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صنعاء / سبأ 
ــوزراء الدكتور   ناقش رئيس مجلس ال
ــس  أم ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــط والتعاون  ــع وزيري التخطي بصنعاء م
ــم  الكمي ــز  عبدالعزي ــور  الدكت ــدويل  ال
ــات املهندس  املعلوم ــاالت وتقنية  واالتص
ــي  ــم التقن ــب الدع ــري، جوان ــفر النم مس

املطلوب للجهاز املركزي لإلحصاء .
وركز اللقاء الذي حرضه رئيس الجهاز 
ــحاق،  ــزي لإلحصاء أحمد محمد إس املرك
ــذا الجانب بما  ــاون يف ه ــة التع عىل أهمي
يعزز من الجهود التي يقوم بها الجهاز يف 
ــعودي اإلماراتي  حرص أرضار العدوان الس
ــل بإدخال  ــا يتص ــن وخاصة م ــىل اليم ع
ــذه  به ــع  والترسي ــات  البيان ــات  ومعالج
العملية باستخدام التقنيات األكرث تطورا 

ملا فيه اختصار الجهد والوقت .

ــود  ــىل الجه ــوزراء ع ــس ال ــى رئي وأثن
ــاز اإلحصاء  ــا جه ــوم به ــي يق ــة الت الفني
ــؤ يف إدارة  ــن كادر وطني كف ــا يمتلكه م وم
ــة  اإلحصائي ــة  العملي ــل  مفاص ــف  مختل

وتحليل ومعالجة البيانات .
ــة  ــاالت وتقني ــىل وزارة االتص ــد ع وأك
املعلومات تعزيز مستوى التعاون التقني 
مع الجهاز خاصة ما يتعلق بحرص أرضار 

العدوان خالل الفرتة املاضية باعتبار ذلك 
ــي أن تتضافر يف إنجازه  ــال وطنيا ينبغ عم
ــاز أو  ــن قبل الجه ــواء م ــة الجهود س كاف

الجهات األخرى املعنية وذات العالقة.

 صنعاء / سبأ
ــته  ــس النواب يف جلس ــش مجل ناق
أمس برئاسة نائب رئيس املجلس األخ 
ــالم صالح هشول زابية، عددا  عبدالس
ــاء  من مواد وأحكام مرشوع قانون إنش
ــوء  ــان يف ض ــة الرسط ــدوق مكافح صن

تقرير لجنة الصحة العامة والسكان.
 30 ــن  م ــون  القان ــرشوع  م ــون  يتك
ــول  فص ــة  خمس ــىل  ع ــة  موزع ــادة  م
ــمية والتعاريف واإلنشاء  شملت التس
ــا  وأحكام ــات  واإلختصاص ــداف  واأله

عامة وإدارة الصندوق وموارده.
ــرشوع  امل ــكام  ــواد وأح م ــن  وتتضم
ــذا  ه ــب  بموج ــأ  ينش ــه  أن إىل  ــارة  إش
ــدوق  ــمى "صن ــدوق يس ــون صن القان
ــخصية  ــة الرسطان" يتمتع بش مكافح
ــايل وإداري  ــتقالل م اعتبارية ذات اس
ويخضع إلرشاف وزير الصحة ويعترب 
ــة ودعما  ــدوق إضاف ــاء هذا الصن إنش
ــة يف مكافحة الرسطان  لجهود الحكوم
ــن  ــا م ــا وال يعفيه ــال عنه ــس بدي ولي
ــرىض الرسطان وال  ــؤوليتها تجاه م مس
يعفي الحكومة ممثلة بوزارة املالية من 

ــم ملراكز مكافحة  رصد املوازنات والدع
ــيس  الرئي ــز  املرك ــون  ويك ــان  الرسط
ــة ويجوز له  ــة العاصم ــدوق أمان للصن

إنشاء فروع يف املحافظات.
ــدوق إىل إيجاد موارد  ويهدف الصن
ــتمرارية  ــات واالس ــم بالثب ــة تتس مالي
ــان والوقاية  ــة الرسط ــق مكافح لتحقي
ــاء ودعم املراكز  ــهام يف إنش منه واإلس
ــاريع والربامج املتعلقة بمكافحة  واملش
ــرتاتيجية الوطنية  الرسطان طبقاً لإلس
ملكافحة الرسطان ودعم وتوفري األدوية 
ــدات  واملع ــزة  واألجه ــتلزمات  واملس

ــخيص ومعالجة  الالزمة لتش ــة  الطبي
ــز الحكومية وتمويل  الرسطان يف املراك
ــات العلمية  الربامج واألبحاث والدراس
ــاً  وفق ــان   الرسط ــة  بمكافح ــة  املتعلق

لإلمكانيات املتاحة للصندوق. 
ــاهمة  كما يهدف الصندوق إىل املس
ــب وتأهيل الكوادر  ــم برامج تدري يف دع
ــهام  العاملة يف مكافحة الرسطان واإلس
ــي  املرجع ــي  الوطن ــز  املرك ــاء  إنش يف 
ــان  الرسط ــالج  وع ــة  ملكافح ــامل  الش

وإقامه مراكز فرعية له يف املحافظات.

١٤١٤ شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال بغارات للعدوان على صعدة شهيدا وجريحا بينهم نساء وأطفال بغارات للعدوان على صعدة
شن طريان العدوان السعودي مساء أمس 
ــدويل وقاعدة  ــار صنعاء ال ــارات عىل مط 7 غ

الديلمي بصنعاء .
كما  استشهد وأصيب أربعة عرش مواطنا 
ــني لطريان  ــاء وأطفال بغارت ــس بينهم نس أم
ــىل مديرية  ــعودي ع ــدوان األمريكي الس الع

رازح الحدودية بمحافظة صعدة.
ــبأ) أن طريان  ــدر أمني لـ(س وأوضح مص

ــار  ــة غم ــىل منطق ــني ع ــن غارت ــدوان ش الع
بمديرية رازح الحدودية ما أدى اىل استشهاد 
ــل وإصابة  ــني بينهم امرأة وطف ــة مواطن أربع

عرشة آخرين بجروح .
واستنكر املصدر استمرار تحالف العدوان 
ــكاب مجازر يندى  ــتهداف املدنيني وارت يف اس

لها جبني اإلنسانية.

طريان العدوان يشن عشرات الغارات اإلجرامية على صنعاء والمحافظات 

مصرع مصرع ١١١١ مرتزقًا بنيران أبطال الجيش واللجان في صرواح مرتزقًا بنيران أبطال الجيش واللجان في صرواح
لقي 11 عنرصا من مرتزقة العدوان السعودي 
ــريان الجيش  ــم قيادات بن ــم أمس بينه مرصعه

واللجان الشعبية يف جبهة رصواح بمأرب .
ــبأ) مرصع 11  ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــود محمد  ــو حم ــادي املدع ــم القي ــا بينه مرتزق
ــربام يف  ــه ال ــح عبدالل ــادي صال ــي والقي الجعم
ــة  بجبه ــان  واللج ــش  للجي ــكرية  عس ــة  عملي

رصواح .
ــد تمكنوا  ــعبية ق ــش واللجان الش وكان الجي
ــعة يف عمليات  ــع واس ــري مناطق ومواق ــن تطه م

نوعية رشق رصواح .
ــعودي  ــدوان الس ــة الع ــد مرتزق ــك تكب إىل ذل
ــر عملية هجومية  ــائر يف األرواح والعتاد إث خس
ــعبية استهدفت مواقعهم  للجيش واللجان الش

يف منطقة الهيجة بمديرية املصلوب بالجوف.

مهاجمة مواقع الخونة والتنكيل بهم يف الجوف  وصحراء ميدي 

الرئيس الصماد يؤكد تقديم الدعم الالزم لقيام لجنة االنتخابات بمهامها الرئيس الصماد يؤكد تقديم الدعم الالزم لقيام لجنة االنتخابات بمهامها 
صنعاء / سبأ

ــيايس األعىل األخ صالح الصماد أهمية  أكد رئيس املجلس الس
ــه أمس رئيس  ــال خالل لقائ ــات .. وق ــا لالنتخاب ــة العلي دور اللجن
ــات الذي حرضه األخ يحيى الراعي رائيس  اللجنة العليا لالنتخاب
ــك يف نزاهة ووطنية وحيادية أعضائها  مجلس النواب " ال أحد يش

وكوادرها".
ــود وجهود اللجنة  ــيايس األعىل بصم ــوه رئيس املجلس الس ون

والتي تحظى باحرتام الجميع.
ــق  والعوائ ــات  الصعوب ــل  لتذلي ــتعدون  مس ــن  نح ــاف"  وأض
ــات بمهامها  ــة العليا لالنتخاب ــام اللجن ــف حائال دون قي ــي تق الت
ــا الوطن جراء  ــي يمر به ــم الظروف الت ــا رغ ــتمرارها يف عمله واس

استمرار العدوان والحصار".
ــاة الظروف  ــواب إىل أهمية مراع ــس الن ــار رئيس مجل ــا أش فيم
ــا تبقى من  ــر الجهود للحفاظ عىل م ــا الوطن وتضاف ــي يمر به الت
ــة الداخلية يف  ــوة يف الجبه ــز جوانب الق ــبات الوطن وتعزي مكتس

مواجهة االستهداف الكبري واملمنهج للشعب اليمني والوطن.
ــع اللجنة  ــة وض ــتعداد مجلس النواب مناقش ــد الراعي اس وأك
العليا لالنتخابات وما ينبغي أن تقوم به والدستور يحكم الجميع.

التقى رئيس وأعضاء اللجنة العليا لالنتخابات

التقى وزيري التخطيط واإلتصاالت 

ــرتك بشدة العدوان   أدانت أحزاب اللقاء املش
ــخ عىل مطار  ــوريا بالصواري ــيل عىل س اإلرسائي
ــدة حق  ــي، مؤك ــص الرشق ــف حم ــور بري التيف

سوريا املرشوع يف الرد.
ــه تضامنه  ــرتك يف بيان ل ــاء املش ــن اللق وأعل
ــعبا، مؤكدا عىل  ــادة وش ــوريا قي ــع س ــل م الكام
ــب عىل هذا العدوان  حقه املرشوع يف الرد املناس
ــيادة  ــن الس ــس وع ــن النف ــاع ع ــم والدف الغاش

واالستقالل.
ــوذ  والنف ــة  الهيمن ــوى  ق ــرتك  املش ــل  وحم  
ــكا وإرسائيل  ــادة أمري ــي بقي ــتكبار العامل واالس
ــة العربية  ــعال الحروب يف املنطق ــؤولية إش مس
وتنفيذ مخطط تقسيم املنطقة وإضعافها ونهب 
ــات اإلرهابية  ــم الجماع ــن جهة ودع ــا م ثرواته

ومساعدتها يف تنفيذ جرائمها من جهة أخرى.

اللقاء المشترك يدين بشدة اللقاء المشترك يدين بشدة 
العدوان اLسرائيلي على دمشقالعدوان اLسرائيلي على دمشق
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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
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االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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 / اإلعالم األمني
ــزة األمنية بمحافظة ذمار عن 22 من املخدوعني يف  أفرجت األجه
ــة لهم وإصالحهم  ــم وإقامة دورات ثقافي ــة ذمار بعد تأهيله محافظ

ليكونوا مواطنني صالحني واقفني يف صف الوطن .
من جانبهم عرب املفرج عنهم عن عظيم الشكر والعرفان للقائمني 
ــية ، موجهني النصح  ــدورات الثقافية وللقيادة السياس عىل إقامة ال
ــودة إىل حضن  ــوف العدوان بالع ــورط باالنضمام إىل صف ــكل من ت ل

الوطن واالستفادة من قرار العفو العام .

اLفراج عن اLفراج عن ٢٢٢٢ شخصا من   شخصا من  
المغرر بهم في ذمارالمغرر بهم في ذمار

ــماه  ــيس أي نويل ماكرون ازاء ما أس ــداه الرئيس الفرن ــق الذي أب ــم يمنع القل ل
الوضع اإلنساني يف اليمن من امليض قدماً يف ابرام املزيد من صفقات بيع األسلحة 
ــعودية التي تقود تحالفا عدوانيا عىل اليمن أسفر عن سقوط عرشات اآلالف  للس
من الشهداء والجرحى من املدنيني اليمنيني منهم اعداد كبرية من النساء واألطفال 

وتزايد الضغوط عىل ماكرون لوقف دعمه العسكري الواسع للرياض وأبو ظبي .
ــال إقامة دعاوى قضائية عىل حكومة  ــا حذرت جماعات حقوقية من احتم فيم

باريس إذا لم توقف مبيعاتها من السالح للسعودية.

منظمات حقوقية تلوح بمقاضاة حكومة باريس

أكد تضامنه الكامل مع سوريا

ضغوط متزايدة على الرئيس الفرنسي ضغوط متزايدة على الرئيس الفرنسي 
لوقف مبيعات السالح للنظام السعوديلوقف مبيعات السالح للنظام السعودي
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 / محمد الفائق
ــة للجيش  ــوة الصاروخي دكت الق
واللجان الشعبية بمجموعة صواريخ 
ــركانH2 و بدر 1  ــتية من نوع ب باليس
ــكرية يف العاصمة  مواقع حيوية وعس
ــزان، تزامنا  ــعودية الرياض وجي الس
ــة عىل مطار  ــذ رضبات جوي مع تنفي
أبها يف عسري ورشكة أرامكو يف جيزان 

ــري يف هجمات هي  ــالح الجو املس بس
األكرب من نوعها منذ بدء العدوان.

ــوة  الق أن  ــد  أك ــكري  عس ــدر  مص
ــخ  ــس بصواري ــت أم ــة دك الصاروخي
ــعودية  الس ــاع  الدف وزارة   H2ــركان ب
ــا  كم ــاض،  بالري ــرى  أخ ــا  وأهداف
ــدد من  ــة بع ــوة الصاروخي ــت الق دك
ــة امللك عبد الله  ــخ بدر 1مدين صواري

ــة يف جيزان وأهدافا أخرى  االقتصادي
يف القطاع.

ــالح الجو  وأكد املصدر أيضا أن س
ــن غارات بطائرة قاصف1  ــري ش املس
ــري ورشكة أرامكو  عىل مطار أبها بعس
ــالت  ــل الرح ــزان، أدت إىل تعطي بجي

الجوية يف مطار أبها... 

دكت وزارة دفاع العدو السعودي وسط الرياض ومطار أبها ومواقع حيوية في عسير وجيزاندكت وزارة دفاع العدو السعودي وسط الرياض ومطار أبها ومواقع حيوية في عسير وجيزان

التفاصيل صفحة 03

هجمات صاروخية وجوية مزدوجة لقواتنا المسلحة تباغت العدو وتغير معادلة الحربهجمات صاروخية وجوية مزدوجة لقواتنا المسلحة تباغت العدو وتغير معادلة الحرب


