
التأكيد على أن مشروع المسيرة القرآنية منهاج عملي التأكيد على أن مشروع المسيرة القرآنية منهاج عملي 
تجاوز كافة القيود المذهبية والحزبيةتجاوز كافة القيود المذهبية والحزبية

الداخلية عقدت مؤتمرا صحفيا لعرض التطورات ا2منية خالل ثالثة أعوام من الداخلية عقدت مؤتمرا صحفيا لعرض التطورات ا2منية خالل ثالثة أعوام من 
العدوان وأكدت القبض على أكثر من ستة الف عميل يعملون لصالح العدوالعدوان وأكدت القبض على أكثر من ستة الف عميل يعملون لصالح العدو

تواصلت أمس يف عدد من املحافظات 
ــرى  الذك ــاء  إلحي ــة  املتنوع ــات  الفعالي
ــدر  ــني ب ــد حس ــهيد القائ ــنوية للش الس
ــات أن  ــدت الفعالي ــي، وأك ــن الحوث الدي
ــذي أطلقه  ــة ال ــرية القرآني ــرشوع املس م
ــو منهاج  ــن أجله ه ــى م ــهيد وضح الش
ــة  املذهبي ــود  القي كل  ــاوز  تج ــيل  عم
ــاء بكافة جوانب  ــة بهدف االرتق والحزبي

ــتكبار..  االس ــوى  ق ــة  ومقارع ــاة  الحي
ــى األكاديمي واإلداري  ــث نظم امللتق حي
ــع ملتقى  ــاون م ــاء بالتع ــة صنع بجامع
ــة  بقاع ــس  أم ــي  الجامع ــب  الطال
عبدالنارص ندوة فكرية بمناسبة الذكري 
ــني بدر الدين  ــنوية الستشهاد حس الس
ــهيد القائد عطاء  الحوثي  بعنوان ” الش
متجدد ” بمشاركة نخبة من األكاديميني 

والباحثني واملهتمني.
ويف الندوة التي حرضها رئيس جامعة 
صنعاء الدكتور أحمد دغار ونواب رئيس 
ــات قُدمت أربع  ــداء الكلي ــة وعم الجامع
ــة األوىل التي  ــت الورق ــل تناول أوراق عم
ــم ابو عواضة ”الهوية  قدمها يحيى قاس

وخطورة فقدان األمة لهويتها“..

ــس  أم ــة  الداخلي وزارة  ــدت  عق
ــف  كش ــا  صحفي ــرا  مؤتم ــاء   بصنع
ــام التوجيه والعالقات  خالله  مدير ع
ــد  محم ــد  العمي ــة  الداخلي ــوزارة  ب
ــازات التي  ــم اإلنج ــن حج ــيس ع اآلن
ــزة األمنية خالل ثالث  حققتها األجه
ــنوات من الصمود يف وجه العدوان  س

السعودي األمريكي
ــر  ــيس يف املؤتم ــد اآلن ــد العمي وأك
ــن ممثيل  ــور عدد م ــي بحض الصحف
ــزة األمنية  ــالم، أن األجه ــائل اإلع وس

ــتة آالف و52  ــىل س ــض ع ــت القب ألق
ــة  اإلجرامي ــارص  العن ــن  م ــخصا  ش
ــت ألف  ــدوان، وفكك ــع الع ــة م املتعاون

و319 عبوة ناسفة .
وأشار إىل أن األجهزة األمنية نفذت  
ــات الضبط توزعت  ــن عملي العديد م
ــف و464 عملية ضبط مخدرات  بني أل
ــات وإعادتها ألصحابها  و619 مرسوق
و129 عماية تزوير وإفشال 29 عملية 
ــة وضبط 15 محاولة لتهريب  انتحاري

آُثار . و 160 عملية ضبط اسلحة 

ــيس أن عمليات  ــد اآلن ــني العمي وب
ــك 11 ألف و892  ــملت كذل الضبط ش
ــة و120 حالة  ــة مختلف قضايا جنائي
ــاالت  ــات و108 ح ــىل الطرق ــدي ع تع
ــة  الصالحي ــة  منتهي ــة  أدوي ــط  ضب
ــة منتهية  ــط ألغذي ــة ضب و220 عملي
ــة ضبط بضائع  الصالحية و396 حال
ــة  مخالف  357 إىل  ــة  باإلضاف ــة  مهرب
ــاء يف مناطق  ــة بن ــة 24 مخالف جمركي

أثرية

تواصل فعاليات إحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد:

(النواب) يناقش تعديل بعض مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان(النواب) يناقش تعديل بعض مواد مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان
ــة نائب  ــة أمس برئاس ناقش مجلس النواب يف جلس
ــول رابية   ــح هش ــالم صال ــس األخ عبدالس ــس املجل رئي
ــض أعضاء  ــي وبع ــب الحكوم ــب الجان ــواد التي طل امل
ــة مرشوع  ــادة املداوالت  فيها يف إطار مناقش املجلس إع
ــة الرسطان يف ضوء تقرير  ــاء صندوق مكافح قانون إنش

لجنة الصحة العامة والسكان .
ــياق تعديالتهم  ــعب يف س وبهذا الصدد أكد نواب الش
ــوارد مالية للصندوق  ــواد مرشوع القانون عىل إيجاد م مل
ــم بالثبات واالستمرارية لتحقيق مكافحة الرسطان  تتس
ــهام يف إنشاء ودعم املراكز واملشاريع  والوقاية منه واإلس
والربامج املتعلقة بمكافحة الرسطان طبقاً لالسرتاتيجية 

الوطنية ملكافحة الرسطان .
ــتلزمات  ــاروا إىل اهمية دعم وتوفري األدوية واملس واش
ــخيص ومعالجة  واألجهزة واملعدات الطبية الالزمة لتش
ــة وتمويل الربامج واألبحاث  الرسطان يف املراكز الحكومي
ــان وفقاً  ــة بمكافحة الرسط ــة املتعلق ــات العلمي والدراس

لإلمكانيات املتاحة للصندوق .
ــج تدريب  ــم برام ــاهمة يف دع ــة املس ــوا إىل اهمي ولفت
وتأهيل الكوادر العاملة يف مكافحة الرسطان واإلسهام يف 
ــامل ملكافحة وعالج  ــاء املركز الوطني املرجعي الش إنش

ــان , وإقامة مراكز فرعية له يف املحافظات ,لتقديم  الرسط
ــض الرسطان من خالل توفري جميع  خدمة متكاملة ملري

الوسائل التشخيصية والعالجية الالزمة .
ــكن  ــا تطرق النواب إىل رضورة توفري التغذية والس كم
للمرىض خالل فرتة التشخيص والعالج بما يمكن الكادر 
ــتكمال الخطط العالجية دون انقطاع و  الصحي من اس

يضمن حصول مريض الرسطان عىل أفضل النتائج .
ــة  املالي ــوارد  امل ــون  ــىل أن تك ــعب ع ــواب الش ن ــدد  وش
للصندوق يف املخصصات السنوية التي تعتمدها الحكومة 
للصندوق بامليزانية العامة للدولة ونسب متواضعة تضاف 

عىل قيمة عدد من السلع التي رآها املرشعون .

بناء على طلب من الحكومة:

إب /سبأ
تمكنت األجهزة األمنية بمحافظة إب من إفشال 
ــة النادرة بمحافظة  ــة انتحارية أمس يف مديري عملي

إب كانت تستهدف احد املواقع األمنية.
ــبأ) إن االنتحاري لقى  ــدر امني لـ(س وقال مص
ــي كانت  ــفة الت ــار العبوة الناس ــور انفج ــه ف مرصع
ــكان واملنازل قبل  ــه يف منطقة خالية من الس بحوزت

أن يصل إىل وجهته.
ــارشت  ــة ب ــزة األمني ــدر إىل أن األجه ــار املص وأش
ــتدالالت  االس ــع  وجم ــتقصاء  االس يف  ــا  إجراءاته

واملعلومات املتعلقة بالعملية .

ا2جهزة ا2منية تفشل عملية ا2جهزة ا2منية تفشل عملية 
انتحارية بمحافظة إبانتحارية بمحافظة إب
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رئيس الوزراء: العدوان دمر كل مقومات الوطن وبناه التحتية وصنع مأساة الشعب اليمنيرئيس الوزراء: العدوان دمر كل مقومات الوطن وبناه التحتية وصنع مأساة الشعب اليمني
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــتقبل  اس
ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــة  ــد وزارة الخارجي ــاء وف ــس بصنع أم
ــن حاليا  ــذي يزور اليم ــويرسية ال الس
برئاسة نائب مدير الوكالة السويرسية 
ــل  مانوي ــة  والتنمي ــاون  التع ــاع  لقط

بيسلر.
ــاء الذي حرضه نائبا رئيس  ويف اللق
ــاع اللواء  ــؤون األمن والدف ــوزراء لش ال
ــات محمود  ــان والخدم جالل الرويش
ــوزراء وزير  ــس ال ــب رئي ــد ونائ الجني
ــني مقبويل، جرى  ــة الدكتور حس املالي
ــاني  اإلنس ــم  الدع ــب  جوان ــة  مناقش
يف  ــي  اليمن ــعب  للش ــويرسي  الس
ــة،  املقبل ــه  وأولويات ــة  الراهن ــه  محنت
يف  ــويرسية  الس ــاهمة  املس ــالف  بخ
ــالم  ــع بالجهود القائمة نحو الس الدف
املرشف للشعب اليمني وإنهاء محنته 

الراهنة.

استقبل وفد الخارجية السويسرية ودعا إىل إعادة فتح مكتبها التنموي بصنعاء

البقية صفحة 02

ــوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور التزام  أكد رئيس ال
ــف االحتياجات امللحة  ــة بالعمل عىل توفري مختل الحكوم
ــة الوطنية التي  واملعززة للدور الوطني الكبري لهذه املؤسس
ــذود عن  ــة األعداء وال ــا يف مواجه ــا وصالبته ــت قوته أثبت

سيادة وحياض الوطن.

ــوزارء وزير املالية  ــار  خالل لقائه أمس نائب رئيس ال وأش
ــني مقبويل وزير الدفاع اللواء الركن محمد نارص  الدكتور حس
العاطف إىل أن إسناد الوزارة يف ظل الظرف االستثنائي الذي 

يمر به الشعب اليمني..

والــــــدفــــــاع  ــــة  ــــي ــــمــــال ال ـــــــــــري  وزي والـــــتـــــقـــــى  والــــــدفــــــاع ..  ــــة  ــــي ــــمــــال ال ـــــــــــري  وزي والـــــتـــــقـــــى   ..

البقية صفحة 02
التفاصيل صفحة 03

مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان إثر كسر زحف لهم في البيضاء مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان إثر كسر زحف لهم في البيضاء 
ــس  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــال الجي ــدى أبط تص
لزحف مرتزقة العدوان باتجاه جبهة ذي ناعم بمحافظة 

البيضاء.
ــبأ) مرصع وإصابة عدد  ــكري لـ(س وأكد مصدر عس
ــن املرتزقة خالل كرس الجيش واللجان للزحف باتجاه  م

جبهة ذي ناعم.
ــعبية أمس  ــتهدف الجيش واللجان الش ــك اس إىل ذل

تجمعات ملرتزقة العدوان شمال صحراء ميدي .
ــة دكت  ــوة املدفعي ــكري أن الق ــدر عس ــح مص وأوض

تجمعات املرتزقة شمال صحراء ميدي.
ــان  واللج ــش  بالجي ــة  الهندس ــدة  وح ــرت  دم ــا  كم
الشعبية أمس آلية عسكرية محملة باملرتزقة يف منطقة 

صربين بمديرية خب والشعف بالجوف.
ــكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة عدد  وأكد مصدر عس
من مرتزقة العدوان باستهداف آليتهم يف منطقة صربين.

تدمري آلية محملة بالمرتزقة يف مديرية خب والشعف بالجوف

مقبولي يؤكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيالت لبرنامج الغذاء العالميمقبولي يؤكد حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيالت لبرنامج الغذاء العالمي
ــر املالية  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــى نائ التق
ــويل أمس املمثل  ــني عبدالله مقب الدكتور حس
املقيم لربنامج الغذاء العاملي ستيفن أندرسون.

ــن  ــدد م ــة ع ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــل برنامج الغذاء العاملي  القضايا املتصلة بعم
وخططه للمرحلة القادمة كما تم مراجعة آلية 
ــاهم يف  ــاءات الجمركية للربنامج بما يس اإلعف

تذليل الصعوبات التي تواجه عمله.
ــر املالية  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــد نائ وأك
ــأنه  ــرص الحكومة عىل عمل كل ما من ش ح
ــام بعمله وتوفري  ــاعدة الربنامج عىل القي مس
ــل  ــا يف ظ ــك خصوص ــة لذل ــروف املالئم الظ
ــراء العدوان  ــاع التي يمر بها اليمن ج األوض
ــالث  ــن ث ــرث م أك ــذ  ــروض من املف ــار  والحص

البقية صفحة 02سنوات.

استشهاد مدنيين في حجة وتدمير شبكة اتصاالت في محافظة اب في سلسلة استشهاد مدنيين في حجة وتدمير شبكة اتصاالت في محافظة اب في سلسلة 
غارات وحشية لطيران العدوان خالل الساعات الماضيةغارات وحشية لطيران العدوان خالل الساعات الماضية

ــتهدفاً  ــية مس ــريان العدوان غاراته الوحش ــل ط واص
يف  ــة   التحتي ــى  البن ــق  ومراف ــم  وممتلكاته ــني  املواطن
ــف املحافظات وارتقى عدد من  العاصمة صنعاء ومختل

الشهداء والجرحى من املدنيني يف حجة بينهم نساء .
ــن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس غارة  وش

عىل العاصمة صنعاء.
ــن  وأوضح مصدر محيل باألمانة أن طريان العدوان ش

غارة عىل منطقة فج عطان.
ــنها  ــس  بغارة ش ــر أم ــان فج ــهد مواطن ــا استش كم
ــعودي عىل مديرية قارة يف  طريان العدوان األمريكي الس

محافظة حجة.

ــريان العدوان  ــيل باملحافظة أن ط ــح مصدر مح وأوض
استهدف بغارة سيارة مواطن بمنطقة األبطح يف مديرية 
ــرأة يف حصيلة  ــائقها وام ــهاد س ــارة، ما أدى إىل استش ق

أولية.
ــا أمس  ــا وأخته ــت أمه ــة وأصيب ــهدت طفل ــا استش كم
ــتهدفت  ــعودي اس ــارة لطريان العدوان األمريكي الس إثر غ

منزلهم بمديرية بكيل املري بمحافظة حجة.
ــبأ) أن طريان  ــدر أمني باملحافظة لـ(س وأوضح مص
العدوان استهدف بغارة منزال يف منطقة العطن بمديرية 

بكيل املري ما أدى إىل استشهاد طفلة وأمها وأختها .
البقية صفحة 02

وزير الخارجية يدعو "الهجرة الدولية" لمنع اbجراءات التعسفية وزير الخارجية يدعو "الهجرة الدولية" لمنع اbجراءات التعسفية 
بحق المغتربين اليمنيين في السعوديةبحق المغتربين اليمنيين في السعودية

صنعاء / سبأ
ــام  ــى وزير الخارجية املهندس هش التق
ــة الهجرة  ــم ملنظم ــل املقي ــس املمث رشف أم
ــارات داش، الذي قدم  ــاء س ــة بصنع الدولي
أوراق اعتماده بمناسبة توليه مهام منصبه 

الجديد.
ــاء أكد وزير الخارجية أن املمثل  ويف اللق
ــاً له  ــاون. متمني ــل التع ــيجد كام ــم س املقي

النجاح يف عمله.
أن  يف  ــه  أمل ــن  ع رشف  ــر  الوزي ــرب  وأع
ــرة أهمية أكرب  ــة للهج ــويل املنظمة الدولي ت
ــعودية  الس يف  ــني  اليمني ــني  املغرتب ــف  ملل

ــفية  ــم إجراءات تعس ــذ بحقه ــن تتُخ والذي
ــمى  ــعودية وُمس ــة القوانني الس تحت مظل

السعودة.
ــاعدة  املس ــم  تقدي ــة  املنظم ــد  وناش
للنازحني واملغرتبني املرحلني من السعودية, 

يف ظل استمرار العدوان والحصار الجائر.
ــة املهندس  ــر الخارجي ــى وزي ــا التق كم
ــويرسية  ــام رشف أمس وفد الوكالة الس هش
ــفري مانويل  ــة الس للتنمية والتعاون برئاس
ــد  ــة والوف ــام الوكال ــر ع ــب مدي ــلر نائ بيس

املرافق له.

التقى ممثل منظمة الهجرة ووفد الوكالة السويسرية للتنمية:

صنعاء/ سبأ
ــن الحوثي أمس  ــى بدرالدي ــم يحي ــة والتعلي ــر الرتبي ــى وزي التق
ــة والتعاون رئيس  ــويرسية للتنمي ــر الوكالة الس ــاء نائب مدي بصنع

وحدة املساعدات السويرسية مانويل بيسلر والوفد املرافق له.
ــق اإلقليمي ملنطقة الرشق  ــاء  الذي حرضه نائب املنس بحث اللق
ــويرسية  ــوزارة الخارجية االتحادية الس ــمال إفريقيا ب ــط وش األوس
فابيان هايوز ومسؤول برنامج الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون 
ــبل تعزيزها  ــات التعاون يف قطاع التعليم وس ــون، عالق باتريك اولس

وتطويرها .

وزير التربية يلتقي نائب مدير الوكالة وزير التربية يلتقي نائب مدير الوكالة 
السويسرية للتنمية والتعاونالسويسرية للتنمية والتعاون

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02 التفاصيل صفحة 02

التفاصيل صفحة 02


