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صنعاء / سبأ

ــدورة الثانية من دور  ــة لل ــه للفرتة الثالث ــات أعمال ــس النواب أوىل جلس ــدأ مجل  يب
ــة رئيس املجلس األخ يحيى  ــبت املقبل برئاس ــنوي الثالث عرش يوم الس االنعقاد الس

عيل الراعي.
ــا واملواضيع ذات  ــن القضاي ــام عدد م ــذه الفرتة أم ــعب خالل ه ــيقف نواب الش وس
ــاع الراهنة يف البالد عىل  ــتجدات األوض الصلة بمهامه الترشيعية والرقابية، ومنها مس
الصعيدين السيايس واالقتصادي وغريهما من القضايا التي تهم املواطن واحتياجاته 

اليومية.
ــي أمس برقية  ــواب األخ يحيى عيل الراع ــس مجلس الن ــرى بعث رئي ــن جهة اخ م
ــبة احتفاالت  ــاري لوهيال ، وذلك بمناس ــواب الفنلندي م ــس مجلس الن ــة إىل رئي تهنئ

الشعب الفنلندي الصديق بعيده الوطني .

ــم  ــمي باس ــدث الرس ــال املتح ق
ــى  ــد يحي العمي ــلحة  ــوات املس الق
ــدوان كثف من  ــريان الع رسيع إن ط
ــن  ــه م ــد مرتزقت ــا صع ــه، فيم غارات
ــدد من  ــكرية يف ع ــم العس عملياته
ــل  ــذي وص ــت ال ــات يف الوق الجبه
ــة  ــي إىل العاصم ــد الوطن ــه الوف في
السويدية ستوكهولم وقبل يوم عىل 

بدء املشاورات.
ــع يف ترصيح  ــح العميد رسي وأوض
ــبأ) أن  ــة (س ــاء اليمني ــة األنب لوكال

ـــ 12  ــالل ال ــن خ ــدوان ش ــريان الع ط
ــارة  ــن 60 غ ــرث م ــة أك ــاعة املاضي س
ــع  ــا 26 غارة عىل جبهة نهم وتس منه
ــدة  ــي بالحدي ــىل الدريهم ــارات ع غ
ــة  العام ــكات  باملمتل أرضارا  ــت  ألحق
ــهاد وجرح العديد  والخاصة واستش

من املواطنني.
ــن  م ــد  صع ــدو  الع أن  إىل  ــار  وأش
ــاحل الغربي حيث  ــه يف الس عمليات
ــاه  باتج ــف  الزح ــه  مرتزقت ــاول  ح
ــتمر  ــارات اس الدريهمي من عدة مس

ــال  ــا إىل إفش ــاعات .. الفت ــس س خم
ــة أكرث من 55  الزحف ومرصع وإصاب
ــودانيني فيما  مرتزقا بينهم مرتزقة س

الذ العرشات من املرتزقة بالفرار.
ــح املتحدث  ــم أوض ــة نه ويف جبه
ــمي أن العدو حاول الزحف منذ  الرس
ــاه مواقع  ــاح حتى الظهر باتج الصب
ــعبية من ثالثة  الجيش واللجان الش
مسارات، األول باتجاه يام والضبوعة 
والعظيمة والسلطة والبارك، والثاني 
ــب  واألنص ــوداء  الس ــة  التب ــاه  باتج

والقرن، والثالث باتجاه تباب عياش.
وأكد أن الجيش واللجان الشعبية 
ــلوا زحوفات العدو يف جبهة نهم  أفش
ــن مرتزقة  ــىل م ــرشات القت ــقط ع وس
ــمى  العدوان بينهم قائد كتيبة ما يس
ــد املرتزق خالد  ــدادي العقي لواء الش
ــب العرشات  ــي كما أصي عيل القردع
ــمى  ــا يس ــات م ــس عملي ــم رئي بينه
ــد املرتزق عادل  ــدادي العقي لواء الش

القردعي.

متحدث القوات المسلحة: العدوان كثف غاراته الوحشية على المنشآت العامة والخاصة قبل ساعات من بدء مشاورات السويدمتحدث القوات المسلحة: العدوان كثف غاراته الوحشية على المنشآت العامة والخاصة قبل ساعات من بدء مشاورات السويد
أكد جاهزية أبطال الجيش واللجان لمواجهة أي تصعيد

افشال زحوفات للمرتزقة افشال زحوفات للمرتزقة 
في الساحل الغربي ونهم في الساحل الغربي ونهم 

والبيضاء والضالع وجيزان والبيضاء والضالع وجيزان 
وتكبيدهم خسائر في وتكبيدهم خسائر في 

األرواح والعتاداألرواح والعتاد
البقية صفحة 02

الراعي يهنئ بالعيد الوطني لفنلندا 

صنعاء - سبأ 
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن 
حبتور، أمس مع املمثل املقيم لألمم املتحدة ومنسقة الشؤون 
ــاة  ــانية يف اليمن ليز غراندي، الجوانب املتصلة باملأس اإلنس
ــن تفاقم غري  ــهده م ــها اليمنيون وما تش ــة التي يعيش الكارثي

مسبوق بعد نحو أربع سنوات من العدوان والحصار .
ــانية  اإلنس ــات  االحتياج ــتعراض  اس ــاء  اللق يف  ــرى  وج
ــتنادا إىل املؤرشات السلبية  ــنة املقبلة اس املتوقعة خالل الس
ــخص  ــدة أن نحو 24 مليون ش ــم املتح ــالن األم ــة وإع القائم
ــذه األرقام من  ــتدعيه ه ــون للدعم، وما تس ــن يحتاج يف اليم
ــبيل املواجهة املشرتكة  تضافر للجهود الدولية واملحلية يف س
ــيما الغذاء والدواء وإعادة برمجة  لالحتياجات اإلنسانية س

األولويات بالرتكيز عىل االحتياجات امللحة.
ــط والتعاون  ــرضه وزراء التخطي ــذي ح ــاء ال ــاول اللق وتن
ــاه  ــامي واملي ــا الش ــل زكري ــم والنق ــز الكمي ــدويل عبدالعزي ال
ــل الوزير، الجهود األممية إلنهاء معاناة  والبيئة املهندس نبي
املتقاعدين والنتائج اإليجابية التي تحققت عمليا فضال عن 
الجهود املشرتكة مع وزارة الرتبية والتعليم لالتفاق عىل اآللية 

املناسبة لدفع حوافز للمعلمني واملعلمات.

رئيس الوزراء يناقش مع غراندي تفاقم المأساة ا>نسانية باليمنرئيس الوزراء يناقش مع غراندي تفاقم المأساة ا>نسانية باليمن
زار شركة شفاكو الدوائية  وشارك يف جانب من  اجتماع  مجلس أمناء بنك الدواء 

صنعاء - سبأ 
ــن حبتور، أمس  ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح ب ــى رئيس مجلس ال التق
ــفر ، الذي  ــاء أمني عام مجلس أمناء جامعة الحكمة الدكتور صالح مس بصنع

أطلعه عىل نشاط الجامعة والتزاماتها تجاه املجتمع .
ــه الجامعة للمنح  ــب الدعم الذي تقدم ــفر، جوان ــث اوضح الدكتور مس حي
ــة العاصمة  ــتوى امان ــىل مس ــراء ع ــهداء والفق ــاء الش ــة ألبن ــة املقدم املجاني
ــة  ــنوات الدراس ومختلف محافظات الجمهورية والتي تقدر قيمتها لكافة الس

بخمسمائة مليون ريال .
وأشار إىل الجهود التطويرية التي تشهدها الجامعة يف الجوانب التطبيقية 
ــن وزارة التعليم العايل  ــادرة ع ــرشوط واملعايري الص ــا بال ــة والتزامه واألكاديمي

والبحث العلمي ومجلس االعتماد األكاديمي.
ــئول والوطني  ــناد املس ــن أمني عام مجلس أمناء جامعة الحكمة، اإلس وثم
ــس الوزراء للجامعة وبقية الجامعات األهلية والخاصة ودوره يف تحفيزها  لرئي
ــة والتطبيقية  ــة النظري ــث ألدواتها املعرفي ــر والتحدي ــد من التطوي ــىل املزي ع

ومواكبة األنظمة الحديثة يف هذا الجانب .

..ويلتقي أمين عام مجلس أمناء جامعة الحكمة..ويلتقي أمين عام مجلس أمناء جامعة الحكمة

التفاصيل صفحة 03

القاضي المتوكل : العمل القضائي رسالة سامية تهدف لتحقيق العدالة في  المجتمعالقاضي المتوكل : العمل القضائي رسالة سامية تهدف لتحقيق العدالة في  المجتمع
صنعاء -سبأ

ــاء أمس  ــد العايل للقض ــرم املعه ك
 22 ــة  الدفع يف  ــني  املتفوق ــالب  الط
ــا "دبلوم  ــات العلي ــم الدراس من قس
ــام الدرايس 2017  القانون العام" للع

2018-م .
ــار رئيس مجلس  ــم أش ويف التكري
ــىل القايض احمد يحيى  القضاء األع
ــالب  بط ــام  االهتم أن  إىل  ــوكل  املت
ــاء يكمن يف أنهم  ــد العايل للقض املعه
ــة  القضائي ــلطة  بالس ــيلتحقون  س
ــة  العدال ــؤولية  مس ــون  ويتحمل

وتطبيقها بني الناس.

ــذل املزيد  ــىل ب ــالب ع ــث الط وح
ــبيل تعزيز املعارف  من الجهود يف س
واملعلومات الرشعية والبحث العلمي 
ــتقبلية يف  ــم املس ــدم مهمته ــا يخ بم

ــد من أهم  ــل القضائي الذي ُيع العم
ــة  ــب املعرف ــي تتطل ــئوليات الت املس

والعلم والحكمة واألخالق الفاضلة.

تكريم الطالب المتفوقني بالمعهد العايل للقضاء

اجتماع وزاري يناقش الوضع االقتصادي في ظل العدوان والحصار والمعالجات المقترحة اجتماع وزاري يناقش الوضع االقتصادي في ظل العدوان والحصار والمعالجات المقترحة 
صنعاء/سبأ

ــس اجتماع وزاري  ــد بصنعاء أم عق
ــر  وزي ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــة  برئاس
ــني عبدالله مقبويل  املالية الدكتور حس
ــة  القانوني ــؤون  الش ــر  وزي ــور  وحض
ــر  ــار ووزي ــن املخت ــور عبدالرحم الدكت
ــواب  الن ــيس  مجل ــؤون  لش ــة  الدول
ــة  ــو حليق ــيل أب ــور ع ــورى الدكت والش
ووزير الدولة الدكتور حميد املزجاجي 
ــاع التخطيط  ــل وزارة املالية لقط ووكي

احمد حجر.
ــر  ــة التقري ــاع ملراجع ــرس االجتم ك

ــة  ــن وزارة املالي ــوع م ــادي املرف االقتص
ــع  الوض ــول  ح ــوزراء  ال ــس  مجل إىل 
ــدوان والحصار  ــادي يف ظل الع االقتص
ــع املايل وغريه من  ــه عىل الوض وانعكاس
الجوانب واملعالجات واملقرتحات للحد 

من آثاره السلبية.
ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك ــاع  االجتم ويف 
ــة رضورة االهتمام  ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــريا إىل أهمية  بالزراعة والصناعة.. مش
ــتحوذ عىل  ــاع الزراعي الذي يس القط
ــواردات  ــة ال ــن قيم ــة م ــني يف املائ ثالث
ــاحات  بالرغم من أن اليمن يمتلك مس

ــبة  ــعة ال يزرع منها إال نس زراعية واس
ضئيلة للغاية.

ــط  للتخطي ــة  الحاج إىل  ــار  وأش
ــىل  ع ــز  والرتكي ــه  املوج ــرتاتيجي  االس
ــات  والصناع ــطة  املتوس ــات  الصناع
ــيج  ــة الغزل والنس ــة وصناع التحويلي
ــن  م ــا  وغريه ــمنت  اإلس ــة  وصناع
الصناعات الواعدة يف بالدنا بالنظر إىل 
ــات الطبيعية املوجودة يف البيئة  الخام
ــتثمار فيها  ــة والتي تجعل االس اليمني
ذات تكلفة منخفضة وعائدات مرتفعة.

مقبويل يؤكد ضرورة تنوع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط بشكل رئيسي 

البقية صفحة 02

 /محمد الفائق
ــي بصنعاء الدكتور  ــفى الثورة العام النموذج ــال رئيس هيئة مستش ق
ــة وجراحة  ــة العام ــاري الجراح ــب استش ــو طال ــني أب ــف حس عبداللطي
ــى الجبهات لهم  ــاء إن جرح ــب بجامعة صنع ــتاذ كلية الط ــري واس املناظ
ــة الخدمات الطبية  ــفى بتقديم كاف ــزات خاصة حيث يتكفل املستش ممي
ــفى إذا انعدمت  ــة وتوفري األدوية ورشائها لهم من خارج املستش والعالجي
ــفى  يف املخازن. وأوضح الدكتور أبو طالب يف حوار مع (الثورة) أن املستش
ــهداء وضحايا العدوان  ــة ألرس الش ــات الطبية املجاني ــدم أيضا الخدم يق

والنازحني واملعدمني..
ــجني وينتج  ــاء مصنع لألكس ــهد مؤخرا إنش ــفى ش  مؤكدا أن املستش
270 اسطوانة يف اليوم، بعد أن كان يكلف املستشفى مبلغ 15 مليون ريال 

شهريا مقابل رشاء أكسجني.

نقدم الخدمات الطبية مجانًا لجرحى الجبهات وأسر الشهداء نقدم الخدمات الطبية مجانًا لجرحى الجبهات وأسر الشهداء 
رئيس هيئة مستشفى الثورة بصنعاء لـ"الثورة": 

التفاصيل صفحة 05
التفاصيل صفحة 03

حفل تخرج دورة أركانات القوى البشرية في ألوية وكتائب حماة الساحل الغربيحفل تخرج دورة أركانات القوى البشرية في ألوية وكتائب حماة الساحل الغربي
صنعاء/ سبأ 

اختتمت بصنعاء أمس الدورة التخصصية 
ــة وكتائب  ــة يف ألوي ــوى البرشي ــات الق ألركان

حماة الساحل الغربي.
ــاعد وزير  ــذي حرضه مس ــام ال ويف االختت
ــوارد البرشية اللواء عيل الكحالني  الدفاع للم
ــن  ــواء رك ــة الل ــوى البرشي ــة الق ــس هيئ ورئي
ــناد  ــى الغبييس ورئيس هيئة االس طيار يحي
ــاعر .. ألقى  ــح الش ــواء صال ــتي الل اللوجيس
ــة األركان العامة اللواء الركن  ــب رئيس هيئ نائ
ــا إىل أن هذه  ــار فيه ــة أش ــكي كلم ــيل املوش ع
ــني وتنمية  ــدرات املقاتل ــن ق ــزز م ــدورات تع ال

وصقل مهاراتهم.
ــة  ــادة وزارة الدفاع ورئاس ــام قي ــد اهتم وأك
ــل  والتأهي ــب  بالتدري ــة  العام األركان  ــة  هيئ
باعتباره الركيزة األساسية لتحقيق االنتصار 

ــة  ــة واملؤهل ــوادر املدرب ــات بالك ــد الجبه ورف
لخوض املواجهة بكفاءة واقتدار.

ــكي " إن األرض اليمنية لم ولن  ــال املوش وق
ــي  ــعب اليمن ــزاة والش ــها الغ ــل أن يدنس تقب
ــل قضية عادلة  ــدى عليه، ونقاتل من أج معت
ــنبقى عىل ذلك  ــذا رس صمودنا وثباتنا وس وه
العهد ولن نفرط يف دماء شهدائنا وجرحانا ".

وأضاف " إن أبناء تهامة أثبتوا قوة وصالبة 
ــدوان واملرتزقة وهو دور مرشف  يف مواجهة الع
ــاحل  ــة الذين جعلوا من الس ــاء تهام لكل أبن

مقابر حتمية للغزاة واملرتزقة ".
ــد أخطأتم  ــدول العدوان لق ــال" نقول ل وق
ــا  مم ــدر  وأق ــوى  أق ــعبنا  فش ــاباتكم  حس يف 
ــزة والكرامة  ــري الع ــل بغ ــن يقب ــورون ول تتص

واستقالل القرار".

البقية صفحة 02

أكدت األمم املتحدة، أن اليمن سيتجاوز سوريا من حيث الحاجة 
إىل املساعدات اإلنسانية، وذلك ألول مرة، خالل العام املقبل 2019.

ــانية  ــؤون اإلنس ــيق الش ــر ملكتب األمم املتحدة لتنس ــال تقري وق
(أوتشا): أن ”املنظمة الدولية تحتاج أكرث من 4 مليارات دوالر لتوفري 
ــوريا“،  ــية لليمن يف 2019، مقابل 3.5 مليارات لس ــاعدات أساس مس
ــكل كبري، ويتفاقم عىل نحو  ــا: أن ”الوضع يف اليمن تدهور بش مضيف

متسارع“.
ــار التقرير إىل أن ”أغلب السكان يواجهون عجزا يف إمدادات  وأش
ــم 24 مليون  ــكان البالد البالغ عدده ــرث من ثلث س ــذاء“، وأن ”أك الغ
ــانية  ــرا مدقعا“، الفتا إىل أن مواجهة األزمات اإلنس ــمة يعاني فق نس
يف مختلف مناطق العالم، العام املقبل، تتطلب توفري 25 مليار دوالر.
ــة الحرب  ــم، نتيج ــانية يف العال ــة إنس ــوأ أزم ــن أس ــهد اليم وتش
ــعودي األمريكي االماراتي  والحصار اللذين يفرضهما التحالف  الس

منذ مارس من العام 2015.

(أوتشا) : ا�مم المتحدة تحتاج (أوتشا) : ا�مم المتحدة تحتاج ٤٤ مليارات دوالر  مليارات دوالر 
لتوفير مساعدات أساسية لليمن في لتوفير مساعدات أساسية لليمن في ٢٠١٩٢٠١٩

البقية صفحة 02

•••

•••

٢٠٢٠ مسؤوًال أمميًا يحذرون:  مسؤوًال أمميًا يحذرون: 

السعودية واإلمارات السعودية واإلمارات 
متورطتان في تمويل متورطتان في تمويل 

ميليشيات بينها ميليشيات بينها 
القاعدة وداعش القاعدة وداعش 

ماليين ماليين 
اليمنيين يواجهون اليمنيين يواجهون 

خطر المجاعة خطر المجاعة 
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موسكو: أي دولة تنشر في موسكو: أي دولة تنشر في 
أراضيها صواريخ أمريكية أراضيها صواريخ أمريكية 

ستصبح هدفًا لصواريخناستصبح هدفًا لصواريخنا
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