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العيدروس يدعو رابطة الشيوخ والشورى في إفريقيا والوطن العربيالعيدروس يدعو رابطة الشيوخ والشورى في إفريقيا والوطن العربي
إلى إدانة استمرار العقوبات على اليمنإلى إدانة استمرار العقوبات على اليمن

ــة  لحكوم ــمي  الرس ــق  الناط ــل  حم
ــالم جابر، حكومة الفار  اإلنقاذ عبدالس
ــة واألخالقية  ــؤولية القانوني هادي املس
واإلنسانية نتيجة املمارسات التي تقوم 
ــة التي  ــة االقتصادي ــام الورق ــا بإقح به
ــن  ــة املواط ــاة ومعيش ــوت وحي ــس ق تم
بهدف تركيع الشعب اليمني، والتضييق 
ــاب  ــتهم كعق ــني يف معيش املواطن ــىل  ع

جماعي.

ــمي للحكومة يف  ــق الرس ــال الناط وق
ــبأ)  ــة األنباء اليمنية (س ترصيح لوكال
ــة  الخاطئ ــات  املمارس ــتمرار  اس إن   "
ــة  حكوم ــا  تنتهجه ــي  الت ــة  والعدواني
ــعبنا  ــه بحق ش ــة واليت ــس املنتهي الرئي
ــل املركز  ــي ابتداء ينق ــاده الوطن واقتص
ــك املركزي إىل عدن ومرورا  الرئييس للبن
ــات  املدفوع ــوية  تس ــام  نظ ــحب  بس
الخارجية (سويفت) وتجميد حسابات 

ــزي يف  ــك املرك ــة للبن ــول الخارجي األص
البنوك واملؤسسات املالية الدولية..

ــيولة  ــا من أزمة يف الس ــا نتج عنه  وم
ــة أو األجنبية قد  ــواء املحلي ــة س النقدي
تسبب يف اتساع دائرة الفقر جراء توقف 
ــا  ــن تداعيته ــك ع ــات ناهي رصف املرتب
ــها  ــات الخدمية وعىل رأس ــىل القطاع ع

الصحة العامة والتعليم ".

الجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقيةالجيش السوري يسيطر على بلدة في الغوطة الشرقية
ــس،  ــة، أم ــادر ميداني ــت مص أعلن
ــوري،  ــش الس ــن الجي ــدات م أن وح
ــة حوش  ــل منطق ــىل كام ــيطرت ع س
ــر  إث ــة،  الرشقي ــة  بالغوط ــرة،  الضواه
ــة  "جبه ــلحي  مس ــع  م ــات  مواجه

النرصة" والفصائل املتحالفة معها.
ــيطرة  وأكدت املصادر ذاتها أن الس
ــدم القوات من مواقعها  جاءت بعد تق
ــاه مزارع  ــارة باتج ــوب كتيبة اإلش جن
ــن كرس الخطوط  ــوش، وتمكنها م الح
ــلحني وتدمري أنفاقهم  الدفاعية للمس
ما سهل عملية السيطرة عىل البلدة.

وهذا وما تزال وحدات من الجيش 
ــة  عنيف ــارك  مع ــوض  تخ ــوري،  الس
ــلحة، مقتحمة  ــات املس ــع املجموع م
ــيفونية جنوب  ــم يف بلدة الش مواقعه

دوما.
من جانبهم، أكد نشطاء معارضون 
ــوق  لحق ــوري  الس ــد  "املرص ــن  م
ــوات الحكومية  ــراز الق ــان" إح اإلنس
ــرة  الضواه ــوش  ح يف  ــوم  الي ــا  تقدم
ــريين  ــي مدينة دوما، مش جنوب رشق
إىل أن االشتباكات يف املنطقة مستمرة 

رغم الهدنة املعلنة.

وزارة  ــددت  ج ــرى  أخ ــة  جه ــن  م
ــورية مطالبتها لألمم  ــة الس الخارجي
ــود  الوج ــاء  ــل النه بالتدخ ــدة  املتح
ــري الرشعي عىل أراضيها،  األمريكي غ
ــنطن وتحالفها بتقويض  متهمة واش

السيادة السورية.
ــورية يف  ــة الس ــت الخارجي وأضاف
رسالة وجهتها إىل كل من األمني العام 
ــس مجلس األمن،  لألمم املتحدة ورئي
ــيادة  ان "التحالف الدويل" يقوض س

ووحدة أراضيها..

القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع وتجمعات القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع وتجمعات 
العدو السعودي بجيزان  العدو السعودي بجيزان  

٢٤٢٤ شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال في جريمتين للعدوان بصعدة والحديدة شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال في جريمتين للعدوان بصعدة والحديدة

ــش واللجان  ــن الجي ــدات م ــت وح أعطب
ــت  ودك ــكرية  عس ــة  جراف ــس  أم ــعبية  الش
ــعودي ومرتزقته  مواقع وتجمعات العدو الس

بجيزان .
وأوضح مصدر عسكري بجيزان لـ(سبأ) 
ــكرية  ــب جرافة عس ــا أعط ــا مدفعي أن قصف
إىل  ــة  باإلضاف ــة،  حامض ــة  قري يف  ــعودية  س
ــار 50 يف تبة الحمر بقذيفة  إعطاب معدل عي

مدفعية.
ــوة الصاروخية  ــدر إىل أن الق ــار املص وأش
واملدفعية قصف تجمعات الجنود السعوديني 
ــة وخلف  ــال العقب ــكر جب ــم يف معس وآلياته

موقع الخقاقة محققة إصابات مبارشة.

ــارة لطريان  ــاء وأطفال إثر غ ــني أمس بينهم نس ــب 10 مواطن ــهد وأصي استش
العدوان األمريكي السعودي عىل محافظة صعدة.

ــتهدف بغارة  ــريان العدوان اس ــبأ) أن ط ــي بصعدة لـ (س ــح مصدر أمن وأوض
منزل أحد املواطنني يف منطقة قحزة بمديرية صعدة ما أدى إىل استشهاد سبعة 

مواطنني وإصابة سبعة آخرين بينهم نساء وأطفال يف حصيلة أولية.
ــوم من ارتكاب جريمة  ــدر إىل أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من ي ــار املص وأش
ــابقة يف منطقة حفصني بمديرية سحار أدت اىل استشهاد وإصابة 19 مواطنا  س

بينهم نساء وأطفال.
ــعودي يف  ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــان بغارتني لط ــهدت امرأت ــا استش كم

مديرية كتاف بمحافظة صعدة .
ــس غارتني عىل منزل  ــن أم ــح مصدر أمني بصعدة أن طريان العدوان ش وأوض
املواطن محمد حمد قرنان وسيارته يف منطقة خضوان بمديرية كتاف ما أدى إىل 

استشهاد امرأتني وتدمري املنزل والسيارة.
وأدان املصدر بشدة الجرائم املروعة التي يرتكبها طريان تحالف العدوان بحق 

املدنيني يف ظل صمت مخز للمجتمع الدويل واملنظمات اإلنسانية والحقوقية.

صنعاء/ سبأ
ــس  ــال رئي ــم بأعم ــث القائ بع
ــد  محم األخ  ــورى  الش ــس  مجل
إىل  ــالة  رس ــدروس،  العي ــني  حس
ــيوخ  ــاء رابطة مجالس الش رؤس
ــس املماثلة يف  ــورى واملجال والش

أفريقيا والعالم العربي.

تضمنت الرسالة طلب مجلس 
ــة اليمنية  ــورى يف الجمهوري الش
ــرار مجلس  ــة إدانة ق ــن الرابط م
ــن  ــري املتضم ــدويل األخ ــن ال األم
تجديد العقوبات واستمرار لجنة 
ــىل اليمن تحت البند  العقوبات ع

السابع عاماً إضافياً.

ــرار  ــالة إىل أن ق ــارت الرس وأش
ــتمرار العقوبات سيعمل عىل  اس
تشجيع دول العدوان عىل ارتكاب 
ــعب  ــد من الجرائم بحق الش املزي
ــي من حصار  ــي الذي يعان اليمن
ــة  كارث ــوأ  أس يف  ــبب  تس ــق  مطب

إنسانية عىل مستوى العالم.

الغاز المنزلي بـ ٣ آالف ريال وإجراءات لضبط المتالعبين 

..ويناقش  أداء اإلعالم الرسمي ..ويناقش  أداء اإلعالم الرسمي 
وتعزيز دوره في مواجهة وتعزيز دوره في مواجهة 

العدوان وفضح جرائمه العدوان وفضح جرائمه 

صنعاء / سبأ
ــة رئيس  ــته أمس برئاس ــس النواب يف جلس ــتعرض مجل اس
ــة الزراعة والري  ــيل الراعي، تقرير لجن ــس األخ يحيى ع املجل
ــورة واملنتهية  ــدات املحظ ــة املبي ــأن كمي ــمكية بش والرثوة الس

واملهربة التي تم ضبطها خالل األعوام 2015 - 2017م.
ــو أي مادة  ــة يف تقريرها إىل أن املبيد ه ــارت اللجن ــث أش حي
ــائل مختلفة  ــواد ينترش يف بيئة اآلفة بوس ــط من عدة م أو خلي
ــهمت  ــا وقد أس ــا أو طرده ــع تكاثره ــا أو من ــىل قتله ــل ع فيعم
ــل  ــاج املحاصي ــادة إنت ــري يف زي ــد كب ــة إىل ح ــدات الزراعي املبي

الزراعية وتلبية حاجات اإلنسان املتزايدة من املواد الغذائية.
ــدات يتطلب توخي  ــة إىل أن التعامل مع املبي ــت اللجن ولفت

أقىص درجات الحيطة والحذر..
ــرب  ــا تعت ــة جميعه ــدات الحديث ــأن املبي ــم ب ــب أن نعل ويج
ــا  ــان إذا م ــدة لإلنس ــدة مؤك ــي ذات فائ ــن فه ــالحاَ ذا حدي س
ــديدة الخطورة عليه إذا ما أساء هذا  ــتخدامها وش ــن اس أحس

االستخدام.

صنعاء/ سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــى  التق
ــر  ــس وزي ــور، أم ــن حبت ــح ب ــز صال عبدالعزي
الخارجية املهندس هشام رشف، الذي أحاطه 
ــة األخرية ملجلس األمن الدويل  بخلفية الجلس
ــابق الذي  ــم طرحه من قبل املبعوث الس وما ت
ــدة إىل  ــم املتح ــوث لألم ــه كمبع ــت مهمت انته

اليمن.
ــي  ــوث األمم ــر رشف أن املبع ــح الوزي وأوض

ــد مارتن جرفيس الذي يتوقع بدء مهامه  الجدي
ــيقوم  خالل النصف الثاني من مارس املقبل، س
بزيارة عدد من العواصم، منها العاصمة صنعاء 
ــاورات بني كافة األطراف بما  لبحث عملية املش

فيها املشاركة يف العدوان عىل اليمن.
ــة إىل نتائج تواصله  ــرق وزير الخارجي وتط
ــة األوروبية  ــي واملفوضي ــاد األوروب ــع االتح م

بشأن عدد من املواضيع..
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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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صنعاء / سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــش  ناق
ــس مكون  ــس مع رئي ــور ، أم ــن حبت ــز ب عبدالعزي
ــوار  الح ــر  مؤتم يف  ــارك  املش ــي  الجنوب ــراك  الح
ــلم والرشاكة اللواء  الوطني واملوقع عىل اتفاق الس

ــات  واملحافظ ــدن  ع يف  ــاع  األوض ــارأس،  ب ــد  خال
الجنوبية والرشقية.

وركز اللقاء عىل املعاناة التي يمر بها املواطنون 
يف هذه املحافظات وما يعيشونه من متاعب جراء 
االحتالل االعرابي وسياسته التخريبية والقمعية 

والفوضوية وعبثه باألمن واالستقرار.
ــبة التي يمكن  ــة املناس ــدارس اللقاء الكيفي وت
ــني يف تلك  ــات للمواطن ــم خدم ــا تقدي ــن خالله م

املحافظات للتخفيف من أعباء االحتالل..

.. ويناقش مع اللواء باراس اTوضاع بالمحافظات الجنوبية .. ويناقش مع اللواء باراس اTوضاع بالمحافظات الجنوبية 

صنعاء /  سبأ 
ــة  ــتثنائياً برئاس ــىل أمس اجتماعاً اس ــس القضاء األع عقد مجل

رئيس املجلس القايض أحمد يحيى املتوكل.
ــي  ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ ــرة رئي ــاع مذك ــتعرض االجتم اس
ــعب االستئنافية يف محكمة  ــأن سد بعض الشواغر يف بعض الش بش
ــأنها القرارات  ــذ بش ــوف، واتخ ــي صنعاء والج ــتئناف محافظت اس

املناسبة.
ــتئناف  ــة بمحكمة اس ــة ثاني ــعبة مدني ــاء ش ــس إنش ــر املجل وأق

محافظتي صنعاء والجوف، وأصدر قرارا بتشكيل قضاتها.
وكان املجلس قد استعرض عددا من املوضوعات والقضايا املتعلقة 

بأعمال السلطة القضائية واتخذ بشأنها القرارات املناسبة.

ــة إغالق  ــس حمل ــد عباد أم ــود محم ــة حم ــني العاصم ــن أم دش
ــعر الغاز املنزيل بثالثة آالف  ــات الغاز املخالفة وتطبيق قرار س محط

ريال لألسطوانة 20 لرتا.
ــة  ــة العاصم ــبأ) أن أمان ــح لـ(س ــة يف ترصي ــني العاصم ــد أم وأك
ــيعملون عىل تطبيق  واألجهزة األمنية وكافة املعنيني يف املديريات س
ــعر مادة  ــية بخصوص س ــادرة من القيادة السياس ــات الص التعليم
ــرت للتخفيف من معاناة  ـــ 3000 ريال للدبة عبوة 20 ل ــاز املنزيل ب الغ

املواطنني.
ــعودي ومرتزقته عرب  ــدوان الس ــه الع ــعار فرض ــال ” غالء األس وق
ــعب  ــذي أثقل كاهل املواطنني من كل فئات ورشائح الش الحصار وال

اليمني“ .

تدشين حملة بيع الغاز المنزلي بـ تدشين حملة بيع الغاز المنزلي بـ ٣٠٠٠٣٠٠٠ ريال لالسطوانة ريال لالسطوانةاجتماع استثنائي لمجلس القضاء اTعلىاجتماع استثنائي لمجلس القضاء اTعلى
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صنعاء/سبأ
ــدويل الدكتور  ــاون ال ــر التخطيط والتع ــش وزي ناق
ــيق  ــر مكتب تنس ــس مع مدي ــم أم ــز الكمي ــد العزي عب
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة جورج خوري، 
ــانية  اإلنس ــات  االحتياج ــة  بتلبي ــة  املتصل ــا  القضاي

العاجلة يف اليمن .
ــتجابة اإلنسانية  ــتعرض الجانبان خطة االس واس
ــاريع التي يمكن  ــطة واملش لليمن للعام 2018م واألنش
ــة االحتياجات  ــتيعابها ضمن الخطة الهادفة تلبي اس

اإلنسانية امللحة يف اليمن وآليات تنفيذها .
ــدويل عن تقديره  ــر التخطيط والتعاون ال وعرب وزي
ــؤون االنسانية  ــيق الش لجهود العاملني يف مكتب تنس
ــم املتحدة  ــطة منظمات األم ــتمرار أنش ــن واس يف اليم
ــالد . وثمن  ــي تمر بها الب ــتثنائية الت ــروف االس يف الظ
ــة  ــود الحكوم ــم جه ــات يف دع ــذه املنظم ــهامات ه إس
ــانية  الهادفة إلی التخفيف من حدة التداعيات اإلنس

وتلبية االحتياجات العاجلة .
حرض اللقاء نائب وزير التخطيط والتعاون الدويل 
ــايس ووكيل الوزارة لقطاع خطط  الدكتور ”مطهر العب

التنمية املهندس ”عبدالله الشاطر.

جهود لتلبية االحتياجات جهود لتلبية االحتياجات 
ا�نسانية في اليمنا�نسانية في اليمن

صنعاء/سبأ
ــعاً دعماً  ــاء لقاًء موس ــس بصنع ــار الله أم ــطيني يف حركة أنص ــف الفلس ــم املل نظ
ــطينية وأثرها يف تطويع املنطقة  ــطينية بعنوان "تصفية القضية الفلس للقضية الفلس

ألمريكا وإرسائيل " .
ــوري، دعم  ــور يارس الح ــيايس األعىل الدكت ــس الس ــني رس املجل ــد أم ــاء أك ويف اللق

املجلس واألحزاب لكل ما يصب يف خدمة القضية الفلسطينية.
ــا إىل صوابية  ــن املركزية .. الفت ــطينية هي قضية اليم ــة الفلس ــار إىل أن القضي وأش

املوقف اليمني من الكيان الصهيوني والنظام السعودي .
ــن وال األمم املتحدة وال أي  ــطني لم ينترص لها مجلس األم ــا أكد الحوري أن فلس كم
من املؤسسات الدولية وكذلك اليمن .. الفتا إىل أن قرار مجلس األمن قبل يومني بتمديد 

العقوبات عىل اليمن والعبث بامللف اليمني هو أحد املظاهر املؤكدة لذلك.

لقاء موسع بالعاصمة صنعاء دعمًا للقضية الفلسطينيةلقاء موسع بالعاصمة صنعاء دعمًا للقضية الفلسطينية
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