
عمليات نوعية �بطال الجيش واللجان تثخن مرتزقة العدوان بتعزعمليات نوعية �بطال الجيش واللجان تثخن مرتزقة العدوان بتعز

دك تجمعات وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته في ما وراء الحدوددك تجمعات وتحصينات الجيش السعودي ومرتزقته في ما وراء الحدود
الفروف:العدوان على اليمن طال أمده وعلى المجتمع الدولي إيقافهالفروف:العدوان على اليمن طال أمده وعلى المجتمع الدولي إيقافه

ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــذ  نف
ــتهدفت مواقع  أمس عمليات نوعية اس
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــة الع مرتزق

بمحافظة تعز.
ــبأ)  ــكري لـ (س ــدر عس ــد مص وأك
ــن املرتزقة يف  ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب م

ــتهدف مواقعهم يف  ــت اس ــوم مباغ هج
بري باشا .

ــش  الجي أن  إىل  ــدر  املص ــار  وأش
ــع  مواق ــوا  هاجم ــعبية  الش ــان  واللج
ــري  ــة حم ــة بجبه ــة يف القحيف للمرتزق
ــقوط  ــا أدى إىل س ــة، م ــة مقبن بمديري

قتىل وجرحى يف صفوفهم .
ــة  ــة هجومي ــدر أن عملي ــنَي املص وب
ــعبية عىل  نفذها الجيش واللجان الش
مواقع املرتزقة يف منطقة الرصمني رشق 
مديرية صالة خلفت خسائر برشية يف 

صفوفهم.

ــش واللجان  ــتهدفت مدفعية الجي اس
ــود  للجن ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش
ــعوديني ومرتزقتهم يف عدد من املواقع  الس

يف جيزان ونجران وعسري.
ــكري لـ (سبأ) أن  وأوضح مصدر عس
قصفا مدفعيا استهدف تجمعات للجنود 
ــكر جبال  ــة يف معس ــعوديني واملرتزق الس

العقبة وقرية حامضة يف جيزان.
ــم  ــاب طق ــم إعط ــه ت ــدر أن ــد املص وأك
ــار 50 يف  ــعودي بقناصة عي ــكري س عس

قرية قوى بجيزان.
ــار املصدر إىل أن الجيش واللجان  وأش
ــي  مدفع ــف  بقص ــتهدفوا  اس ــعبية  الش
تجمعات للجنود السعوديني بقذائف اآلر 

بي جي يف موقع السديس بنجران.
ــا  ــا مدفعي ــدر إىل أن قصف ــت املص ولف
ــعوديني  ــتهدف تجمعات للجنود الس اس
ــم قنص  ــا ت ــري، كم ــة يف عس ــذات الرقاب ب

جندي سعودي يف رقابة قشبة .
ــش  الجي ــة  مدفعي أن  ــدر  املص ــر  وذك

ــتهدفت تجمعات  ــعبية اس ــان الش واللج
ــراء  ــعودي يف صح ــش الس ــة الجي مرتزق
البقع. كما  دكت مدفعية الجيش واللجان 
ــة العدوان  ــع ملرتزق ــس مواق ــعبية أم الش

شمال صحراء ميدي.
ــدد  ــة ع ــرصع وإصاب ــدر م ــد مص وأك
ــف املدفعي عىل  ــة جراء القص من املرتزق

مواقعهم شمال صحراء ميدي.
وأشار املصدر إىل أن سيارات اإلسعاف 

هرعت إىل املكان املستهدف.

ــريغي  ــرويس س ــة ال ــر الخارجي ــرب وزي أع
ــدوان  الع ــتمرار  اس إزاء  ــه  قلق ــن  ع ــروف  الف
ــىل رضورة  ــددا ع ــىل اليمن، مش ــعودي ع الس
ــىل وقف  ــل ع ــدويل العم ــع ال ــة املجتم مواصل

العدوان عىل هذا البلد.
ــة  لصحيف ــث  حدي يف  ــروف  الف ــال  وق
ــم نفقد األمل بعد  ــة أمس ل Reporter اإلثيوبي
ــده يف اليمن،  ــال أم ــدوان الذي ط ــف الع يف وق
ــوى  الق ــع  ــح جمي ــادل يف مصال ــر املتب والنظ
ــية هناك، إال أنه يجب علينا أن ندرك  السياس

حقيقة استحالة الحل بني ليلة وضحاها.
ــة يف اليمن غري  ــاف: ”األطراف املتنازع وأض
مستعدة للعودة إىل الحوار البناء للتغلب عىل 

ــذي يعوق حل  ــو األمر ال ــات بينها، وه الخالف
ــتمر يف  ــك، يجب أال نيأس ونس ــة. ومع ذل األزم

محاوالت التوصل إىل التسوية يف هذا البلد“.
وتابع: نحن عىل ثقة تامة برضورة استمرار 
ــم املتحدة،  ــدويل ويف مقدمته األم املجتمع ال

ــىل التخيل عن  ــراف اليمنية ع ــث األط يف ح
الحرب والجلوس إىل طاولة املفاوضات.

ــهام يف  ــد ”نحن نعتزم مواصلة اإلس وأك
ــا عىل ذلك  ــذه األزمة. عملن ــراف حل ه أط

ــال منتظم  ــة، وعىل اتص ــذ البداي من
ــي بيدها  ــرصاع الت ــع ال بجمي

ــار  ــىل املس ــن ع ــع اليم وض
السلمي“.

رئيس الوزراء يناقش إجراءات مواجهة المشروع التشطيري لالتصاالت بعدنرئيس الوزراء يناقش إجراءات مواجهة المشروع التشطيري لالتصاالت بعدن
صنعاء / سبأ

 ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
ــور أمس مع  ــح بن حبت ــز صال عبدالعزي
وزير االتصاالت وتقنية املعلومات مسفر 
ــة  ملواجه ــذة  املتخ ــراءات  اإلج ــري،  النم
ــطريي الجاري  ــرشوع التخريبي التش امل
ــل رشكة  ــن قب ــدن م ــا يف ع ــذه حالي تنفي

هواوي.
ــن الوزير  ــوزراء م ــس ال ــتمع رئي واس

النمري إىل رشح عن سري تنفيذ اإلجراءات 
يف  ــوزراء  ال ــس  مجل ــل  قب ــن  م ــرة  املق
ــتويني املحيل  ــته األخرية عىل املس جلس
ــذه  ه ــاف  إيق ــة  واملتضمن ــي،  والخارج
ــل قطاع  ــتهدف تعطي ــرة التي تس املؤام
ــتقرار  االتصاالت اليمنية وخدماتها واس
نشاطها خاصة يف املحافظات الشمالية 

والغربية .
ــل كافة  ــر االتصاالت تفاع ــن وزي وثم

ــة مع تلك اإلجراءات  ل الجهات ذات الِصّ
ــذا  ه ــة  مواجه يف  ــة  الفاعل ــاركتها  ومش
ــاد  باالقتص ــرض  وامل ــي  التخريب ــل  العم
ــة  املبذول ــود  الجه إىل  ــا  .. الفت ــي  الوطن
حاليا لتطوير وتسهيل خدمات االنرتنت 
ــوزارة  ــن ال ــة م ــات املقدم ــة الخدم وبقي

واملؤسسات التابعة لها.
ــرضه املدير  ــرى يف اللقاء الذي ح وج
ــارات  امله ــة  تنمي ــدوق  لصن ــذي  التنفي

الدكتور عبدالعزيز الحاج، الحديث عن 
التعاون والعمل املشرتك بني املعهد العام 
ــارات يف مجال  ــاالت وصندوق امله لالتص
ــذ دورات بما  ــرب تنفي ــب املهني ع التدري
ــة التنمية  ــة العامة يف خدم ــدم الرؤي يخ
الحديثة  ــا  ــا وأدواته ــة بمفهومه البرشي
ــي  الت ــارعة  املتس ــريات  املتغ ــب  ويواك
ــاع  ــذا القط ــوم يف ه ــم الي ــهدها العال يش

األهم لتحقيق التطور واالزدهار.

..ويشيد بتضحيات أبناء محافظة عمران ويؤكد على ..ويشيد بتضحيات أبناء محافظة عمران ويؤكد على 
تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامةتجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة

ــيايس األعىل  أكد رئيس املجلس الس
األخ صالح الصماد رضورة تضافر جهود 
ــة الراهنة من أجل  الجميع خالل املرحل
ــة والعمل عىل  ــاوز التحديات الراهن تج
ــر الفعال  ــج التطوي ــز األداء وبرام تعزي
ــتدامة يف مختلف  لتحقيق التنمية املس

مناحي الحياة بمحافظة عمران.
ــظ  ــس محاف ــه أم ــالل لقائ ــوه خ ون
ــان  جعم ــل  فيص ــور  الدكت ــران  عم
ــه  ــا تقدم ــران وم ــاء عم ــات أبن بتضحي
ــة يف مواجهة  ــة حي ــن أمثل ــة م املحافظ

الغزو واالحتالل..

اجتماع حكومي يقر فتح االستيراد لمادة الغاز المنزلي ومنع دخول بواخر تحمل شحنات ملوثةاجتماع حكومي يقر فتح االستيراد لمادة الغاز المنزلي ومنع دخول بواخر تحمل شحنات ملوثة

صنعاء / سبأ
ــة  برئاس ــس  أم ــد  عق ــاع  اجتم ــش  ناق
ــرة وزير النفط واملعادن  رئيس الوزراء مذك
ــاز  ــن الغ ــة م ــات القائم ــان االختناق ، بش
املنزيل يف امانة العاصمة وبقية املحافظات 
ــن رضورة فتح باب  ــتدعيه ذلك م ، وما يس
ــات املطلوبة عىل  ــري الكمي ــترياد لتوف االس
ــا فيه زيادة حجم املعروض  نحو عاجل ومل
ــرس االحتكار القائم الذي  من هذه املادة وك

ال يخدم املستهلكني .
وأكد االجتماع أن هذه الخطوة ستعمل 
ــعار  ــوق باألس عىل توفر مادة الغاز يف الس
ــن االعباء عن كاهل  ــة والتخفيف م املعقول

املواطنني .

ــم نائب رئيس  ــاع الذي ض ــر االجتم واق
ــة وزير املالية  ــؤون االقتصادي الوزراء للش
ــط  النف ــر  ــويل ووزي ــني مقب ــور حس الدكت
ــه دارس وأمني عام  ــد عبدالل واملعادن أحم
مجلس الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي 
ومدير عام املؤسسة اليمنية العامة للنفط 
ــته  ــود النوم عىل ضوء مناقش والغاز محم
ــترياد  ــرة فتح باب االس ــتفيضة للمذك املس
أمام التجار الراغبني بهذه العملية .. ووجه 
بتشكيل غرفة عمليات مشرتكة من وزارتي 
ــة ذات  ــات األمني ــادن والجه ــط واملع النف

العالقة والسلطة املحلية ،..

ــــــــــــدم االســـــــــتـــــــــقـــــــــرار االقـــــــتـــــــصـــــــادي ــــــــــــدوان مــــــســــــؤولــــــيــــــة ع ــــــــــــع ـــــل ال ـــــي ـــــم ـــــح ــــــــــــدم االســـــــــتـــــــــقـــــــــرار االقـــــــتـــــــصـــــــاديت ــــــــــــدوان مــــــســــــؤولــــــيــــــة ع ــــــــــــع ـــــل ال ـــــي ـــــم ـــــح ت

/ 
ــيايس األعىل  أكد رئيس املجلس الس

صالح الصماد الحرص عىل اصالح  
ــة  الجبه ــك  تماس ــز  وتعزي ــني  الب ذات 
ــتغلها  ــرة قد يس ــد أي ثغ ــة وس الداخلي
ــرية النرص والوصول  األعداء إلعاقة مس

إىل يمن أمن مستقر ومستقل.
ــه  ــالل لقائ ــس خ ــاف األخ الرئي وأض
ــائخ بني  ــن مش ــاء عدد م ــس بصنع أم
ــة نريد أن نفتح  ــارث بأمانة العاصم الح
ــاء  ــن األخط ــداً ع ــدة بعي ــة جدي صفح
الشخصية وتجاوز األخطار حتى نصل 
ــزاة واملعتدين،  ــرص املؤزر عىل الغ إىل الن
ــون الجميع يف  ــىل أهمية أن يك ــداً ع مؤك
ــتثنائية التي يعيشها  هذه املرحلة االس
ــوص باعتبار أن  ــن كالبنيان املرص الوط
ــة  ــوى يف مواجه ــالح األق ــو الس ــك ه ذل
العدوان وتجاوز كل التحديات التي يمر 
بها الوطن جراء ما تعرض له من عدوان 
ــال كل املنافذ  ــامل ط ــم وحصار ش غاش

الربية والبحرية والجوية.

ــر ــص ــن ـــز الــــتــــالحــــم واالصـــــطـــــفـــــاف بــــاعــــتــــبــــاره الـــــســـــالح األقـــــــــوى فـــــي مــــواجــــهــــة الــــــعــــــدوان وتـــحـــقـــيـــق ال ـــزي ـــع ـــى ت ـــل ـــد ع ـــي ـــأك ـــت ــرال ــص ــن ـــز الــــتــــالحــــم واالصـــــطـــــفـــــاف بــــاعــــتــــبــــاره الـــــســـــالح األقـــــــــوى فـــــي مــــواجــــهــــة الــــــعــــــدوان وتـــحـــقـــيـــق ال ـــزي ـــع ـــى ت ـــل ـــد ع ـــي ـــأك ـــت ال

الرئيس يلتقي مشائخ بني الحارث ويشدد على طي صفحة الماضي وتجاوز ا�خطاءالرئيس يلتقي مشائخ بني الحارث ويشدد على طي صفحة الماضي وتجاوز ا�خطاء
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محطات الغاز تتحدى الجميع .. محطات الغاز تتحدى الجميع .. 
والطوابير تعود من جديد والطوابير تعود من جديد 

رئيس  مجلس التالحم القبلي في حضرموت لـ ٹ :رئيس  مجلس التالحم القبلي في حضرموت لـ ٹ :

حضرموت بيد القاعدة منذ حضرموت بيد القاعدة منذ 
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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
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي  وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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التفاصيل صفحة 03
البقية صفحة 02

(النواب) يقر تقريرا بشأن المبيدات المحظورة والمهربة (النواب) يقر تقريرا بشأن المبيدات المحظورة والمهربة 
صنعاء / سبأ

ــة  ــته أمس برئاس ــواب يف جلس ــس الن ــر مجل  أق
رئيس املجلس األخ يحيى عيل الراعي، تقرير لجنة 
الزراعة والري والرثوة السمكية بشأن كمية املبيدات 
ــة التي تم ضبطها خالل  املحظورة واملنتهية واملهرب

األعوام -2016-2015 2017م .
ــن التوصيات  ــدد م ــس توجيه ع ــر املجل ــا أق كم

ــزام الجانب الحكومي ممثالً بوزير  للحكومة بعد الت
ــن وبحضور  ــة والري غازي أحمد عيل محس الزراع
ــورى  ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل ــة لش ــر الدول وزي

الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة .
ــات  الجه دور  إىل  ــس  املجل ــات  توصي ــارت  وأش
ــؤوليتها  ــة التهريب انطالقا من مس املعنية بمكافح
ــب املبيدات  ــرة عموماً وتهري ــة هذه الظاه يف مواجه

ــورة واملمنوع تداولها واملنتهية الصالحية عىل  املحظ
وجه الخصوص .

ــىل اتخاذ اإلجراءات  ــدت توصيات املجلس ع وأك
ــة ضد كل من يثبت تورطه يف إدخال املبيدات  الرادع
ــا يرتتب عىل  ــراً مل ــالد نظ ــة إىل الب ــورة واملهرب املحظ
ــس حياة  ــة تم ــائر فادح ــن أرضار وخس ــا م إدخاله

املواطنني .
التفاصيل صفحة 02

البقية صفحة 02

ــهدت ثالث نساء أمس بغارة لطريان العدوان األمريكي السعودي  استش
بمديرية موزع بمحافظة تعز.

ــن غارة  ــبأ) أن طريان العدوان ش ــح مصدر أمني باملحافظة لـ (س وأوض
شمال العريش بمديرية موزع ما أدى إىل استشهاد ثالث نساء.

ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن غارة شمال رشق معسكر خالد  وأش
يف مديرية موزع.

ــعودي أمس سلسلة غارات عىل  ــن طريان العدوان األمريكي الس كما ش
محافظة حجة.

ــن 18  ــبأ) أن طريان العدوان ش ــيل باملحافظة لـ (س ــح مصدر مح وأوض
غارة عىل مديريتي حرض وميدي.

طيران العدوان يشن طيران العدوان يشن ٢١٢١ غارة على  غارة على 
موزع وحرض وميدي وصرواحموزع وحرض وميدي وصرواح

البقية صفحة 02


