
مصر : مقتل وجرح مصر : مقتل وجرح ٢٣٢٣ جنديا في هجوم ارهابي  جنديا في هجوم ارهابي 
بسيناء وإعالن حالة الطوارئ ثالثة أشهر بسيناء وإعالن حالة الطوارئ ثالثة أشهر 

وكاالت/
ــكرييه  ــة من عس ــل ثماني ــرصي عن مقت ــش امل ــن الجي  أعل
ــس عىل احد  ــلحون أم ــنه مس ــن يف هجوم ش ــة 15 آخري واصاب
معسكراته وسط شبة جزيرة سيناء يف عملية أسفرت أيضاً عن 
ــال الجيش املرصي يف بيان  ــن العنارص اإلرهابية. وق مقتل 14 م
ــكرات  ــلحني حاولت اقتحام أحد معس له ان "مجموعة من املس

القوات املسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة الظالم".
وأضاف "تمكن حراس املعسكر من إحباط الهجوم واشتبكوا 
ــائل النريان املتاحة، ما  ــلحة ووس ــلحني بمختلف األس مع املس

ــم بتفجري  ــن قام بعضه ــني الذي ــع املهاجم ــل جمي أدى إىل مقت
ــكريني، وإصابة 15  ــل 8 عس ــن مقت ــفر ع ــفة، ما أس أحزمة ناس

آخرين نتيجة لتطاير الشظايا".
وأعلن الجيش املرصي يف وقت سابق أمس عن "مقتل 27 من 
ــمايل سيناء"، يف البيان  ــديدة الخطورة ش العنارص التكفريية ش
ــيناء 2018م). واشار اىل اكتشاف  ــاملة (س رقم 19 للعملية الش
ــني والتحفظ عىل 15  ــاص بالتكفريي ــكر تدريب خ ــري معس وتدم

عربة وضبط وتدمري 43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية..

شهداء وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء في غارات على تعز
طيران العدوان يواصل حصد أرواح ا8برياء وتدمير ممتلكاتهمطيران العدوان يواصل حصد أرواح ا8برياء وتدمير ممتلكاتهم

ــعودي األمريكي  واصل طريان العدوان الس
ــتهدافه للمواطنني وممتلكاتهم يف مختلف  اس
محافظات الجمهورية واستشهدا طفل ورجل 
وأصيب امرأتان  يف غارات لطريان العدوان عىل 

تعز
ــبأ)  ــي باملحافظة لـ(س ــار مصدر أمن وأش
ــعفني  ــريان العدوان عرقل وصول املس إىل أن ط

حيث ظل يحلق يف سماء املنطقة .
ــنها طريان  ــهد مواطن يف غارة ش كما استش

ــة  ــىل مديري ــعودي ع ــي الس ــدوان األمريك الع
ــح مصدر محيل  ــز .وأوض ــة بمحافظة تع مقبن
ــتهدف بغارة  ــة أن طريان العدوان اس باملحافظ
ــار يف مقبنة، ما  ــيارة مواطن محملة بالخض س

أدى إىل استشهاده.
ــن غارتني  ــدر إىل أن الطريان ش ــار املص وأش
ــال مصنع  ــكنية لعم ــة الس ــن املدين ــرب م بالق

اإلسمنت بالربح وعىل منطقة الهيجة.
ــعودي  ــن طريان العدوان األمريكي الس وش

عىل مديرية كرش بمحافظة لحج .
ــة أن طريان  ــيل باملحافظ ــدر مح ــال مص وق
العدوان استهدف بغارة جبل الحمام يف كرش.

ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس وكان ط
ــات الجمهورية  ــىل محافظ ــف غاراته ع قد كث
ــتهدف  ــاعة املاضية ، حيث اس خالل الـ 24 س
ــن 44 غارة  ــرث م ــران بأك ــات ونج ــع محافظ أرب

خلفت ثالثة شهداء وجريحا .

/ 
ــن جنود  ــن جنود  م ــقوط 3333 م ــدو بس ــالم الع ــرتف إع ــقوط اع ــدو بس ــالم الع ــرتف إع اع
ــع  ــارشة م ــارك مب ــى يف مع ــه رصع ــاط جيش ــع وضب ــارشة م ــارك مب ــى يف مع ــه رصع ــاط جيش وضب
ــالل  خ ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــدي  ــالل مجاه خ ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــدي  مجاه
ــا وراء الحدود خالل  ــات الربية بجبهات م ــا وراء الحدود خالل العملي ــات الربية بجبهات م العملي
ــاط  ــود والضب ــدد الجن ــع ع ــة لريتف ــام املاضي ــاط األي ــود والضب ــدد الجن ــع ع ــة لريتف ــام املاضي األي
ــعوديا إىل اآلن  ــىل املعرتف بهم س ــعوديني القت ــعوديا إىل اآلن الس ــىل املعرتف بهم س ــعوديني القت الس
ــل  ــني قتي ــا ب ــا وضابط ــل  جندي ــني قتي ــا ب ــا وضابط ــام 20182018 إىل  إىل 282282 جندي ــام بع بع

وجريح بينهم وجريح بينهم 1212 جريحا فقط. جريحا فقط.
ــعودية"  ــا اعرتفت القناة "اإلخبارية الس ــعودية"  وفيم ــا اعرتفت القناة "اإلخبارية الس  وفيم
ــود  الجن ــوف  صف يف  ــداً  ج ــرية  كب ــات  إصاب ــن  ــود ع الجن ــوف  صف يف  ــداً  ج ــرية  كب ــات  إصاب ــن  ع
ــارك طاحنة بنجران  ــن دخلوا بمع ــارك طاحنة بنجران والضباط الذي ــن دخلوا بمع والضباط الذي
ــري ضمن العمليات الربية اليمنية يف  ــري ضمن العمليات الربية اليمنية يف وجيزان وعس وجيزان وعس

العمق السعودي تم التحفظ عىل أسمائهم..العمق السعودي تم التحفظ عىل أسمائهم..

إعالم العدو يعترف بسقوط أكثر من ٢٥٠ قتيال من ضباطه خالل معارك مع الجيش واللجان

القدس املحتلة – وكاالت
ــب  ــطينيني صائ ــني الفلس ــري املفاوض ــب كب طال
ــق  تحقي ــح  فت ــة  برسع ــبت  الس ــس  أم ــات  عريق
ــني  ــق املدني ــي بح ــان الصهيون ــم الكي دويل يف جرائ

الفلسطينيني.
ــي إن "كل لحظة  ــان صحف ــات يف بي ــال عريق وق
ــاب أو عقاب لسلطة االحتالل سيدفع  تمر دون حس
ثمنها حياة ودماء أبنائنا األبرياء .. داعياً إىل "وقف 

العدوان املنظم واملتواصل عىل املدنيني العزل".
ــطيني قائالً "أال يكفي  ــاءل املفاوض الفلس وتس
دول العالم ومجلس األمن سقوط شهيد أمس وجرح 
ــعبية يف قطاع  ــلمية ش مئات آخرين يف تظاهرات س
ــة حقهم الطبيعي واإلنساني يف  غزة خرجوا ملمارس

التظاهر السلمي من أجل نيل الحرية والعودة".
ــس األمن الدويل واملجتمع  وحمل عريقات "مجل
ــعب  ــؤولية الحفاظ عىل حياة وأمن الش ــدويل مس ال

الفلسطيني".

عريقات : أمن وحياة الشعب الفلسطيني عريقات : أمن وحياة الشعب الفلسطيني 
مسؤولية المجتمع الدولي مسؤولية المجتمع الدولي 
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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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

29 رجب 1439ه - 15 أبريل 2018م العدد 19505األحد

ـــــي ـــــدول ــــــون ال ـــــة والــــــقــــــان ـــــوري ـــــس ــــادة ال ــــي ــــس ــــل ـــــيانـــــتـــــهـــــاك صـــــــــارخ ل ـــــدول ــــــون ال ـــــة والــــــقــــــان ـــــوري ـــــس ــــادة ال ــــي ــــس ــــل مـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب: انـــــتـــــهـــــاك صـــــــــارخ ل
ــــي ســـوريـــا  ــا إســــرائــــيــــل ال تـــريـــد ســـالمـــا ف ــه ــف ــل ـــــن خ ـــــدوان وم ـــــع ــــي ســـوريـــا ثـــالثـــيـــة ال ــا إســــرائــــيــــل ال تـــريـــد ســـالمـــا ف ــه ــف ــل ـــــن خ ـــــدوان وم ـــــع ـــــاذ:  ثـــالثـــيـــة ال ـــــق حـــكـــومـــة االن
الصهيونية الــهــيــمــنــة  ــروع  ــش ــم ل الــمــنــاهــضــيــن  ــل  ــك ل اســتــهــداف  الصهيونية  الــهــيــمــنــة  ــروع  ــش ــم ل الــمــنــاهــضــيــن  ــل  ــك ل اســتــهــداف  الـــلـــه:  ألنـــصـــار  ــي  ــاس ــي ــس ال الــمــكــتــب 

اليمن يدين العدوان ا8مريكي البريطاني الفرنسي على سوريااليمن يدين العدوان ا8مريكي البريطاني الفرنسي على سوريا

 /سبأ
ــذي  ــم ال ــي الغاش ــدوان الثالث ــة بالع ــة اليمني ــددت الجمهوري ن

تعرضت له الجمهورية العربية السورية.
ــزاب والتنظيمات  ــة االنقاذ واألح ــان اليمني وحكوم ــرب الربمل واعت
السياسية اليمنية العدوان األمريكي الربيطاني الفرنيس عىل سوريا 

بأنه انتهاك صارخ للقانون الدويل وللسيادة السورية.
وعرب مجلس النواب يف بيان له عن أسفه للصمت املريب واملخزي 
ــدة واملنظمات الدولية الحقوقية  ــة الدول العربية واألمم املتح لجامع

واإلنسانية ازاء هذا العدوان السافر عىل القطر السوري الشقيق.
ــاذ الوطني  ــم حكومة اإلنق ــمي باس ــن جانبه أدان الناطق الرس م

عبد السالم جابر، العدوان الثالثي ضد الجمهورية العربية السورية 
الشقيقة من قبل الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ــدة ما  ــن وبش ــة تدي ــة اليمني ــر " الحكوم ــالم جاب ــال عبدالس وق
ــاذ التيارات  ــافر بهدف إنق ــن عدوان همجي س ــوريا م تعرضت له س

اإلرهابية التي تقهقرت أمام أبطال الجيش السوري".
ــذا العدوان  ــبأ) " إن ه ــمي يف ترصيح لـ (س وأضاف الناطق الرس
ــم يمثل دليال جديدا عىل أن أمريكا ومن خلفها إرسائيل ودوال  الغاش
أخرى ال تريد لعملية السالم يف سوريا النجاح، بل تسعى بعملياتها 
العسكرية هذه لتقويض الجهود الدولية إلرساء السالم يف املنطقة".

ــيادة  ــتقلة وذات س ــي عىل دولة مس ــذا العدوان الثالث ــد أن ه وأك

ــدويل وينبغي عىل األحرار يف  ــافر للقانون ال جريمة كربى وانتهاك س
ــة والصامدة  ــوريا املقاوم ــذا العدوان والتضامن مع س ــم إدانة ه العال
ــات أن توجه ضد  ــن.. وقال" كان األحرى بهذه الرضب ــه املعتدي يف وج
ــكا وبتمويل  ــوريا بدعم أمري ــات اإلرهابية املنترشة داخل س الجماع

حلفائها يف املنطقة".
ــات هذا العدوان  ــن ناحيتها من تداعي ــذرت وزارة الخارجية م وح
ــار الله بأن  ــيايس ألنص ــتقرار املنطقة وقال املكتب الس عىل أمن واس
ــتهداف كل املناهضني ملرشوع الهيمنة  ــدوان يأتي يف إطار اس هذا الع

األمريكية الصهيونية عىل املنطقة.

حذر من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة:

التفاصيل صفحة 02

مجلس النواب يستكمل مناقشته لمشروع قانون مجلس النواب يستكمل مناقشته لمشروع قانون 
إنشاء صندوق مكافحة السرطان إنشاء صندوق مكافحة السرطان 

صنعاء /سبأ
ــة رئيس  ــته أمس برئاس ــتكمل مجلس النواب يف جلس اس
ــاء  ــون إنش ــرشوع قان ــته مل ــي  مناقش ــى الراع ــس يحي املجل
صندوق مكافحة الرسطان يف ضوء تقرير لجنة الصحة العامة 
ــة  ــادة موزعة عىل خمس ــن (30) م ــذي تكون م ــكان ،ال والس
ــداف  ــاء واأله ــف واإلنش ــمية والتعاري ــملت التس ــول ش فص
ــوارد  وم ــدوق  الصن وإدارة  ــة  العام ــام  وامله ــات  واالختصاص

الصندوق ونظامه وأحكاما ختامية .
ــواد وأحكام  ــالل مداوالتهم مل ــعب خ ــواب الش ــث أكد ن حي
ــاء األهمية للمفرقعات واأللعاب النارية  هذا املرشوع عىل إعط
ــم يف األعياد  ــة الصغار منه ــؤذي املواطنني وخاص ــث ال ت بحي
ــبات املختلفة ، وذلك من خالل استخدامها وتخزينها  واملناس
ــار هذه  ــوم رمزية عىل تج ــالل فرض رس ــة من خ ــة أمن بطريق

السلعة لصالح هذا الصندوق.
ــىل االهتمام بموضوع  ــعب الجهات األمنية ع وحث نواب الش
ــام بتوريدها عرب  ــالل االهتم ــة من خ ــاب الناري ــات واأللع املفرقع
ــام تخزينها  ــىل نظ ــة ع ــة قانوني ــرض رقاب ــمية وف ــوات الرس القن

وبطريقة أمنة .
كما تطرقت مداوالت نواب الشعب إىل رضورة أن تتوخى الدقة 
ــتخدمون  ــل وكذا املواطنون الذين يس ــرشكات واملصانع واملعام ال
األكياس البالستيكية بحيث ال تكون هذه املادة مؤذية للمواطنني 

والبيئة والعمل عىل االستفادة منها بطرق صحية ونافعة .
ــارص  ــد ن ــن، محم ــواء الرك ــاع الل ــر الدف ــة وزي ــرض الجلس ح
ــواء الركن رزق صالح الحوثي  العاطفي ووكيل وزارة الداخلية الل
ــد عبدالله  ــات الدكتور محم ــة لقطاع الخدم ــل وزارة الزراع ووكي

الحمريي ..

ــتعادة رسب طائراته  ــرر اس ــي ق ــش املغرب ــة أن الجي ــادر مغربي ــت مص قال
ــن عدوانا عىل  ــعودية، والذي يش ــاركة يف إطار التحالف الذي تقوده الس املش
ــداث يف الصحراء واملنطقة  ــارع األح ــن منذ 2015، وربطت هذا القرار بتس اليم

العازلة.
ــش املغربي للتعاطي مع تحركات  ــت املصادر إن رفع درجة تأهب الجي وقال
ــرتدها  ــاريو خلف الجدار األمني يف الصحراء الغربية، التي اس جبهة البوليس
ــحب رسب  ــيس لقرار س ــكل الحافز الرئي ــد تش ــبانيا 1976، ق ــن اس ــرب م املغ
الطائرات املغربية املرابطة يف اإلمارات وساهمت يف غارات التحالف السعودي 

عىل املدن اليمنية.
ــرنال دوكوردارمي  ــن الج ــه بتوجيه م ــي إن ــام 24» املغرب ــع «األي ــال موق وق
ــتدعاء  ــلحة املغربية تم أيضا اس عبد الفتاح الوراق املفتش العام للقوات املس
ــاله إىل أمريكا وذلك يف إطار  ــرسب املكون من 6 طائرات، الذي كان قد تم إرس ال

االستنفار.
ــعودي يف  ــات التحالف الس ــة وجوية يف عملي ــرب بقوات بري ــارك املغ ويش
ــقاط مقاتلة مغربية من  العدوان عىل اليمن، ونجحت املضادات اليمنية يف إس

نوع اف 16 األمريكية ومقتل ربانها..

 المغرب تقرر سحب سرب طائراتها  المغرب تقرر سحب سرب طائراتها 
المشارك في العدوان على اليمنالمشارك في العدوان على اليمن

البقية صفحة 02

رئيس الوزراء يكرم المنتخب الوطني لكرة القدمرئيس الوزراء يكرم المنتخب الوطني لكرة القدم
 /خالد النواري

ــوزراء الدكتور  ــة رئيس ال كرم دول
ــور أمس العبي  ــز بن حبت عبدالعزي
املنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة 
تأهلهم إىل نهائيات كأس آسيا املقرر 
ــة  بالعاصم ــل  املقب ــام  الع ــا  إقامته

اإلماراتية أبو ظبي.
ــتقبال بعثة املنتخب  ويف حفل اس
الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة 
ــاء  بصنع ــرايف  الظ ــب  بملع ــس  أم
ــان  ــوة جالل الرويش ــور األخ وبحض
ــؤون الدفاع  ــس الوزراء لش نائب رئي
ــب  نائ ــد  الجني ــود  ومحم ــن  واألم
ــات،  ــؤون الخدم ــوزراء لش ــس ال رئي
ــاد رئيس حكومة اإلنقاذ الوطني  أش
ــب  املنتخ ــه  حقق ــذي  ال ــاز  باالنج
رشف  ــذي  وال ــدم  الق ــرة  لك ــي  الوطن
ــاوم العدوان  ــعبها الذي يق اليمن وش
أن  إىل  ــاً  الفت ــنوات،  س ــالث  ث ــذ  من
ــزاً للعطاء والتفاني  الالعبني كانوا رم
كل  ــوا  وقدم ــة  الخارجي ــل  املحاف يف 

ــم اليمن  ــل رفع عل ــم من أج جهوده
ــة  االيجابي ــورة  الص ــس  وعك ــاً  عالي
ــروف  ــذه الظ ــل ه ــن يف ظ اليم ــن  ع

االستثنائية الصعبة.
ــني  الالعب ــور  حبت ــن  ب ــب  وخاط
ــوز الوطن  ــن رم ــم رمز م ــول: أنت بالق
ــة  ــن عالي ــة الوط ــم راي ــا رفعت حينم
ــة  الصلب ــني  اليمني إرادة  ــدتم  وجس

حينما حققتم ما لم يحققه اآلخرون 
رغم ما يمتلكونه من ظروف أفضل.

ــباب والرياضة  ــاً وزارة الش موجه
ــىل  ع ــل  بالعم ــة  املعني ــات  والجه
ــي واالهتمام  ــب الوطن ــة املنتخ رعاي
ــم املزيد من  ــىل تقدي ــزه ع ــه وتحفي ب

العطاء واالنجازات مستقبالً.
التفاصيل صفحة 10

ــدويل أمس بعثة  ــار صنعاء ال ــت إىل مط وصل
ــان يف  ــة حقوق اإلنس ــي ولجن ــاد األوروب االتح

زيارة لليمن تستغرق عدة أيام.
ــاء الدويل  ــار صنع ــس إىل مط ــل أم ــا وص كم
ــة مانويل  ــويرسيني برئاس وفد من املانحني الس

بيسلر.
كان يف استقبالهم مراسم وزارة الخارجية.

بعثة االتحاد ا8وروبي ولجنة بعثة االتحاد ا8وروبي ولجنة 
حقوق اWنسان ومانحون حقوق اWنسان ومانحون 

سويسريون يزورون صنعاءسويسريون يزورون صنعاء
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