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ــد نائب رئيس الوزراء وزير املالية  أك
ــويل أن  ــه مقب ــني عبدالل ــور حس الدكت
ــدي أمام  ــف مكتوفة األي ــن تق الدولة ل
ــربرة ملادة  ــات املتكررة وغري امل االرتفاع
ــبة  ــتتخذ اإلجراءات املناس ــاز ، وس الغ
ــعار الغاز وستعمل  لردع املتالعبني بأس
ــذا  ــة يف ه ــول املمكن ــاد الحل ــىل إيج ع

الجانب.
ــاع عقد أمس  ــال مقبويل يف اجتم وق
ــاز محمد  ــة الغ ــب مدير رشك ــم نائ ، ض
ــاز." إن كل الخيارات  ــر وتجار الغ مطه
ــادة الغاز  ــبيل توفري م ــة يف س مطروح
باألسعار املعقولة للتخفيف عىل كاهل 
ــرضب أروع األمثلة يف  ــذي ي ــن ال املواط

الصمود واالستبسال " .
ــس  ــب رئي ــار نائ ــاع أش ويف االجتم
الوزراء وزير املالية إىل أهمية استشعار 
الجميع للمسؤولية يف تخفيف األعباء 
ــل  ظ يف  ــني  املواطن ــن  ع ــة  االقتصادي
ــروض  ــار املف ــدوان والحص ــروف الع ظ

عىل بالدنا .
وتساءل الدكتور مقبويل عن أسباب 
ــادة التي تطرأ  ــاع غري املربر والزي االرتف
ــادة الغاز  ــعار م ــا بعد آخر عىل أس يوم
ــىل حياة  ــن تأثري مبارش ع ــا لذلك م وم
ــاة ذوي الدخل  ــادة معان املواطنني وزي
ــذا القطاع يمس  ــدود وخاصة أن ه املح
حياة املواطنني اليومية بصورة مبارشة .

وأبدى االستعداد للعمل مع القطاع 
ــرتاتيجية  واس ــة  رؤي ــق  وف ــاص  الخ
محددة تضع مصلحة الوطن واملواطن 

قبل أي اعتبارات .
ــاز إىل أن  ــار مدير رشكة الغ فيما أش
ــاول افتعال  ــار من يح ــن التج هناك م
ــب الرسيع وغري  ــرض الكس األزمات بغ
املرشوع واملواطن البسيط هو الضحية 

لذلك .
ــق  وف ــل  العم إىل  ــار  التج ــا  ودع
ــط واآلليات املتفق عليها والتي  الضواب
ــعار  ــاز باألس ــادة الغ ــري م ــيض لتوف تف

املعقولة 

ــس تجمعات ملرتزقة  ــعبية أم ــتهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش اس
العدوان السعودي األمريكي يف موزع بمحافظة تعز.

ــكري لـ (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصلية  وأوضح مصدر عس
من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة يف موزع، وحققوا إصابات مبارشة.

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
ــىل  ع ــارات  غ ــرش  ع ــس  أم ــعودي  الس

محافظة حجة.
ــة  باملحافظ ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــتهدفت مديريتي  ــرش اس ــارات الع أن الغ

حرض وميدي.
ــعودي  ــريان العدوان الس ــن ط  كما ش
ــىل مناطق  ــارات ع ــس 10 غ ــي أم األمريك

متفرقة بمحافظتي مأرب والجوف.
وأوضح مصدر أمني ان طريان العدوان 

السعودي استهدف بثالث غارات مناطق 
متفرقة بمديرية رصواح بمأرب.

ــريان العدوان  ــدر إىل أن ط ــار املص وأش
ــب  ــة خ ــىل مديري ــارات ع ــبع غ ــن س ش

والشعف بالجوف.

حث على حصر األوعية اإليرادية وتحصيل موارد الدولة

تهدف إىل تعزيز التعاون الدويل يف مجال العدالة الجزائية:

صنعاء / سبأ
ــة يوم  ــعب يف جلس ــواب الش ــتعرض ن اس
ــيل  ــى ع ــان يحي ــس الربمل ــة رئي ــس برئاس أم
ــرتكة  ــة املش ــة الربملاني ــر اللجن ــي تقري الراع
ــاف والدفاع  ــدل واألوق ــن وزارة الع ــة م املكون
ــكام الرشيعة  ــني أح ــة بتقن ــن ، والخاص واألم
اإلسالمية بشأن االتفاقية العربية لنقل نزالء 
ــار  ــة يف إط ــة واإلصالحي ــات العقابي املؤسس

تنفيذ األحكام الجزائية.

صنعاء / سبأ 
ــس الوزراء  ــس مجل  ناقش رئي
ــن  ب ــح  ــز صال ــور عبدالعزي الدكت
ــاع  ــر الدف ــع وزي ــس م ــور، أم حبت
اللواء الركن محمد نارص العاطفي، 
ــات وتحديدا ما  األوضاع يف الجبه
ــتي وتوفري  يتعلق بالدعم اللوجس

االحتياجات األساسية لها.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ــف  ووق
ــم  للدع ــاع  الدف ــر  وزي ــار  مستش
ــفر  ــواء صالح مس ــتي الل اللوجس
ــة  املالي ــرة  الدائ ــر  ومدي ــاعر  الش
ــد الركن عيل  ــاع العمي ــوزارة الدف ب

املطري..
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ــح الصماد بأن  ــن صال ــلحة واألم ــد األعىل للقوات املس ــال القائ ق
ــول باليمن إىل  ــة أعوام الوص ــاول من خالل ثالث ــف العدوان ح تحال
ــار لكنه وقف عاجزاً أمام اليمن "معجزة الدنيا  مرحلة الوهن واالنكس

وأسطورة التضحيات".
ــني  ــهيد طه حس وأضاف يف كلمة له أمس يف حفل تخرج دفعة الش
ــهرين  ــداً خالل الش ــة وتحدي ــرتة املاضي ــأن الف ــدة ب ــي بالحدي املدان
املاضيني شهدت جبهات الرشف وساحات التدريب العسكرية توافداً 
ــدل عىل أن اليمن  ــذ بداية العدوان وهو ما ي ــرياً لم يكن موجوداً من كب
ــارس ال محالة ألنه  ــرياً إىل أن العدو خ ــرص مش ــات نحو الن ــري بثب يس

ارتمى يف أحضان األمريكان والصهاينة.
ــدوان  ــف الع ــلحة دول تحال ــوات املس ــىل للق ــد األع ــد القائ وتوع
ــوكة املعتدي معرباً  ــق النرص وكرس ش ــمة حتى تحقي بمواجهة حاس
ــة نوعية للوحدات  ــكل هذه الدفعة الجديدة إضاف ــن أمله يف أن تش ع
العسكرية واألمنية لتثبيت دعائم األمن واالستقرار والتعجيل بحسم 

املعركة.

ـــــة  ـــــرك ـــــع ـــــم ـــــر وقـــــــــــــع ضـــــــربـــــــاتـــــــكـــــــم فــــــــــي مــــــــــيــــــــــدان ال ـــــظ ـــــت ـــــن ـــــة الـــــــشـــــــعـــــــب ي ـــــرك ـــــع ـــــم ـــــر وقـــــــــــــع ضـــــــربـــــــاتـــــــكـــــــم فــــــــــي مــــــــــيــــــــــدان ال ـــــظ ـــــت ـــــن الـــــــشـــــــعـــــــب ي
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ــس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عىل األهمية  أكد  رئيس مجل
ــف املنتجات  ــالمة مختل ــد من س ــس يف التأك ــات واملقايي ــة املواصف ــة لهيئ البالغ
ــات ومعايري الجودة  ــتيفائها للمواصف ــتوردة وتلك املصنعة محليا ومدى اس املس

وكذا حماية املستهلك من البضائع الرديئة أو املغشوشة أو منتهية الصالحية.
ــاء ذلك خالل لقاء رئيس الوزراء أمس  مدير عام الهيئة العامة للمواصفات  ح
ــؤون الفنية  ــس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم محمد املؤيد ونائبيه للش واملقايي

واملالية واإلدارية ..

ويشدد على دور هيئة المواصفات في حماية ويشدد على دور هيئة المواصفات في حماية 
المستهلك من السلع الرديئة والمغشوشةالمستهلك من السلع الرديئة والمغشوشة

البقية صفحة 02 البقية صفحة 02

صنعاء-سبأ
ــة رئيس  ــىل اجتماعه أمس، برئاس ــاء األع ــد مجلس القض عق

املجلس القايض أحمد يحيى املتوكل.
ــأن خطة  ــرة األمانة العامة للمجلس بش ــش االجتماع مذك ناق
ــه العامة للعام 2018م وأقرها، ووجه  عمل مجلس القضاء وأمانت

بتنفيذها.
ــأن مذكرة  ــام املجلس بش ــني ع ــس عرض أم ــا ناقش املجل كم
ــأن تقرير مراجعة وتحليل  ــبة بش اإلدارة العامة للرقابة واملحاس
ــام 2016م .. ووجه  ــة للع ــلطة القضائي ــي للس ــاب الختام الحس
ــة بمراعاة املالحظات  ــلطة القضائي املجلس هيئات وأجهزة الس

الواردة عىل حسابات الهيئات القضائية واستيعابها مستقبال.
ــة من عدٍد من  ــدد من التظلمات املقدم ــع املجلس عىل ع واطل
القضاة وأتخذ بشأنها القرارات املناسبة. وكان املجلس استعرض 

محرض اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء التعديالت عليه.

مجلس القضاء يبحث خطة عمل مجلس القضاء يبحث خطة عمل ٢٠١٨٢٠١٨
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عواصم /وكاالت
ــدى مكتب األمم  ــوريا الدائم ل ــدوب س ــد من أك
املتحدة يف جنيف حسام الدين عالء، عزم دمشق 
ــة اإلرهاب يف عموم  ــىل مواصلة عمليات مكافح ع

أرايض البالد وخاصة يف غوطة دمشق الرشقية.
ــوري، يف حديث لوكالة  ــر الدبلومايس الس وذك
ــذه العمليات  ــية أمس، أن ه ــبوتنيك" الروس "س
ــن الدويل رقم  ــمولة بقرار مجلس األم ــت مش ليس
ــانية يف  ــة اإلنس الهدن ــالن  ــوص إع 2401 بخص

سوريا.
ــذه الهدنة تطال جميع  ــؤول أن ه وأوضح املس
ــث يدير  ــك عفرين حي ــالد، بما يف ذل ــق الب مناط
ــه عملية  ــلحون املوالون ل ــي واملس ــش الرتك الجي
ــكرية ضد الوحدات الكردية ومناطق ينشط  عس
ــات املتحدة،  ــدويل بقيادة الوالي فيها التحالف ال
ــي  تنظيم ــتثني  يس ــال  القت ــف  وق ــام  نظ ــن  لك
ــرصة" اإلرهابيني، ما يعني  ــش" و"جبهة الن "داع

أن العمليات ضدهما ليست ممنوعة.

الجيش السوري يواصل دك معاقل الجيش السوري يواصل دك معاقل 
اFرهابيين في الغوطة الشرقية اFرهابيين في الغوطة الشرقية 
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