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الثورة / أسماء البزاز
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي ــع  اطل
ــور ونائبه محمود  ــز بن حبت عبدالعزي
ــوزارة  ب األداء  ــري  س ــىل  ع ــد  الجني
ــات  والصعوب ــارة  والتج ــة  الصناع
ــري عملها  ــق س ــي تعي ــات الت والتحدي

ــام  ــطة وامله ــم األنش ــة إىل دع باإلضاف
ــق خطة ورؤية  ــتقبلية للوزارة وف املس

محددة.
ــة  الصناع ــر  بوزي ــه  لقائ ــاء  وأثن
ــدرة  ــى ال ــاب يحي ــارة عبدالوه والتج
ــة  الصناع ــوزارة  ب ــني  العامل ــع  وجمي

ــور  الدكت ــّرب  ع ــا  ومكاتبه ــا  وهيئاته
ــدى  م ــن  ع ــور  حبت ــن  ب ــز  عبدالعزي
ــني املخلصني يف  ــعادته بلقاء العامل س
وزارة الصناعة وهيئاتها الذين يمثلون 
ــن جبهات  ــة اقتصادية ال تقل ع جبه

القتال والعزة والكرامة يف امليدان.

ــا  ــى عليه ــوزارة تلق ــاف إن ال وأض
ــذه األزمات  ــرية يف ظل ه ــؤولية كب مس
ــا  بالدن ــىل  ع ــار  والحص ــة  االقتصادي
ــتنث أية  ــذي لم يس ــدوان ال ــل الع بفع
منشأة اقتصادية أو مدنية من القصف 
ــه وزارة  ــا تحمل ــف إىل م ــري أض والتدم

ــن بعد إداري وفني  الصناعة من بعدي
ــات  ــه عالقة باملؤسس ــاني ل وبعد إنس
ــتهلكني وال  ــني املس ــة واملواطن الخاص
ــح إال بنجاح  ــة أن تنج ــن للحكوم يمك

هذه الوزارة.

مجلس النواب يستكمل استعراضه لتقرير لجنة مجلس النواب يستكمل استعراضه لتقرير لجنة اطلع على سري األداء بوزارة الصناعة والتجارة
اFعالم بشأن مشروع قانون المخطوطاتاFعالم بشأن مشروع قانون المخطوطات

صنعاء / سبأ
يف  ــواب  الن ــس  مجل ــتكمل  اس
ــة نائب رئيس  ــته أمس برئاس جلس
ــه عطية،  ــس األخ أكرم عبدالل املجل
استعراضه ملواد وأحكام تقرير لجنة 
ــأن  ــياحة بش ــالم والثقافة والس اإلع

مرشوع قانون املخطوطات.
ــت اللجنة الربملانية قد بينت  وكان
ــن  م ــز  يكتن ــن  اليم أن  ــا  تقريره يف 
ــادرة التي  ــات والوثائق الن املخطوط
ال مثيل لها يف أي مكان من املعمورة.
إىل  ــر  تقري يف  ــة  اللجن ــارت  وأش
ــن إرث  ــات م ــه املخطوط ــا تحتوي م
ــة  وعلمي ــة  فكري ــة  وقيم ــاني  إنس
ــة  ــروة وطني ــة وث ــة وحضاري وثقافي
ــا وال ينقيض خربها  ــيل جديده ال يب
ــك  ــىل ذل ــاظ ع ــة إىل أن الحف .. الفت
اإلرث وتلك الرثوة وحمايتها وتنظيم 

ــتغاللها  واس ــا  وإدارته ــا  وجوده
ــؤولية  ــاً بها يعد مس ــتغالال الئق اس
عامة تقع عىل عاتق الدولة واملجتمع 
ــات ذاكرة األمة  ــذه املخطوط لكون ه
ــا تركه علماء  ــاهد الحي عىل م والش

السلف من ذخائر ومآثر.

ــون  القان ــرشوع  م ــف  ويتأل ــذا  ه
ــتة  ــادة موزعة عىل س ــن أربعني م م

فصول.
ــر اللجنة مقرتحات  وتضمن تقري

ومالحظات يف هذا الجانب.. 
البقية صفحة 02التفاصيل صفحة 03

ــــجــــوف ـــن تـــعـــلـــن الـــنـــفـــيـــر الـــــعـــــام تــلــبــيــة لـــنـــكـــف أرحــــــــب وال ـــم ـــي ـــل ال ـــائ ـــب ق
ــودة وحبور ظليمة  ــت قبائل مديريات الس أعلن
ــام تلبية لنكف  ــران النفري الع ــر محافظة عم وصوي
ــدوان  ــم الع ــىل جرائ ــرد ع ــب لل ــم وأرح ــل ده قبائ

ومرتزقته يف اختطاف النساء.
ــات وقيادات  ــائخ ووجهاء هذه املديري وأكد مش
السلطة املحلية يف لقاء قبيل أمس أن هذه الجرائم، 
ــع والقوانني واألعراف وجريمة  تتناىف مع كل الرشائ
تعكس تجرد مرتزقة العدوان من كل القيم واملبادئ.
ــتنفار ودعم الجبهات  وشددوا عىل رضورة االس

باملال والرجال خاصة جبهة الساحل الغربي .
ــن قبائل  ــاء تضام ــن اللق ــادر ع ــد بيان ص وأك
ــع قبائل أرحب  ــودة وحبور ظليمة وصوري م الس
ــدوان  الع ــف  تحال ــم  جرائ ــىل  ع ــرد  لل ــوف  والج

ومرتزقته .
ــم  ــاف والتالح ــن إىل االصطف ــل اليم ــا قبائ ودع

ــات العزة  ــه إل? جبه ــدوان والتوج ــة الع يف مواجه
ــن جرائم  ــدوان إزاء ما يرتكبه م ــردع الع ــة ل والكرام

بحق األرض والعرض .
ــني محافظة ريمة أمس  ــم بمديرية الجب كما نظ
ــام تلبية لنكف  ــد إلعالن النفري الع لقاء قبيل حاش

قبائل أرحب والجوف.
ــل املحافظة  ــه وكي ــارك في ــذي ش ــاء ال ويف اللق
ــائخ والوجهاء  ــن املش ــدد م ــده مراد وع ــد عب محم
ــاري  ــارس الحب ــة ف ــظ ريم ــد محاف ــان .. أك واألعي
ــدوان ومرتزقته جر  ــض التام ألي محاوالت للع الرف

محافظة ريمة للفوىض واالقتتال بني أبنائها.
ــزة والكرامة  ــات الع ــة رفد جبه ــار إىل أهمي وأش
ــا يعزز من  ــاء وبم ــل العط ــاد وقواف ــال والعت بالرج
ــال  ــدوان وإفش ــة الع ــني يف مواجه ــود املرابط صم

مخططاته.

ــف قبائل ريمة  ــاد املحافظ الحباري بمواق وأش
وتلبية نكف قبائل أرحب والجوف واستجابة دعوة 

قائد الثورة لرفد جبهات الساحل الغربي.
ــى املؤيدي  ــة يحي ــرشف املحافظ ــد م ــا أك فيم
ــح العيايض  ــة صال ــؤون األمني ــة للش ــل ريم ووكي
ــيخ  ورئيس مجلس التالحم القبيل باملحافظة الش
صالح الضبيبي ومدير مكتب األوقاف باملحافظة 
ــد الجبهات  ــيد لرف ــد البزاز، امليض يف التحش خال
ــاحل الغربي إىل جانب أبناء  خاصة جبهات الس
ــس الغزاة  ــن دن ــري الوطن م ــى تطه ــل حت القبائ

واملحتلني.
ــتظل داعمة للجبهات  ــاروا إىل أن ريمة س وأش
وسيبقى أبناؤها حريصني عىل أمنها واستقرارها 

وتماسك وتالحم كافة قوى املجتمع فيها.
التفاصيل صفحة 02

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١١١١ مواطنًا بغارات وحشية على صعدة والحديدة والمحويت مواطنًا بغارات وحشية على صعدة والحديدة والمحويت
ــف  ــارات وقص ــاً بغ ــب 11 مواطن ــهد وأصي استش
ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــي للع ــي ومدفع صاروخ
استهدف مناطق سكنية ومزارع املواطنني يف عدد من 

املحافظات خالل الساعة املاضية .
وأفاد مصدر عسكري لـ (سبأ) أن مواطناً أصيب 
ــىل مناطق  ــي ع ــي ومدفع ــف صاروخ ــروح بقص بج
ــكنية بمديرية رازح يف محافظة صعدة ، وتعرضت  س
ــة بني واس  ــة منبه ومنطق ــكنية يف مديري مناطق س

بمديرية ساقني لقصف مماثل .
ــن يف محافظة  ــر املصدر أن طريان العدوان ش وذك
ــة باقم وغارة عىل منطقة  صعدة 12 غارة عىل مديري
ــىل ناقلة  ــارة أخرى ع ــحار ، وغ ــة س ــالف بمديري ع
إسمنت يف الطريق العام بمنطقة آل عمار يف مديرية 

الصفراء .

طريان العدوان يواصل استهداف المدنيني والمرتزقة يقصفون مناطق سكنية بتعز

البقية صفحة 02

رئيس مجلس القضاء يتفقد محكمة ونيابة استئناف عمران رئيس مجلس القضاء يتفقد محكمة ونيابة استئناف عمران 
عمران/ سبأ 

ــىل  ــاء األع ــس القض ــس مجل ــام رئي ق
القايض أحمد يحيى املتوكل ومعه النائب 
ــس  ــي ورئي ــد الدرباب ــايض ماج ــام الق الع
ــي القايض يحيى  ــة التفتيش القضائ هيئ
ــايض  الق ــس  ــام املجل ــني ع ــيس، وأم العن
ــة ملحكمة  ــي ، بزيارة تفقدي ــد الرشع محم

ونيابة استئناف محافظة عمران .
ــس املجلس  ــارة أطلع رئي ــالل الزي وخ
ــاع املحاكم  ــىل أوض ــه ع ــق ل ــد املراف والوف
ــل  ــب الخل ــة، وجوان ــات االبتدائي والنياب
ــات  والصعوب ــيل  العم ــع  الواق ــن  م ــا  فيه
ــن  ــا م ــا يلزمه ــا وم ــرتض أعماله ــي تع الت
ــا بمتطلباتها من  ــات تقتيض رفده معالج
ــة  ــوادر إداري ــات وك ــاء نياب ــاة وأعض قض
ــهم يف  ــاعدة وبما يس ــزة مس ــاث وأجه وأث
ــتوى األداء و أنجاز األعمال  االرتقاء بمس

القضائية كما وكيفاً يف إطار خطة مجلس 
ــام 2018م، التي  ــذا الع ــاء األعىل له القض
ــع العميل يف  ــىل معالجة الواق ــز فيها ع رك
ــا عن  ــس واقعه ــات وتلّم ــم والنياب املحاك

قرب.
ــارة عقد رئيس املجلس والوفد  ويف الزي
ــا محكمة ونيابة  املرافق له اجتماعا برئيس
ــاة  ــاء وقض ــن رؤس ــدد م ــتئناف وع االس
املحاكم االبتدائية ووكالء وأعضاء نيابات 

وموظفي السلطة القضائية باملحافظة .
ــة  ــا محكم ــب رئيس ــاع رح ويف االجتم
ونيابة استئناف املحافظة برئيس مجلس 
ــن  ــه م ــق ل ــد املراف ــىل والوف ــاء األع القض
أعضاء املجلس ..وتم طرح بعض املعوقات 
ــا أمام إنجاز بعض أعمال  التي تقف عائق

املحاكم والنيابات يف املحافظة.
وتحدث رئيس املجلس إىل الحارضين 

ــا أن نلتقي باملخلصني  ــال إنه لرشف لن قائ
العاملني يف محاكم ونيابات هذه املحافظة 
ــر بها  ــة التي يم ــروف العصي ــذه الظ يف ه
ــال الرجال  ــا رج ــب ألن منه ــا الحبي يمنن
الذين يضحون يف جميع الجبهات للدفاع 
ــة  ــرض والكرام ــن والع ــن والدي ــن الوط ع
ــىل البلد من  ــوم املعتدين ع ويصدون هج

قبل تحالف العدوان».
ــى املحافظة  ــب أن تعط ــاف» يج وأض
ــلطة  ــل قيادة الس ــا من قب ــا خاص اهتمام
القضائية وإن شاء الله سنكرر الزيارة مرة 
أخرى لتلمس احتياجاتها وسيتم تفعيل 
ــئ  ــدوري واملفاج ــي ال ــش القضائ التفتي
ــع تقديرنا  ــم ونيابات املحافظة م يف محاك
ــم يعتربون من  ــني يف املحافظة وأنه للعامل

أحسن العنارص القضائية».
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ــريان العدوان  ــب 47 آخرون بغارات ط ــهد 97 صياداً وأصي استش
ــف بوارجه الحربية، لقوارب وموانئ االصطياد منذ مطلع العام  وقص

2017م وحتى نهاية النصف األول من العام الجاري.
ــول جرائم العدوان  ــواحل يف إحصائية ح ــت مصلحة خفر الس وأوضح
ــبأ) أن غارات وقصف بوارج العدوان أدى  بحق الصيادين، تلقتها وكالة (س
ــة مصلحة خفر  ــب إحصائي ــري 134 قاربا خالل نفس الفرتة. وبحس إىل تدم
ــواحل فأن بوارج العدوان نفذت العديد من عمليات القرصنة واحتجزت  الس

477 صياداً، ال يزال 110 منهم معتقلني لدى العدوان مع 45 قارب صيد.

خفر السواحل: استشهاد وإصابة خفر السواحل: استشهاد وإصابة ١٤٤١٤٤  
صيادًا بغارات وقصف بوارج العدوانصيادًا بغارات وقصف بوارج العدوان

عملية نوعية Yبطال الجيش واللجان تسفر عن السيطرة على قرى ومواقع سعودية في جيزانعملية نوعية Yبطال الجيش واللجان تسفر عن السيطرة على قرى ومواقع سعودية في جيزان
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــيطر أبط س
ــكرية ودمروا  ــدد من املواقع العس أمس عىل ع
ــة  نوعي ــات  بعملي ــكرية  عس ــات  آلي ــس  خم

بجيزان.
ــبأ) أن  ـــ (س ــكري ل ــدر عس ــح مص وأوض
ــالل  ــوا خ ــعبية تمكن الش ــان  ــش واللج الجي
عمليات عسكرية من السيطرة عىل أربع قرى 
ــدود وقبالة  ــمال ال ــن املواقع رشق وش وعدد م

جبل دخان.
ــات ومرصع  ــع آلي ــدر تدمري أرب ــد املص وأك

ــالل تأمني  ــن املرتزقة خ ــة وأرس عدد م وإصاب
عدد من املناطق بجيزان.

وأشار املصدر إىل أن وحدة الهندسة دمرت 
ــدوان يف تبة البلبلة  ــكرية ملرتزقة الع آلية عس

بمنفذ الطوال قبالة جيزان.
ــتهدف أبطال الجيش واللجان  إىل ذلك اس
الشعبية بصلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد 
ــة تجمعات مرتزقة الجيش  من قذائف املدفعي

السعودي قبالة منفذ علب عسري.

مصرع ثالثة جنود سعوديني بينهم ضابط يف كمني نوعي على موقع قمبورة العسكري 
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تدمير مدرعتين لمرتزقة العدوان تدمير مدرعتين لمرتزقة العدوان 
في صحراء ميديفي صحراء ميدي

ــس آليتني  ــعبية أم ــر الجيش واللجان الش دم
عسكريتني ملرتزقة العدوان يف صحراء ميدي.

ــبأ) أن وحدة  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
ــة  ــكريتني ملرتزق ــني عس ــرت مدرعت ــة دم الهندس

العدوان يف صحراء ميدي.

صنعاء - سبأ
ــؤون  ــب رئيس الوزراء لش ــة نائ ــا اجتماعاتها أمس برئاس ــة العلي ــة األمني ــت اللجن واصل
ــتمعت اللجنة خالل  ــان بحضور أعضاء اللجنة. واس الدفاع واألمن اللواء الركن جالل الرويش
ــات التفصيلية حول عدد من  ــوزارات واألجهزة املختصة إىل التقارير واملقرتح ــاع من ال االجتم
القضايا األمنية املرتبطة بمهام اللجنة واتخذت إزاءها القرارات واإلجراءات القانونية الالزمة .

حيَّت الوقفة الشعبية ألبناء المهرة الرافضة لالحتالل

اللجنة اYمنية العليا تدعو المغرر بهم إلى العودة اللجنة اYمنية العليا تدعو المغرر بهم إلى العودة 
لجادة الصواب والوقوف مع الوطن لمواجهة الغزاةلجادة الصواب والوقوف مع الوطن لمواجهة الغزاة

ــني مقبويل أهمية الجهود  أكد نائب رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حس
ــكنية  ــاء الحديدة وتأمني املناطق الس ــف من معاناة أبن ــانية يف التخفي اإلنس

حتى يتسنى للنازحني العودة إىل منازلهم.
وأشار الدكتور مقبويل خالل لقائه أمس املمثل املقيم لألمم املتحدة منسقة 
ــانية يف اليمن ليزا غراندي إىل أن مضاعفة ساعات التشغيل  ــؤون اإلنس الش
ــية، من شأنها أن تكون  للكهرباء، وتوفري املياه واالحتياجات الغذائية األساس
ــوا إىل املحافظات  ــدة، وكذا عودة من نزح ــاء املواطنني يف الحدي محفزات لبق

واملناطق األخرى.
ــدة ضمن  ــن مناطق الحدي ــدد م ــع الحياة يف ع ــة تطبي ــاح خط ــوه بنج ون
اسرتاتيجية حكومة اإلنقاذ الوطني لتوفري وإعادة الخدمات إىل تلك املناطق.

التقى منسقة الشؤون اإلنسانية يف اليمن

مقبولي يؤكد ضرورة تأمين المناطق السكنية مقبولي يؤكد ضرورة تأمين المناطق السكنية 
لعودة نازحي الحديدة إلى مساكنهملعودة نازحي الحديدة إلى مساكنهم
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