
صنعاء/سبأ
ــيايس األعىل برقية تهنئة  ــث األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس بع

إىل رئيس دولة فلسطني محمود عباس بمناسبة ذكرى انطالق الثورة.
ــت واملتواصل  ــة الثاب ــم الجمهورية اليمني ــاد دع ــس الصم ــد الرئي وأك
ــتعادة كافة حقوقه  ــقيق يف نضاله يف سبيل اس ــعب الفلسطيني الش للش
ــة أراضيه وعاصمتها القدس  ــة ويف مقدمتها إقامة دولته عىل كاف املرشوع

الرشيف.
ــيايس برقية تهنئة إىل  كما بعث األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس
ــرتو، بمناسبة احتفاالت الشعب الكوبي  رئيس جمهورية كوبا راؤول كاس

الصديق بالعيد الوطني.
ــة اليمنية عىل تعزيز العالقات  ــد الرئيس الصماد حرص الجمهوري وأك

الثنائية بني البلدين ملا فيه مصلحة الشعبني الصديقني.

الرئيس الصماد يهنئ الرئيسين الفلسطيني والكوبيالرئيس الصماد يهنئ الرئيسين الفلسطيني والكوبي
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كسر زحف واسع لجيش العدو السعودي على منطقة عرق االبتر بنجران كسر زحف واسع لجيش العدو السعودي على منطقة عرق االبتر بنجران 
ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط ــدى  تص
ــش  ــة الجي ــف مرتزق ــس لزح ــعبية أم الش
السعودي عىل منطقة عرق االبرت بنجران.

ــكري لوكالة األنباء  وأوضح مصدر عس
ــان  واللج ــش  الجي أن  ــبأ)  (س ــة  اليمني
ــىل  ع ــة  للمرتزق ــا  زحف ــرسوا  ك ــعبية  الش

منطقة عرق االبرت، سانده الطريان الحربي 
ــيط مكثف ملروحيات  ــبع غارات وتمش بس

اإلباتيش.
ــا  ــا مدفعي ــدر إىل أن قصف ــار املص وأش
ــة  ــات مرتزق ــتهدف تجمع ــا اس وصاروخي
ــدي  التص ــالل  خ ــعودي  الس ــش  الجي

للزحف.
ــش  ــن الجي ــدة م ــت وح ــك قنص إىل ذل
ــود  ــبعة جن ــس س ــعبية أم ــان الش واللج
ــة  متفرق ــن  أماك يف  ــة  ومرتزق ــعوديني  س

بنجران وجيزان وعسري .

الــحــدود  وراء  ــا  م جــبــهــات  يف  ــة  ــزق ــرت وم ســعــوديــني  جــنــود   ٧ قــنــص 

القوات البحرية والدفاع الساحلي تضبط مركبة تجسسية تابعة للغزاةالقوات البحرية والدفاع الساحلي تضبط مركبة تجسسية تابعة للغزاة
الحديدة /سبأ

ــوات  ــق ضــبــطــت ال
الــبــحــريــة والــدفــاع 
مركبة  أمس  الساحيل 
ــة  ــي تــجــســســيــة ذات
للغزاة يف  تابعة  التحكم 
املياه اإلقليمية اليمنية.

وأوضــــــح مــصــدر 
لـ  البحرية  بالقوات 
ضبط  تم  أنــه  (سبأ) 
ذاتية  تجسسية  مركبة 
للغزاة  تابعة  التحكم 
اإلقليمية  ــاه  ــي امل يف 

اليمنية.
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صنعاء /سبأ
ــح الصماد رئيس  ــى األخ صال التق
ــس  أم ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
ــة ملحافظة  ــة الربملاني ــاء الكتل بصنع
ــار محمد  ــور محافظ ذم ــار بحض ذم
ــب  املكت ــو  وعض ــديش  املق ــني  حس
السيايس ألنصار الله حسني العزي .

ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــىل مختلف  ــة ع ــاع يف املحافظ األوض
األصعدة ودور أعضاء مجلس النواب 
ــة  املحلي ــلطة  الس ــود  جه ــم  دع يف 
واألجهزة التنفيذية واألمنية للحفاظ 
ــز  وتعزي ــتقرار  واالس ــن  األم ــىل  ع
ــكينة العامة وإفشال مخططات  الس

العدوان.
ــاء إىل األدوار الوطنية  وتطرق اللق
ملمثيل محافظة ذمار يف الربملان خالل 
ــود  ــز الصم ــة يف تعزي ــة الراهن املرحل
ــوى  ــة ق ــي ملواجه ــات املجتمع والثب
ــق  ــاعية لتمزي ــه الس ــدوان وأدوات الع
ــة  والجبه ــي  الوطن ــف  الص ــدة  وح

ــف  تحال ــدة  ألجن ــة  خدم ــة  الداخلي
العدوان السعودي.

ــدات  تصعي ــاء  اللق ــتعرض  واس
تحالف العدوان يف مختلف الجبهات 
ــعب  ــه من جرائم بحق الش وما يرتكب
ــار  وذم ــدة  والحدي ــز  تع يف  ــي  اليمن
ــران وغريها من  ــدة وعم وحجة وصع
ــدور التكاميل ألعضاء  املحافظات وال
الكتل الربملانية يف الحفاظ عىل األمن 
ــز التالحم  ــار مديرياتهم وتعزي يف إط
ــاوالت  ــكل املح ــدي ل ــاء والتص واإلخ
ــتقرار  ــة للنيل من األمن واالس الهادف

والتالحم املجتمعي.
ــا  م إىل  ــاع  االجتم ــرق  تط ــا  كم
تحتاجه محافظة ذمار من إمكانيات 
ــات  الخدم دور  ــز  وتعزي ــل  لتفعي
ــاريع التي تعرضت  وخاصة تلك املش
ــن قبل  ــكيل م ــي أو ال ــري الجزئ للتدم
ــا يعيد جاهزيتها  تحالف العدوان بم

لتلبية احتياجات املواطنني .

الرئيس الصماد: حريصون على مشاركة نواب الشعب في المسؤولية والقرار الرئيس الصماد: حريصون على مشاركة نواب الشعب في المسؤولية والقرار 
ــــــــــار  ــــــة الــــــــربلــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة  لــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة ذم ــــــل ــــــت ــــــك ـــــــه ال ـــــــائ ـــــــق لـــــــــــــدى ل

التفاصيل صفحة 03

عزى  يف وفاة النائب محمد الرزوم
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قمقم 
لل 

العالع
يعيع

موقع فرنسي: بن زايد يكثف اهتمامه بسقطرى بعد فشله في فرض نجل صالحموقع فرنسي: بن زايد يكثف اهتمامه بسقطرى بعد فشله في فرض نجل صالح
أكد أن مخططات اإلمارات يف اليمن تغطية لألهداف األمريكية

/ 
ــن"  الي أون  ــس  "إنتلجن ــع  موق ــف  ــن" وص الي أون  ــس  "إنتلجن ــع  موق ــف  وص
ــرة  الجزي يف  ــي  اإلمارات ــود  الوج ــيس  ــرة الفرن الجزي يف  ــي  اإلمارات ــود  الوج ــيس  الفرن
ــو  ــت أب ــد أن حول ــالل بع ــه احت ــة بأن ــو اليمني ــت أب ــد أن حول ــالل بع ــه احت ــة بأن اليمني
ــة إىل منطقة  ــقطرى اليمني ــرة س ــي جزي ــة إىل منطقة ظب ــقطرى اليمني ــرة س ــي جزي ظب
ــع الفرنيس إىل  ــار املوق ــكرية مغلقة، وأش ــع الفرنيس إىل عس ــار املوق ــكرية مغلقة، وأش عس
ــرتة األخرية  ــت الجهود يف الف ــارات كثف ــرتة األخرية إن اإلم ــت الجهود يف الف ــارات كثف إن اإلم
ــط نفوذها بالكامل عىل سقطرى فهناك  ــط نفوذها بالكامل عىل سقطرى فهناك لبس لبس
شكلت جيشا محليا من خمسة آالف جندي شكلت جيشا محليا من خمسة آالف جندي 
ــيطرت عىل  ــالح كما س ــيطرت عىل دربتهم وأمدتهم بالس ــالح كما س دربتهم وأمدتهم بالس
كل املوانئ واملطارات وبدأت يف تسيري رحالت كل املوانئ واملطارات وبدأت يف تسيري رحالت 
ــواء  ــة الحكومة اليمنية س ــة دون موافق ــواء جوي ــة الحكومة اليمنية س ــة دون موافق جوي

ــه منصور  ــتقيل عبد رب ــة الرئيس املس ــه منصور حكوم ــتقيل عبد رب ــة الرئيس املس حكوم
ــالده أو  ــدوان عىل ب ــف مع الع ــادي املتحال ــالده أو ه ــدوان عىل ب ــف مع الع ــادي املتحال ه
ــة اليمنية املتواجدة يف صنعاء،  ــة اليمنية املتواجدة يف صنعاء، حتى الحكوم حتى الحكوم
ــة نيوزويك  ــع عن مجل ــب ما نقل املوق ــة نيوزويك بحس ــع عن مجل ــب ما نقل املوق بحس

األمريكية.األمريكية.
ــن"  الي أون  ــس  "إنتلجن ــع  موق ــف  ــن" وكش الي أون  ــس  "إنتلجن ــع  موق ــف  وكش
ــدة  ــاء قاع ــدأت يف بن ــارات ب ــيس أن اإلم ــدة الفرن ــاء قاع ــدأت يف بن ــارات ب ــيس أن اإلم الفرن
ــدة األمريكية  ــبه القاع ــكرية ضخمة تش ــدة األمريكية عس ــبه القاع ــكرية ضخمة تش عس
ــان دييغو وسط املحيط الهندي  ــان دييغو وسط املحيط الهندي يف جزيرة س يف جزيرة س
ــتينيات  ــكانها عنوة يف س ــي أفرغت من س ــتينيات الت ــكانها عنوة يف س ــي أفرغت من س الت
القرن املايض بعد اتفاق بني بريطانيا وأمريكا القرن املايض بعد اتفاق بني بريطانيا وأمريكا 
ــاه هنا أن  ــري االنتب ــدة، ومما يث ــة القاع ــاه هنا أن إلقام ــري االنتب ــدة، ومما يث ــة القاع إلقام

ــون  يتحدث ــة  اليمني ــرة  الجزي ــن  م ــطاء  ــون نش يتحدث ــة  اليمني ــرة  الجزي ــن  م ــطاء  نش
ــري الواقع  ــارات لتغي ــن اإلم ــاوالت م ــن مح ــري الواقع ع ــارات لتغي ــن اإلم ــاوالت م ــن مح ع
ــكانها  ــقطرى بإغراء بعض س ــكانها الديمغرايف لس ــقطرى بإغراء بعض س الديمغرايف لس
بالهجرة، ويتساءل املوقع الفرنيس عن سبب بالهجرة، ويتساءل املوقع الفرنيس عن سبب 
ــذا االهتمام اإلماراتي بالجزيرة اليمنية،  ــذا االهتمام اإلماراتي بالجزيرة اليمنية، كل ه كل ه
ــؤال بالتأكيد عىل  ــن الس ــاً ع ــف مجيب ــؤال بالتأكيد عىل ويضي ــن الس ــاً ع ــف مجيب ويضي
ــرية ألنها  ــرتاتيجية كب ــرة أهمية اس ــرية ألنها أن للجزي ــرتاتيجية كب ــرة أهمية اس أن للجزي
تتحكم يف مدخل خليج عدن من جهة املحيط تتحكم يف مدخل خليج عدن من جهة املحيط 
الهندي وهذا يعني أن من يتحكم فيها يتحكم الهندي وهذا يعني أن من يتحكم فيها يتحكم 
ــيطرة اإلمارات  ــدن وبالنظر إىل س ــيطرة اإلمارات يف خليج ع ــدن وبالنظر إىل س يف خليج ع

عىل الجنوب اليمني حيث باب املندب..عىل الجنوب اليمني حيث باب املندب..

/ 
ــفارة الكندية بالرياض لضغوطات وتهديدات سعودية  تتعرض الس

كبرية بسبب الحملة التي بدأتها كندا لوقف العدوان عىل اليمن.
ــأن النظام  ــفارة لـ(الخليج أونالين) ب ــن الس ــدر مقرب م وقال مص
ــة الكندية  ــف الحمل ــات لوق ــكال الضغوط ــارس كل أش ــعودي يم الس
ــرشات االالف من  ــي أدت إىل مقتل ع ــن والت ــرب يف اليم ــة الح ملناهض
ــة يف التاريخ  ــاالت املجاع ــوأ ح ــن أس ــدة م ــببت يف واح ــني وتس املدني

الحديث.
ــن" فإن كندا تقود  ــذي تحدث لـ"الخليج أونالي ــب املصدر ال وبحس
ــف حربها عىل  ــعودية عىل وق ــعة إلجبار الس ــاً حملة دولية واس حالي
ــببت بقتل اآلالف من املدنيني وبمجاعة واسعة، حيث  اليمن التي تس
ــان مجاعة كبرية، فضالً عن تعرض مليون  ــش قرابة 20 مليون إنس يعي

شخص لإلصابة بوباء الكولريا.

صنعاء /سبأ
عقد مجلس القضاء األعىل اجتماعاً له أمس، برئاسة رئيس املجلس القايض 

أحمد يحيى املتوكل.
ــة بمراعاة  ــلطة القضائي ــزة الس ــس هيئات وأجه ــه املجل ــاع وج ويف االجتم
ــة تحليل  ــىل نتائج مراجع ــة للمجلس ع ــن األمانة العام ــة م ــات املقدم املالحظ

الحساب الختامي للسلطة القضائية لعام 2016م.
ــم للعمل يف بعض  ــأن نقله ــات عدد من القضاة بش ــس عىل تظلم ــع املجل واطل
ــباب املبينة يف  ــا لألس ــول بعضه ــث تم قب ــة، حي ــتئنافية واإلبتدائي ــم اإلس املحاك

تظلماتهم، وأحالها لهيئة التفتيش القضائي التخاذ اإلجراءات املناسبة حيالها.
ــتكمل مجلس القضاء مناقشة الطلب املقدم من النائب العام بشأن نقل  واس
ــد  ــل يف بعض النيابات وذلك للحاجة وس ــاء النيابة العامة للعم ــدد من أعض ع

الشواغر.
ــي، بعد  ــة التفتيش القضائ ــن هيئ ــرتح مرفوع م ــس عىل مق ــق املجل ــا واف كم
ــتئنافية  ــم اإلس ــض املحاك ــل يف بع ــاة للعم ــض القض ــل بع ــىل نق ــته ع مناقش

واإلبتدائية.
ــابق وأقره بعد إجراء بعض التعديالت  ــتعرض محرضه الس وكان املجلس اس

عليه.

مجلس القضاء يوافق على نقل بعض القضاة مجلس القضاء يوافق على نقل بعض القضاة 
وأعضاء النيابة للعمل بالمحاكم والنياباتوأعضاء النيابة للعمل بالمحاكم والنيابات

البقية صفحة 02

صنعاء/ سبأ
ــح بن حبتور،  ــور عبدالعزيز صال ــس مجلس الوزراء الدكت هنأ رئي
ــالدي الجديد  ــم بحلول العام املي ــعوب العال ــعب اليمني وكافة ش الش
ــول الله عيىس بن مريم عليه وعىل  2018م واالحتفاء بذكرى ميالد رس

نبينا محمد أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور،  وبعث رئيس مجلس ال
ــاء الحكومات حول العالم بهذه املناسبة  برقيات تهان إىل نظرائه رؤس

العاملية.

رئيس الوزراء يهنئ الشعب اليمني رئيس الوزراء يهنئ الشعب اليمني 
وشعوب العالم بالعام الميالدي الجديدوشعوب العالم بالعام الميالدي الجديد

البقية صفحة 02

ــعودي  ــريان العدوان الس ــنها ط ــة مواطنني بغارة ش ــهد أربع استش
األمريكي عىل منطقة غولة عجيب بمحافظة عمران.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ (سبأ) أن طريان العدوان استهدف 
بغارة مواطنني يف الخط العام بمنطقة غولة عجيب، ما أدى إىل استشهاد 

أربعة منهم .
ــني  ــتهداف املدني ــدوان يف اس ــف الع ــتمرار تحال ــدر اس وأدان املص
واملناطق اآلهلة بالسكان واملزارع واألسواق واملمتلكات العامة والخاصة 

يف ظل صمت دويل معيب.
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــارة لط ــن بغ ــس مواط ــهد أم ــا استش كم

استهدفت دراجته النارية بقرية آل الزايدي بمديرية رصواح بمأرب.

صنعاء /سبأ
ناقش وزير الكهرباء والطاقة املهندس لطف الجرموزي خالل لقائه 
ــة االقتصادية فارس مناع، اإلجراءات الكفيلة  وزير الدولة عضو اللجن
ــبة توليد التيار الكهربائي من محطة حزيز وغريها من  بزيادة رفع نس

محطات الطاقة الكهربائية.
ــة اإلنقاذ  ــن قبل حكوم ــهيالت املطلوبة م ــاء إىل التس ــرق اللق وتط
ــس بديلة إلعادة تشغيل التيار الكهربائي ضمن خطة وزارة  لوضع أس
ــة الظروف واملتغريات  ــة الكهرباء للعام 2018م بما يراعي كاف ومؤسس

الحاصلة يف البالد وخاصة يف ظل استمرار العدوان والحصار.
ويف اللقاء أكد وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الكهرباء يمر بظروف 
صعبة للغاية جراء استمرار العدوان والحصار، ما يتطلب من الجميع 

التعاون لتذليل الصعاب يف هذا القطاع.
ــاج لوقفة جادة من  ــار الكهربائي يحت ــع توليد التي ــار إىل أن رف وأش
ــزل .. وقال " كان  ــا يتعلق بتوفري املازوت والدي ــل الجميع وخاصة م قب
ــا وات وانخفض التوليد  ــد يف بداية 2017م ما يقارب من 37 ميج التولي

إىل سبعة ميجا وات جراء نقص الوقود".

طريان العدوان يمعن يف استهداف المدنيني وممتلكاتهم

ضمن خطة ٢٠١٨

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٧١٧ مدنيًا في غارات  مدنيًا في غارات 
للعدوان على عمران ومارب والحديدة وحجةللعدوان على عمران ومارب والحديدة وحجة

جهود لرفع نسبة توليد الكهرباءجهود لرفع نسبة توليد الكهرباء

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

بسبب حملتها المناهضة للعدوان

كندا تتعرض لضغوطات وتهديدات سعوديةكندا تتعرض لضغوطات وتهديدات سعودية

مقتل وإصابة عشرات المرتزقة بالجوف  وقصف تجمعاتهم في صرواحمقتل وإصابة عشرات المرتزقة بالجوف  وقصف تجمعاتهم في صرواح
بتعز  والـــعـــتـــاد  األرواح  يف  والــمــرتــزقــة  ـــزاة  ـــغ ال ــر  ــائ ــس خ ــد  ــاع ــص ت

ــن مرتزقة العدوان  ــل وأصيب العرشات م قت
ــعودي يف ثالث عمليات هجومية للجيش  الس
واللجان استهدفت مواقعهم بمديريات الغيل 

واملتون واملصلوب بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية 
ــان نفذت   ــش واللج ــدات الجي ــبأ) ان وح (س
ــع املرتزقة  يف عروق  ــة هجومية عىل مواق عملي
ــون وأوقعت قتىل وجرحى  العبيد بمديرية املت

يف صفوفهم .
ــدد من  ــة ع ــرصع وإصاب ــدر بم ــاد املص وأف
ــىل  ــة ع ــة هجومي ــر عملي ــدوان اث ــة الع مرتزق
ــل  الغي ــة  بمديري ــواق  ش وادي  يف  ــم  مواقعه

التفاصيل صفحة 03بالجوف.
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