ــا مجلس الش عقده
ــة موضوع  ــة وخصصت ملناقش املاضي
ــبل الكفيلة  ــار وباء الكولريا والس انتش
يف  ــة  املبذول ــود  والجه ــه  بمكافحت
ــات املعنية  ــل الجه ــوص من قب الخص

والسلطة املحلية.
ــم بأعمال  ــاع ثمن القائ ويف االجتم
رئيس مجلس الشورى جهود املجلس 

ــيايس األعىل ودعمه للجهات ذات  الس
ــاذ واملنظمات  ــة يف حكومة اإلنق العالق
ــهم يف الحد من انتشار  الدولية بما يس

األوبئة ومنها وباء الكولريا.
ــي تبذلها وزارة  ــاد بالجهود الت وأش
ــادات  وقي ــكان  والس ــة  العام ــة  الصح
وموظفي ومنتسبي الوزارة يف الحد من 
ــم الخدمات  ــار هذا الوباء وتقدي انتش
ــل العدوان  ــني يف ظ ــة للمواطن الصحي
ــمل األدوية  ــار الذي امتد ليش والحص

واملستلزمات الطبية.

ا /أحمد املاليك
ــدي،  الزاي ــن  حس األخ  ــد  أك
وزارة  ــم  باس ــمي  الرس ــدث  املتح
ــادن، يف ترصيح خاص  ــط واملع النف
ــات املتواجدة  ــورة" أن الكمي لـ"الث
يف خزانات رشكة النفط يف الحديدة 
ــغ 87 ألف طن ديزل و50  والتي تبل

ــك الكميات  ــرتول وكذل ــن ب ألف ط
املرحلة من املنشآت التابعة للقطاع 
التجاري عرب املنافذ الربية األخرى 
ــق  القل ــذا  ه ــود  وج ــتدعي  تس ال 
وحدوث االختناقات والطوابري فيما 

يتعلق بالبنزين والديزل.. 
ــي  الت ــري  الطواب إن  ــاف:  وأض

ــرت فجأة أمام محطات البرتول  ظه
ــعني  ــوى التجار الجش ال تخدم س
ــالالت  اخت ــل  عم يف  ــاهم  وتس
التمويني  ــب  ــق بالجان ــا يتعل فيم
ــني  ب ــاً  توازن ــاك  وأن هن ــاً  خصوص

العرض والطلب. 

صنعاء / سبأ 
ــة الجمهورية  ــب رئاس ــر مكت ــد مدي  أك
أحمد حامد حرص القيادة السياسية عىل 
ــكال  ــاء القديمة من كافة أش ــة صنع حماي
العبث والتشويه لطابعها املعماري الفريد 

وبقائها يف قائمة الرتاث العاملي.
ــة الجمهورية  وشدد مدير مكتب رئاس

ــم نائب  ــس اجتماعا ض ــه أم ــالل ترؤس خ
ــني  رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حس
مقبويل عىل رضورة اتخاذ اإلجراءات للحد 
ــويه ألبنية  ــال التش ــات وأعم ــن املخالف م
صنعاء القديمة وطابعها املعماري املتميز.
ــيق بني أمانة العاصمة  وحث عىل التنس
ــد املخالفات ومنعها  ــات املعنية لرص والجه

يف إطار القانون بهدف حماية مدينة صنعاء 
ــا وطابعها  ــىل معامله ــاظ ع ــة والحف القديم
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف  ــاري.  املعم
ــب العام القايض ماجد الدربابي ووزير  النائ
ــواء عبد الحكيم املاوري ووزير  الداخلية الل

الشباب والرياضة حسن زيد .. 

صنعاء /سبأ
ــاد رئيس  ــث األخ صالح الصم بع
ــة  ــىل برقي ــيايس األع ــس الس املجل
عزاء ومواساة إىل أحمد عبدالله بن 
ــهاب الدين، وذلك يف وفاة العالمة  ش
الداعي إىل الله الحبيب عبدالله بن 
ــهاب الدين  ــن علوي بن ش محمد ب
ــذي  ــوت وال ــم بحرضم ــة تري بمدين
ــز الـ 90  ــر ناه ــل عن عم ــاه األج واف

عاما.
ــاد يف برقية  ــاد الرئيس الصم وأش
ــة  العالم ــد  الفقي ــب  بمناق ــزاء  الع
ــالم  أع ــد  أح ــن  الدي ــهاب  ش ــن  ب
ــوم الدينية  ــبعني بالعل ــن املتش اليم
الصحيحة النابعة من فكر الوسطية 
ــىل به  ــا تح ــا بم ــدال .. منوه واالعت
ــد فضال عن  ــد من صفات الزه الفقي
ــادي وعطائه  ــوي واإلرش دوره الدع
ــم  ــالم والعل ــة اإلس ــز يف خدم املتمي

النافع ملجتمعه ووطنه.
ــة  ومحافظ ــن  اليم أن  ــد  وأك
ــرست  ــاص خ ــكل خ ــوت بش حرضم
ــه بن محمد  ــل العالمة عبدالل برحي

ــن أحد  ــهاب الدي ــن ش ــن علوي ب ب
ــالء املجتهدين الذين  ــا األج علمائه
ــة  خدم يف  ــم  حياته ــل  ج ــوا  كرس

اإلسالم وقيمه وغاياته السامية .
ــيايس  ــس املجلس الس ــوه رئي ون
ــجله  وس ــد  الفقي ــف  بمواق ــىل  األع
ــن  ــة الدي ــاء يف خدم ــل بالعط الحاف
ــالمي، واألمر باملعروف والنهي  اإلس

عن املنكر،..

 Iويعزي في وفاة العالمة الحبيب عبدا.. Iويعزي في وفاة العالمة الحبيب عبدا..
بن محمد بن شهاب الدين ويشيد بمناقبهبن محمد بن شهاب الدين ويشيد بمناقبه

/ 
ــاد  ــح الصم ــىل صال ــيايس األع ــس الس ــس املجل ــن رئي دش
ــاز الرقابة  ــتثنائي لتعزيز دور جه ــاء الربنامج االس أمس بصنع
ــة للفرتة مارس – يونيو  ــبة الرقابي يف تنمية موارد الدول واملحاس

2018م.
ــزي للرقابة  ــاز املرك ــه ملبنى الجه ــالل زيات ــد الرئيس خ وأك
ــه وتحويل  ــام بعمل ــاز للقي ــل دور الجه ــىل تفعي ــبة ع واملحاس
ــع والحفاظ عىل  ــار النظري إىل الواق ــط والربامج من االط الخط
ــاد كلما  ــريا إىل أنه كلما تمت محاربة الفس ــوادر املؤهلة, مش الك

ساهمت يف تنمية االيرادات.
ــه برئيس وموظفي جهاز  ــتعرض األخ الرئيس أثناء لقائ واس
ــاحة الوطنية وما  ــل األوضاع عىل الس ــبة مجم الرقابة واملحاس
يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار ومؤامرة تستهدف 
ــلمه االجتماعي مؤكدا  ــتقراره وس ــه وأمنه واس ــل من وحدت الني

ــاد مع الجهدين  ــق الجهد يف مواجهة الفس ــىل رضورة أن يرتاف ع
العسكري واألمني يف التصدي للعدوان ومشاريعه الخبيثة كون 

الفساد من أخطر الظواهر التي تنهش جسد الدولة واملجتمع.

ـــــرادات لــصــالــح الــمــجــهــود الــحــربــي غــيــر صحيح ــن تــوفــيــر اإلي ــن مــرتــبــات الــمــوظــفــيــن  والــحــديــث ع ــاول تــوفــيــر الــحــد األدنــــى م ــح ـــــرادات لــصــالــح الــمــجــهــود الــحــربــي غــيــر صحيحن ــن تــوفــيــر اإلي ــن مــرتــبــات الــمــوظــفــيــن  والــحــديــث ع ــاول تــوفــيــر الــحــد األدنــــى م ــح ن
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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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ــة رئيس  ــبوعي أمس برئاس ــىل اجتماعه األس ــاء األع ــس القض ــد مجل عق
املجلس القايض أحمد يحيى املتوكل.

ــم والنيابات  ــات بعض املحاك ــتعراض احتياج ــالل االجتماع اس ــرى خ ج
ــدد من القضاة  ــن القضاة، وأقر نقل ع ــئنافية باملحافظات م ــة واالس االبتدائي

وأعضاء النيابة العامة للعمل فيها للحاجة لسد تلك الشواغر.
ــن القضاة وأعضاء النيابة العامة  ــا ناقش عددا من التظلمات املقدمة م كم

واتخذ بشأنها القرار املناسب.
ــن املجلس  ــن اللجنة املكلفة م ــر املقدم م ــة التقري ــس مناقش ــأ املجل وأرج
ــنة  ــة التنفيذية لقانون التوثيق رقم ( 7 ) لس ــات عىل الالئح ــة املالحظ بدراس
ــج مراجعة  ــأن نتائ ــني عام املجلس بش ــة عرض أم ــأ مناقش ــا أرج 2010م، كم

حسابات مكتب النائب العام للسنوات املالية( 2014/2015م).
وأقر املجلس محرض اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديالت عليه.

مجلس القضاء يستعرض احتياجات المحاكم والنياباتمجلس القضاء يستعرض احتياجات المحاكم والنيابات
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ــزقــتــه  ــر الــتــنــكــيــل بـــالـــعـــدو ومــرت فبراير فبراير شــه
بلغ عدد قتىل الجيش السعودي خالل شهر فرباير 
ــادر مطلعه،  ــا وفق مص ــال و19 جريح ــايض 45 قتي امل
ــعودي عن  ــالن عنه يف اإلعالم الس ــدت ما تم اإلع رص
ــة جراء  ــة للمملك ــدود الجنوبي ــىل يف الح ــداد القت اع
ــش واللجان  ــنها الجي ــكرية التي ش ــات العس العملي
الشعبية يف ما وراء الحدود بقطاعات جيزان ونجران 

وعسري.
ــىل  القت ــداد  أع ــوق  تف أن  ــدر  املص ــتبعد  ــم يس ول
ــام  النظ ــون  ك ــه  عن ــالن  اإلع ــري  مايج ــني  واملصاب
ــدى  ــىل م ــائره ع ــاء خس ــىل إخف ــعودي درج ع الس

السنوات الثالث املاضية من عدوانه عىل اليمن.

ومـــدرعـــة آلـــيـــة  ومـــدرعـــة  آلـــيـــة   ١٥٠١٥٠ وتـــدمـــيـــر  ـــًا  ـــزق ـــرت م وتـــدمـــيـــر   ـــًا  ـــزق ـــرت م  ١٤٥١٤٥ وقـــنـــص  ـــًا  ـــودي ـــع س جـــنـــديـــًا  وقـــنـــص   ـــًا  ـــودي ـــع س جـــنـــديـــًا   ٤٥٤٥ مـــصـــرع مـــصـــرع 
ـــدوان ـــع ال لـــقـــوى  ـــًا  ـــف زح ـــدوان  ـــع ال لـــقـــوى  ـــًا  ـــف زح  ٥١٥١ وكـــســـر  ـــة  ـــادي ع وكـــســـر   ـــة  ـــادي ع و٢٠٤٢٠٤  بــالــيــســتــيــة  صــــواريــــخ  و  بــالــيــســتــيــة  صــــواريــــخ   ١٠١٠ ـــــالق  ـــــالق إط إط
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ــــل والــــحــــدود  ــــداخ ال فــــي جـــبـــهـــات  ـــودي ومـــرتـــزقـــتـــه  ـــع ـــس ال الــــعــــدو  ــات  ــن ــي ــص ــح ت ــــل والــــحــــدود دك  ــــداخ ال فــــي جـــبـــهـــات  ـــودي ومـــرتـــزقـــتـــه  ـــع ـــس ال الــــعــــدو  ــات  ــن ــي ــص ــح ت دك 

صعدة/سبأ
ــد املواطنني يف  ــعودي أمس منزل أح ــريان العدوان األمريكي الس دمر ط

مديرية رازح بمحافظة صعدة.
ــتهدف بغارة منزل  ــريان العدوان اس ــدر أمني بصعدة ان ط ــح مص وأوض
مواطن يف منطقة األزهور بمديرية رازح الحدودية أدت إىل تدمريه بالكامل .

ــه تعرضت  ــة بمديريتي رازح ومنب ــق متفرق ــدر إىل أن مناط ــار املص وأش
لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مزارع املواطنني وممتلكاتهم.

طيران العدوان يدمر منزل طيران العدوان يدمر منزل 
مواطن في رازح بصعدةمواطن في رازح بصعدة
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