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صنعاء / سبأ
ــواب األخ/ يحيى  ــس الن ــث رئيس مجل بع
ــة إىل رئيس املجلس  ــة تهنئ ــيل الراعي برقي ع
ــليم الزعنون، وذلك  الوطني الفلسطيني/ س
ــطيني  الفلس ــعب  الش ــاالت  احتف ــبة  بمناس

الشقيق بانطالق الثورة .
ــواب األخ/  ــس الن ــس مجل ــث رئي ــا بع كم
ــة مماثلة إىل  ــة تهنئ ــيل الراعي برقي ــى ع يحي
رئيس الجمعية الوطنية الكوبية/ ميغيل دياز 
ــعب  ــبة احتفاالت الش ــك بمناس ــل ، وذل كاتي

الكوبي الصديق بالعيد الوطني.

الداخلية تدشن حملة 
ترقيم وسائل النقل 
والدراجات النارية 

علماء أنثروبولوجيا : 
التحالف السعودي يتبع  
سياسة األرض المحروقة 

وصعدة أنموذج 

مرضى الفشل الكلوي .. 
الصورة تبدو قاتمة 

 صـ 03

 صـ 07

 صـ 07

كل أبناء اليمن سيخوضون البحر دونكم سنقدم 
أيضًا أكرث مما تقدمون ألنفسكم، فنحن جميعًا يف 

خندق واحد، ويهمنا  كَلّ فرد من أبناء هذا الشعب، 
وكَلّ رجٍل، وكَلّ امرأٍة،كلهم يف قلوبنا.

بحر دونكم سنقدم 
كم، فنحن جميعًا يف 

ن أبناء هذا الشعب، 
يف

هم يف قلوبنا.

الفعاليات الشعبية والرسمية تواصل الفعاليات الشعبية والرسمية تواصل 
صـ ٠٢التحشيد ضد تصعيد العدوان التحشيد ضد تصعيد العدوان 

بعد نشر "ٹ" تحقيقا عن فساد يف عملية توزيع السالل الغذائية :

رئيس الوزراء يرأس اجتماعًا لمناقشة سير النشاط اإلنساني وإقرار إجراءات للتحقيق في المخالفاترئيس الوزراء يرأس اجتماعًا لمناقشة سير النشاط اإلنساني وإقرار إجراءات للتحقيق في المخالفات
صنعاء/سبأ

ــة  ــد أمس بصنعاء برئاس ــاع حكومي عق ــش اجتم ناق
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل رئي
ــات والوكاالت  ــاني للمنظم ــاط اإلنس ــري النش حبتور، س
ــة  العاصم ــة  أمان ــتوى  مس ــىل  ع ــة  والدولي ــة  األممي

واملحافظات.
ووقف االجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤوِن 
ــان ووزراء الخارجية  ــواء جالل الرويش األمن والدفاع الل
ــيس النواب  ــؤون مجل ــام رشف والدولة لش ــدس هش املهن
ــؤون القانونية  ــو حليقة والش ــور عيل أب ــورى الدكت والش
ــة املهندس  ــاه والبيئ ــار واملي ــن املخت ــور عبدالرحم الدكت
ــجري والدولة  نبيل الوزير واملغرتبني الدكتور محمد املش
ــة الوطنية  ــوار الوطني واملصالح ــؤون مخرجات الح لش

أحمد القُنع والدولة عبدالعزيز البكري..

بن حبتور: اإلعالم في األنظمة الشمولية اليمكن بن حبتور: اإلعالم في األنظمة الشمولية اليمكن 
أن يمارس مهامه إّال في مسارات محددةأن يمارس مهامه إّال في مسارات محددة

رئيس مجلس النواب يهنئ نظيريه رئيس مجلس النواب يهنئ نظيريه 
الفلسطيني والكوبيالفلسطيني والكوبي

صنعاء / سبأ 
ــن حبتور إن  ــور عبدالعزيز صالح ب ــوزراء الدكت ــس مجلس ال ــال رئي ق
ــأن حق حرية  ــفة وأنظمة الحكم بش ــني املفكرين والفالس ــخ الرصاع ب تاري
ــواهد املنقوشة  التعبري يعود إىل ما قبل امليالد والذي وضحته عدد من الش
ــاركته أمس  ــات حمورابي". جاء ذلك لدى مش ــتور أثينا وترشيع مثل دس
ــا" للتدريب  ــد "يس ميدي ــني األوىل والثانية من معه ــم الدفعت ــل تكري حف
ــانية  ــؤوليات اإلنس والتأهيل اإلعالمي وإلقائه محارضة عن اإلعالم واملس
ــة الدكتور عبدالعزيز  ــار الرئاس واألخالقية لحملة األقالم، بحضور مستش

الرتب ووزير الدولة عبدالعزيز البكري.
التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

يف اجتماع وزاري برئاسة الجنيد:

مناقشة الرؤية الوطنية مناقشة الرؤية الوطنية  لبناء الدولة الحديثة  لبناء الدولة الحديثة في الجانب الخدميفي الجانب الخدمي
صنعاء/ سبأ

وزاري  ــاع  اجتم ــس  أم ــد  عق
برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون 
ــادر  عبدالق ــود  محم ــات  الخدم
ــة  الرؤي ــة  ــرس ملناقش ــد، ك الجني
ــي،  الخدم ــب  الجان يف  ــة  الوطني
ــيايس  ــس الس ــن املجل ــة م املقدم

األعىل لحكومة اإلنقاذ الوطني.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ويف 
ــيل  ع ــة  املحلي اإلدارة  وزراء 
ــني  ــم العايل حس ــيس والتعلي القي
ــة  االجتماعي ــؤون  والش ــازب  ح

ــع والثقافة  ــن ضبي ــالم ب عبيد س
ــا  ــل زكري ــيس والنق ــه الكب عبدالل
ــدس  املهن ــاء  والكهرب ــامي  الش

ــم  والتعلي ــوزي،  الجرم ــف  لط
ــيل ووزير  ــازي أحمد ع ــي غ الفن
ــة الدكتور حميد املزجاجي،  الدول

ــماعيل  ونائب وزير التخطيط إس
ــياحة  ــري ونائب وزير الس املحاق
ــد نائب رئيس  ــد العليي.. أك أحم
ــة  الوطني ــة  الرؤي أن  ــوزراء  ال
والتنموية  ــية  السياس ــا  بجوانبه
ــات الدولة  ــل مؤسس ــة لتفعي رؤي
وتحفيز إدائها، كما جاءت لتلبي 
ــي يف البناء  ــعب اليمن طموح الش
والتنمية ومعالجة كل االختالالت 
ومكامن الفساد التي رافقت الفرتة 

املاضية.

ناقشا مخرجات السويد

اللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد االحتاللاللقاء المشترك ومكون الحراك يرحبان بالرؤية الوطنية لبناء الدولة ويدعوان لطرد االحتالل
صنعاء/سبأ

عقدت قيادات أحزاب اللقاء املشرتك ومكون 
ــلم  ــىل اتفاق الس ــع ع ــي املوق ــراك الجنوب الح
ــة آخر  ــاً كرس ملناقش ــس اجتماع ــة أم والرشاك

املستجدات عىل الساحة الوطنية .
ــزاب اللقاء  ــت قيادات أح ــاع دع ويف االجتم
ــة أبناء  ــراك الجنوبي كاف ــرتك ومكون الح املش
ــاف لطرد  ــم واالصطف ــز التالح ــن إىل تعزي اليم
ــن املحافظات  ــعودي اإلماراتي م االحتالل الس

الجنوبية والسواحل اليمنية.
ــة  بدويل ــادات  قي ــات  ترصيح ــتنكرت  واس

أن  إىل  ــرية  مش  .. ــقطرى  س ــان  بش ــارات  اإلم
ــىل كل األطروحات  ــن كفيل بالرد ع ــخ اليم تاري

البغيضة.
ــرة الذين  ــني يف امله ــاع املناضل ــا االجتم وحي
أفشلوا مخططات وأطماع السعودية واإلمارات 

ومن يقف خلفهما.
ــمى  ــا يس ــر م ــن مخاط ــون م ــه املجتمع ونب
بتحالف الدول املطلة عىل البحر األحمر والذي 
ــجونه  ــالل وس ــات االحت ــداداً ملمارس ــد امت يع
وتعذيبه لليمنيني وأطماعه لنهب ثروات اليمن.
ــة الوطنية لبناء  ــتعرض االجتماع الرؤي واس

الدولة اليمنية الحديثة "يد تحمي .. ويد تبني" 
ــيايس األعىل وأحالها  ــا املجلس الس التي أقره

لألحزاب والحكومة إلثرائها باملالحظات.
ــرتك  ــاء املش ــزاب اللق ــادات أح ــت قي ورحب
ــي  ــه الوطن ــي بالتوج ــراك الجنوب ــون الح ومك
ــد الجهود من خالل  ــية لتوحي للقيادة السياس
ــن  ــع م ــل الجمي ــرتكة يعم ــدة ومش ــة موح رؤي
ــة وأجهزتها وكذا  ــزز دور الدول ــا يع ــا بم خالله
ــة بما  ــية واملجتمعي ــود السياس ــد الجه توحي

يخدم الدولة اليمنية القوية والعادلة.

كسر زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي بعسري ونجران ومثلث عاهم 

إسقاط طائرة استطالع وتطهير عدد من المواقع قبالة جيزان إسقاط طائرة استطالع وتطهير عدد من المواقع قبالة جيزان 
ــان  واللج ــش  الجي ــن  م ــدات  ــرت وح طه
ــكرية  ــن املواقع العس ــعبية أمس عدداً م الش
ــعودي  التي يتمركز فيها مرتزقة الجيش الس

قبالة جيزان .
ــبأ) مرصع  ــكري لـ (س ــدر عس ــد مص وأك
وجرح العرشات من مرتزقة الجيش السعودي 
ــن رجال  ــة لوحدات م ــة هجومي ــالل عملي خ
ــىل املواقع التي  ــعبية ع الجيش واللجان الش
ــار قبالة  ــة رشق جبل الن ــز فيها املرتزق يتمرك

جيزان .
وأشار املصدر إىل أنه تم تطهري تلك املواقع 
ــكري خالل  ــاد عس ــة واغتنام عت ــن املرتزق م

العملية التي استمرت ست ساعات .

طيران العدوان يشن ست طيران العدوان يشن ست 
غارات على صعدةغارات على صعدة

ــعودي أمس  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع ــن ط ش
ست غارات استهدفت مناطق متفرقة بمديريتي رازح 

والظاهر بمحافظة صعدة .
ــبأ) أن طريان  ــدر أمني بصعدة لـ (س ــح مص وأوض
العدوان شن أربع غارات عىل مناطق متفرقة بمديرية 
ــريان  ــدر إىل أن الط ــار املص ــة. وأش ــر الحدودي الظاه
ــتهدف بغارتني منازل وممتلكات املواطنني  املعادي اس

يف مديرية باقم .
البقية صفحة 02البقية صفحة 02

شكلت لجنة للتحقيق يف المخالفات 

الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون اإلنسانية الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون اإلنسانية تستغرب تستغرب 
تصريح المدير التنفيذي لبرنامج الغذاءتصريح المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء

صنعاء / سبأ 
ــة  الوطني ــة  الهيئ ــتغربت  اس
إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية 
ــا جاء يف  ــوارث يف م ــة الك ومواجه
ــذي لربنامج  ــح املدير التنفي ترصي
الغذاء العاملي الذي يتهم الجهات 
ــواد اإلغاثية أو  ــة ببيع امل الحكومي

توجيهها لغري املستحقني.
ــان  بي يف  ــة  الهيئ ــت  وأوضح
أن  ــه،  من ــخة  نس ــبأ)  (س ــت  تلق
ــري من  ــرب بكث ــاج اك ــم االحتي حج

ــاعدات املقدمة.. مبينة  حجم املس
ــني الهيئة  ــع اتفاقية ب ــه تم توقي أن
ــؤون  ــيق الش الوطنية إلدارة وتنس
ــانية وبرنامج الغذاء العاملي  اإلنس
ــراءات لوصول  ــن كافة اإلج تتضم

املساعدات إىل املستفيدين.
أن  إىل  ــة  الهيئ ــارت  وأش
النظر  ــادة  إع االتفاقية تضمنت 
ــة  كاف يف  ــتفيدين  املس ــم  قوائ يف 
ــان  لج ــق  طري ــن  ع ــات  املديري
ــة من املجتمع  مجتمعية منتخب

ــكيلها وتدريبها  ــىل تش يرشف ع
ــوم الرشيك  ــذاء، ويق برنامج الغ
املنفذ للربنامج باملديرية بالنزول 
ــن أن القوائم املرفوعة  للتحقق م
ــة هي من  ــان املجتمعي ــن اللج م
ــون ضمن  ــن يدخل ــراء الذي الفق
ــتهداف الربنامج، فيما  معايري اس
ــي  العامل ــذاء  الغ ــج  برنام ــوم  يق
ــزول امليداني وإجراء عملية  بالن

تحقق للمرة الثانية.
البقية صفحة 02

وزير الثقافة ومحافظ صنعاء يتفقدان قصر دار الحجر بوادي ظهروزير الثقافة ومحافظ صنعاء يتفقدان قصر دار الحجر بوادي ظهر
صنعاء / سبأ

ــه  ــة عبدالل ــر الثقاف ــد وزي تفق
ــاء حنني  ــيس ومحافظ صنع الكب
ــر  وزي ــب  ونائ ــة  قطين ــد  محم
ــس  ــي أم ــد العلي ــياحة أحم الس
ــي  التاريخ ــر  الحج دار  األول 

بوادي ظهر بمديرية همدان.
واطلع الكبيس وقطينة والعليي 
ومعهم رئيس الهيئة العامة لآلثار 
ــياني ووكيال  واملتاحف مهند الس
املحافظة يحيى جمعان وعاطف 

ــرف  وغ ــة  أجنح ــىل  ع ــيل  املص
ومخازن وصاالت الدار.

ــدين  املرش ــن  م ــتمعوا  واس
ــذا  ه ــن  ع ــذة  نب إىل  ــياحيني  الس
ــود  يع ــذي  ال ــي  التاريخ ــم  املعل
إنشاؤه للقرن السابع قبل امليالد، 
ــم قرص  ــث كان يطلق عليه اس حي
ذو سيدان قبل أن يتم إعادة بنائه 
ــام 1735 وترميمه وصيانته  يف الع

يف القرن التاسع عرش.

الصومال: المبعوث األممي شخص غير مرغوب فيهالصومال: المبعوث األممي شخص غير مرغوب فيه
اعتربت الحكومة الصومالية املبعوث الخاص لألمني العام لألمم 

املتحدة، السفري نيكوالس هايسوم، شخصا غري مرغوب فيه.
ــه الثالثاء،  ــة يف بيان أصدرت ــة الصومالي ــت وزارة الخارجي وقال
ــم املتحدة قرارها،  ــة الفيدرالية أبلغت األمني العام لألم إن الحكوم
ــوم بخرق قواعد العمل ملكتب األمم املتحدة  ــفري هايس متهمة الس

يف الصومال واملساس باستقاللية البالد.
ويأتي قرار الحكومة الصومالية هذا بعد رسالة وجهها املبعوث 
ــة طالبها فيها بتقديم توضيحات  الدويل إىل وزارة األمن الصومالي
حول سقوط قتىل مدنيني أثناء احتجاجات شهدتها مدينة بيدوا 
ــمرب املايض،  ــال منتصف ديس ــوب غرب الصوم ــة والية جن عاصم

واعتربها انتهاكا لحقوق اإلنسان.
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