
ــماعيل رضوان،  أكد القيادي يف حركة حماس اس
ــالمية يف إيران هي  ــس األول، أن الجمهورية اإلس أم
ــداً أن إيران هي  ــطينية، مؤك ــة املقاومة الفلس حاضن

جزء أسايس من األمة اإلسالمية .
ــه  ــت نفس ــطيني يف الوق ــادي الفلس ــاد القي وأش
ــة لالحتالل  ــتخباراتية امني ــال اكرب عملية اس بإفش
ــرتكة  ــىل أيدي غرفة العمليات املش ــان يونس ع يف خ
اىل  ــاس  حم يف  ــادي  القي ــار  وأش ــة،  املقاوم ــال  ورج
ــني  ــالل اليوم ــت خ ــي حدث ــة الت ــتقاالت املهم االس
ــالل والحديث عن انهيار  املاضيني داخل كيان االحت
ــر يعترب  ــذا األم ــداً ان ه ــة، مؤك ــة االرسائيلي الحكوم

انتصاراً جديداً للمقاومة.
ــدول العربية قائالً:  ووجه رضوان كالمه لبعض ال
ــع خيانة لألمة  ــداً ان التطبي ــاً" ،مؤك ــم تطبيع "كفاك
ــن يريد التطبيع يقود  ــة يف صدر املبادئ وأن م وطعن
ــن قيم  ــن االبتعاد ع ــذراً م ــة مح ــو الهاوي ــة نح االم

ومبادئ االمة .  
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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.
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رئيس مجلس النواب يفتتح مشروع رصف حارة الدقيق بأمانة العاصمةرئيس مجلس النواب يفتتح مشروع رصف حارة الدقيق بأمانة العاصمة
صنعاء -سبأ

ــس مجلس النواب األخ  أفتتح رئي
ــه  ــس ومع ــي، أم ــيل الراع ــى ع يحي
ــيس  ــيل القي ــة ع ــر اإلدارة املحلي وزي
ــني العاصمة حمود ُعباد، مرشوع  وأم
ــارة  ــاء وح ــري ألحي ــف الحج الرص
ــة  بأمان ــني  مع ــة  بمديري ــق  الدقي

العاصمة بتكلفة 150 الف دوالر.
ــن  م األوىل  ــة  املرحل ــت  تضمن
ــف الحجري  ــال الرص ــرشوع أعم امل
ــا  مربع ــرتا  م و750  آالف  ــبعة  لس
للشوارع الرئيسية و رصف املدرجات 

بحارة الدقيق .
ــواب دعم  ــد رئيس مجلس الن وأك
قيادة أمانة العاصمة يف مهامها وبما 
ــاز وتنفيذ  ــتمرارها يف انج ــل اس يكف
ــة،  والتنموي ــة  الخدمي ــاريع  املش
ــني فيها  ــا والعامل ــيدا بصموده مش

خالل املرحلة الراهنة .
ودعا الراعي الجميع إىل مضاعفة 
الجهود لتحسني مستوى الخدمات 
ــف من  ــني والتخفي ــة للمواطن املقدم

ــة  ــاع الصعب ــراء االوض ــم ج معاناته
ــدوان والحصار عىل  التي خلفها الع

بالدنا.
من جانبه نوه وزير اإلدارة املحلية 
بالخدمات العامة املقدمة للمواطنني 
ــيما يف مجال  يف امانة العاصمة ، الس

ترميم وصيانة الطرق والشوارع .
ــس  مجل ــس  رئي ــد  تفق ــك  ذل إىل 
ــل  العم ــري  ــوه س ــع مرافق ــواب م الن
بمشاريع الرصف الحجري بمنطقة 

مذبح بمديرية معني باألمانة.

صنعاء /  سبأ
ــس  ــس مجل ــث رئي بع
ــى عيل  ــواب األخ يحي الن
ــة تهنئة إىل  ــي برقي الراع
ــورى  ــس مجلس الش رئي
ــد بن هالل  ــي خال الُعمان
ــبة  ــويل ، وذلك بمناس املع
ــعب  الش ــاالت  احتف
ــقيق بالعيد  الُعماني الش

الوطني.

صنعاء / سبأ 
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــث رئي بع
ــور، برقية تهنئة  ــز صالح بن حبت عبدالعزي
ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــب  نائ ــه  أخي إىل 

ــن محمود  ــقيقة فهد ب ــلطنة عمان الش بس
ــعب  الش ــاالت  احتف ــبة  بمناس ــعيد،  آل س

العماني الشقيق بالعيد الوطني.

الراعي  يهنئ نظيره العماني بالعيد الوطنيالراعي  يهنئ نظيره العماني بالعيد الوطني

بن حبتور يهنئ نائب رئيس الوزراء العماني بالعيد الوطنيبن حبتور يهنئ نائب رئيس الوزراء العماني بالعيد الوطني

البقية صفحة 02

رئيس الوزراء: ا6طفال والنساء الشريحة االجتماعية ا6كثر تضررا من العدوانرئيس الوزراء: ا6طفال والنساء الشريحة االجتماعية ا6كثر تضررا من العدوان
صنعاء-سبأ

ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــس بصنعاء  ــح بن حبتور، أم ــز صال عبدالعزي
ممثلة صندوق األمم املتحدة للسكان يف اليمن 

أنجايل سن.
جرى خالل اللقاء مناقشة عالقات التعاون 
ــدوق األممي،  ــة اليمنية والصن ــني الجمهوري ب
واملهام اإلنسانية التي ينفذها الصندوق خالل 

هذه الفرتة ونشاطه املستقبيل.
ــل للعالقات  ــخ الطوي ــاء التاري ــاول اللق وتن
ــود إىل مطلع  ــي تع ــدوق الت ــني اليمن والصن ب
ــا  القضاي ــاه  تج ــرصم  املن ــرن  الق ــبعينيات  س
ــة املرأة  ــة وصح ــة اإلنجابي ــكانية والصح الس

ورعاية قضايا األطفال والوالدة اآلمنة.
ــاون القائم مع الجهاز  ــز اللقاء عىل التع ورك
ــكان  ــزي لإلحصاء واملجلس الوطني للس املرك
ــه الصندوق للكثري  وجوانب الدعم الذي يقدم
ــيق مع وزارة الصحة  ــفيات بالتنس من املستش
ــك دعمهم الراهن  ــة صنعاء بماَ يف ذل بالعاصم

ــدة، بخالف  ــورة بمدينة الحدي ــفى الث ملستش
ــتجابة  ــات االس ــن آلي ــة ضم ــم املقبل برامجه
ــة  ــج األغذي ــيف وبرنام ــع اليونيس ــة م الطارئ
ــن الحديدة وتحديدا  ــي تجاه النازحني م العامل
ــية  األساس ــن  احتياجاته ــري  بتوف ــاء  النس
ــاهمة يف  ــة البناء املهاري عرب املس ــم عملي ودع
ــاريع الصغرية التي تعينهن  تدريبهن عىل املش
ــن القراءة  ــم وكذلك تعليمه ــىل العيش الكري ع

والكتابة.
ــة للمدير  ــارة املرتقب ــرق اللقاء إىل الزي وتط
ــكان  ــدة للس ــم املتح ــدوق األم ــي لصن اإلقليم
ــيق  ــر املقبل وجوانب التنس ــن يف فرباي إىل اليم
ــيل  وممث ــة  الحكومي ــات  الجه ــني  ب ــرتك  املش

الصندوق يف صنعاء.
ــن تقديره وارتياحه  ــرب رئيس الوزراء ع وأع
ــة اإلنقاذ  ــة القائمة بني حكوم ــتوى الرشاك ملس
ــاه القضية  ــة تج ــة والدولي ــات األممي واملنظم

اإلنسانية املأساوية للشعب اليمني .

جدد التزام حكومة اإلنقاذ بمواصلة تقديم التسهيالت للمنظمات اإلنسانية

البقية صفحة 02

وزير الخارجية يؤكد دعم حكومة ا<نقاذ للمنظمات ا<نسانية العاملة في اليمنوزير الخارجية يؤكد دعم حكومة ا<نقاذ للمنظمات ا<نسانية العاملة في اليمن
صنعاء/ سبأ

ــة املهندس  ــر الخارجي التقى وزي
هشام رشف عبدالله أمس، املستشارة 
ــي لربنامج  ــب اإلقليمي العرب يف املكت
ــي بنيويورك  ــدة اإلنمائ ــم املتح األم
ــتاين واملمثل  ــا هاوتش ــي أندري ميالن
ــدة  املتح ــم  األم ــج  لربنام ــري  القط

اإلنمائي لدى بالدنا أوكي لوتسما .
ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــم يف اليمن  ــاني املتفاق الوضع اإلنس
ــادة االحتياجات  ــدوان وزي جراء الع
ــانية جراء الحرب االقتصادية  اإلنس
ــعب اليمني، وكذا  املمنهجة ضد الش
ــانيني يف اإلسهام  دور الفاعلني اإلنس

يف تخفيف تلك املعاناة.
ــالء  ــر رشف رضورة إي ــد الوزي وأك
ــوى لقطاع  ــم املتحدة أهمية قص األم
ــر  تأث ــذي  ال ــاته  ومؤسس ــة  الدول
ــاء  البن ــب  جان يف  ــك  وذل ــدوان  بالع

ــل  ــتمرار تأهي ــة اس ــيس وأهمي املؤس
ــدرات  ــاء الق ــة وبن ــوادر الحكومي الك
بعد انتهاء الحرب العدوانية وإحالل 

السالم.

التقى مستشارة برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ 
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صواريخ زالزال صواريخ زالزال ٢٢ تدك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان تدك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بجيزان
ــش واللجان  ــة للجي ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــىل  ع  2 ــزال  زل ــخ  صواري ــة  أربع ــس  أم ــعبية  الش

تجمعات للجنود السعوديني ومرتزقتهم بجيزان.
ــوة  ــبأ) أن الق ــكري لـ(س ــدر عس ــح مص وأوض
ــخ زلزال2  ــة صواري ــتهدفت بأربع ــة اس الصاروخي
ــه يف مركز  ــعودي ومرتزقت ــش الس ــات للجي تجمع

محولة وخلفه، مخلفة خسائر كبرية يف صفوفهم.
كما نفذ الجيش واللجان الشعبية أمس عملية 
ــدوان األمريكي  ــة الع ــع مرتزق ــة عىل مواق هجومي

السعودي يف مديرية رصواح بمحافظة مأرب.
ــكري لـ (سبأ) مرصع وإصابة  وأكد مصدر عس
ــتهدفت  ــالل العملية التي اس ــن املرتزقة خ عدد م

مواقعهم خلف تباب املطار رشق رصواح.

ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــدد  ع ــب  وأصي ــل  وقت
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــني للجي ــعودي يف كم الس
ــلل لهم باتجاه منطقة النجد يف  خالل محاولة تس

رصواح بمأرب.
ــة  ــكري أن وحدة الهندس ــدر عس ــح مص وأوض
ــفة يف مجموعة من  ــت من تفجري عبوات ناس تمكن
ــلل يف منطقة النجد  املرتزقة أثناء محاولتهم التس
ــمال رشق مديرية رصواح، أدى إىل سقوط قتىل  ش

وجرحى يف صفوفهم.
وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذوا عملية 
ــدوان خلف تباب  ــع مرتزقة الع ــة عىل مواق هجومي

املطار وكبدوهم قتىل وجرحى .

هجوم وكمني محكم ألبطال الجيش واللجان يثخنان جراحات الخونة بصرواح

البقية صفحة 02

احتفاالت جماهيرية  وثقافية وطالبية تعم المحافظات  بذكرى المولد النبوي الشريفاحتفاالت جماهيرية  وثقافية وطالبية تعم المحافظات  بذكرى المولد النبوي الشريف

وزير ا<عالم: وزير ا<عالم: ٢٠١٩٢٠١٩ سيكون عاما إعالميا على مختلف المسارات واالتجاهات سيكون عاما إعالميا على مختلف المسارات واالتجاهات

ــد  باملول ــة  االحتفائي ــات  الفعالي ــل  تتواص
ــات  محافظ ــف  مختل يف  ــف  الرشي ــوي  النب
ــريات  ــك التحض ــة وكذل ــات الجمهوري ومديري
ــتقام يف  ــربى التي س ــاالت الك ــة لالحتف الجاري

خمس محافظات..  
ــاء أمس فعالية احتفالية  جيث  أقيم بصنع
ــادة قوات  ــا قي ــوي، نظمته ــد النب ــرى املول بذك
ــار وزير اإلعالم  األمن املركزي. ويف الفعالية أش
ــذه  ــاء ه ــة إحي ــامي إىل أهمي ــه الش ــف الل ضي
ــول  ــن حياة الرس ــزود م ــة للت ــبة الديني املناس
ــلم وآله  ــه وس ــه علي ــىل الل ــد ص ــم محم األعظ
ــريته العطرة خاصة يف ظل ما  وسلم ونهجه وس

تتعرض له البالد من عدوان وحصار.

صنعاء/سبأ
ــامي  اطلع وزير اإلعالم ضيف الله الش
ــري  ــفي أمس، عىل س ــه فهمي اليوس ونائب
ــل يف قطاع الربنامج العام األول إذاعة  العم

صنعاء.
ــالم ونائبه مع رئيس  ــش وزير اإلع وناق
ــدراء  وم ــران  الحم ــن  عبدالرحم ــاع  القط
ــر إذاعة صنعاء،  ــوم يف لقاء عقد بمق العم
يف  األداء  ــتوى  بمس ــة  املتصل ــب  الجوان
اإلذاعة وأوضاع العاملني فيها والصعوبات 
ــج اإلذاعية والدورة  التي تواجههم والربام
الربامجية اإلذاعية خالل املرحلة الراهنة.

ــه ومعهما  ــتمع وزير اإلعالم ونائب واس
ــة  اليمني ــة  العام ــة  املؤسس ــام  ع ــر  مدي

ــد راصع ورئيس  ــة والتلفزيون أحم لإلذاع
ــة والتجارية  ــؤون املالي قطاع اإلدارة والش
باملؤسسة حمود الحشف، إىل إيضاح عن 

ــكاليات التي تواجه الكوادر اإلذاعية  اإلش
يف الجوانب اإلدارية واملالية.

ــكاليات الفنية  ــاء إىل اإلش وتطرق اللق

ــاء  ــة صنع ــل يف إذاع ــرتض العم ــي تع الت
ــال  ــض محطات اإلرس ــا توقف بع وأبرزه
ــطة بني حني  ــرية واملتوس ــات القص واملوج
ــدات وأجهزة  ــف بعض مع ــر نظرا لتل وآخ

املوجات يف مختلف املحافظات.
ــة  إذاع أن  إىل  ــالم  اإلع ــر  وزي ــار  وأش
ــتمع  ــاء هي صوت كل اليمنيني ويس صنع
ــال " إذاعة صنعاء  ــع برامجها .. وق الجمي
ــرتات  الف يف  ــاس  الن ــان  أذه يف  ــخت  ترس
ــذا الصوت،  ــد أن يخبو ه ــة وال نري املاضي
ــود إلعادة صوت  ــب تضافر الجه ما يتطل
ــط الذي كانت  ــاء بنفس النم ــة صنع إذاع

عليه سابقا ".

اطلع على سري العمل يف إذاعة صنعاء

تحضريات مكثفة للجنة المنظمة لمناسبة المولد النبوي الشريف بميدان السبعني
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حامد: ندعو الجماهير الى تسجيل حضور مشرف يليق بهذه المناسبة ويغيظ ا6عداءحامد: ندعو الجماهير الى تسجيل حضور مشرف يليق بهذه المناسبة ويغيظ ا6عداء
 / محمد الروحاين 

ــة الجمهورية  ــد مدير مكتب رئاس أك
احمد حامد أن احتفال الشعب اليمني 
ــالة إىل  ــف   رس ــوي الرشي ــد النب باملول
العالم أن اليمنيني متمسكون بالرسالة 
ــه وأنهم  ــريون عىل نهج املحمدية ويس

األتباع الحقيقيون للنبي الكريم.
ــح لـ(الثورة)  ــد يف ترصي ــال حام  وق
ــة الكربى  ــه ملوقع االحتفالي ــاء زيارت أثن
ــن الله  ــل م ــاء : فض ــة صنع يف العاصم

ــابقني  ونعمة كبرية أن يكون اليمنيون س
ــوي الرشيف وقت   ــد النب ــة املول يف إقام
ــو التطبيع مع  ــرول فيه اآلخرون نح يه

أمريكا.
ــعبنا  ــاف حامد :   نجد أبناء ش وأض
ــي  النب ــويل  ت يف  ــارعون   يس ــي  اليمن
ــه يف احتفالية  ــه وعىل ال ــىل الله علي ص
ــا اليمن  ــهد له ــة كبرية لم يش واحتفائي
مثيال يف خمس محافظات لهذا العام ..

صنعاء/سبأ
رصح مصدر قضائي بمكتب النائب العام أن نيابة األموال العامة توايل التحقيقات 
ــاد والجهاز املركزي  ــا من الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفس ــا املحالة إليه يف القضاي
ــاد بينهم  ــدات، وقائمة الـ74 متهما بقضايا فس ــبة، ومنها قضية املبي للرقابة واملحاس

قيادات يف الدولة.
ــة العامة بارشت إجراءاتها القانونية يف  ــبأ) أن النياب وأوضح املصدر يف ترصيح (س
ــا، لضمان عدم  ــا تتحفظ بعدم النرش إعالمي ــابهه، لكنه ــني القضيتني وأخرى مش هات

التأثري عىل مسارها.
وأشار إىل أن قضية املبيدات سبق للنيابة فتح التحقيقات فيها وتم التوجيه بإعادة 
ــون، يف حني تم  ــض املعلومات وفقا للقان ــتكمال بع ــاد الس ــا لهيئة مكافحة الفس ملفه
الترصف يف بعض قضايا قائمة الـ74 بإحالتها للمحاكم وأخرى ما تزال رهن التحقيق.
وأكد املصدر أن النيابة العامة لن تألو جهدا يف القيام بواجبها القانوني والدستوري 
يف السري بإجراءات النظر والتحقيق يف كل القضايا الجنائية املحالة إليها من الجهات 

الرقابية يف الدولة ..

النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية المبيدات النيابة العامة تباشر التحقيق في قضية المبيدات 
وقائمة الـ وقائمة الـ ٧٤٧٤ متهما بقضايا فساد متهما بقضايا فساد
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جنيف / سبأ
ــيل العالم للعمل فوراً  دعا رئيس برنامج الغذاء العاملي يف األمم املتحدة ديفيد بيس
عىل وقف الحرب عىل اليمن وإنقاذ اقتصاده وتاليف موت سكانه بسبب الجوع .. مؤكداً 

ان ذلك مخجل للبرشية.
ــأن اليمن الجمعة ان "اليمن عىل  ــيل يف اجتماع ملجلس األمن الدويل بش وقال بيس
ــتخدام جميع قواه  ــفا كارثة، لذا يجب أن نعمل معاً، ويجب عىل املجتمع الدويل اس ش
ــتخدام  ــيل بانه يتعني عىل العالم اس ــاء الحرب وإنقاذ اقتصاد اليمن". واكد بيس إلنه

جميع تكنولوجياته ومعارفه لتغيري الوضع يف اليمن.
ــانية، مثل برنامج األغذية العاملي، الحصول  وأضاف "ينبغي عىل املنظمات اإلنس

عىل املوارد والتمكن من إنقاذ األرواح" يف اليمن .
وتابع ان "كلمات (مفجع) و(مأساوي) ال تغّري أي يشء يف الوضع يف اليمن، يجب 
ــىل البرشية جمعاء أن تخجل، ألنه يف ظل كل الرثوة وكل املعرفة والتكنولوجيا التي  ع

يملكها العالم اليوم، ال يجب أن يكون هناك طفل واحد يذهب للنوم جائعاً".
ــة" عندما  ــامة وال ضحك ــراً ولم ير "ال ابتس ــه زار اليمن مؤخ ــيل إىل أن ــار بيس وأش

"دغدغ أطفاالً يف الحفاضات".

رئيس برنامج الغذاء العالمي : اليمن على رئيس برنامج الغذاء العالمي : اليمن على 
شفا كارثة وعلى العالم أن يخجلشفا كارثة وعلى العالم أن يخجل
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حماس: إيران حاضنة المقاومة الفلسطينية حماس: إيران حاضنة المقاومة الفلسطينية 
وجزء أساسي من ا6مة ا<سالميةوجزء أساسي من ا6مة ا<سالمية
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