
صنعاء/ سبأ
ــته أمس   أقر مجلس النواب يف جلس
ــة رئيس املجلس األخ يحيى عيل  برئاس
ــؤون املالية  ــة الش ــر لجن ــي، تقري الراع
ــاء مادة الغاز  ــب الحكومة إعف حول طل
املنزيل من الرسوم الجمركية والرضيبية 

وكافة العوائد وعمولة رشكة الغاز.
ــه الحكومة  ــس توجي ــر املجل كما أق
ــدد من التوصيات بعد التزام الجانب  بع
ــس الوزراء  ــالً بنائب رئي ــي ممث الحكوم
ــني مقبويل،  ــور حس ــة الدكت ــر املالي وزي
ــط  ــام وزارة النف ــىل قي ــت ع ــي نص والت
ــة اليمنية للغاز  ــادن ممثلة بالرشك واملع
ــع  وبي ــل  نق ــىل  ع ــة  والرقاب ــاإلرشاف  ب
ــع الغاز املنزيل وفقاً الختصاصات  وتوزي

ــائها بما  ــددة يف قانون إنش الرشكة املح
ــات  مديري ــع  لجمي ــاج  االحتي ــي  يغط

ومحافظات الجمهورية .
ــاف العمل  ــت التوصيات إيق وتضمن

ــع وتوزيع  ــابقة يف نقل وبي ــة الس باآللي
ــرب القطاع الخاص  ــاز املنزيل ع مادة الغ
ــاز  ــن الغ ــات م ــترياد أي كمي ــدم اس وع
ــن  م ــاء  االنته ــد  بع ــتقبالً  مس ــزيل  املن

ــاً للقرار  ــن وفق ــف ط ـــ50 أل ــترياد ال اس
ــك  ــترياد تل ــم اس ــىل أن يت ــايس, ع الرئ
ــذة, وعىل  ــني الناف ــاً للقوان ــة وفق الكمي
الجهات الرقابية تحمل مسؤولياتها يف 
ــع وتوزيع تلك  ــترياد وبي الرقابة عىل اس

الكمية.
ــدار  ــاف إص ــات إيق ــدت التوصي وأك
ترصيحات بإنشاء محطات أو طرمبات 
ــوالت  ــدة أو إدخال صهاريج وكبس جدي
ــع إزالة كافة  ــل مادة الغاز م جديدة لنق
ــرشوط  ل ــة  املخالف ــة  التعبئ ــات  محط
ــات  ــح محط ــة فت ــىل خدم ــول ع الحص
ــددة يف الالئحة التنظيمية  التعبئة املح

لقانون إنشاء الرشكة اليمنية للغاز ..

صنعاء/سبأ
ــس الوزراء الدكتور  التقى رئيس مجل
ــس  أم ــور  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــه الكبيس  ــة الدكتور عبدالل ــر الثقاف وزي
ــي،  تق ــر  مطه ــياحة  الس وزارة  ــل  ووكي
ــن اطلعاه عىل التحضريات النهائية  اللذي
ــة للحفاظ عىل  ــدوة العلمي الخاصة بالن
ــة  ــا نهاي ــرر إقامته ــة املق ــاء القديم صنع

يوليو الجاري.
ــة  ــيس، أن اللجن ــر الكب ــح الوزي وأوض
ــد  لعق ــات  الرتتيب ــت  أنه ــة  التحضريي
ــي املحدد والتي  ــدوة يف موعدها الزمن الن
ــىل  ع ــز  ترك ــل  عم ــة  ورق  16 ــتناقش  س
التحديات التي تواجهها صنعاء القديمة 

واملعالجات الالزمة لتجاوزها .

بعدما أنجزت دورها املشبوه يف سوريا، يستعد 
ــم  ــاء" وعائالته ــوذ البيض ــة "الخ ــاء منظم أعض
ــنطن وكندا  ــوريا تحت حماية واش لإلجالء من س
ــيما بريطانيا  ــة، وال س ــدول األوروبي ــدد من ال وع
ــذه  ــم ه ــري يف دع ــا دور كب ــي كان له ــا والت وفرنس
املنظمة التي لم تتوقف عىل مدى األعوام املاضية 
ــش  ــىل الجي ــة ع ــات املحرّض ــرش الفيديوه ــن ن ع

السوري.
ــبكة "يس إن إن" ،  ــدت ش ــياق أك ــذا الس ويف ه
ــوايل 1000 عضو من ذوي  ــل جاٍر لنقل ح أن العم
ــاء" وعائالتهم إىل دول أخرى مثل  "الخوذ البيض
ــس  ــرية إىل أن الرئي ــا مش ــا وأملاني ــدا وبريطاني كن
ــذه القضية يف قمة  ــي دونالد ترامب أثار ه األمريك
ــود الغربية  ــث أقنعت الوف ــل حي الناتو يف بروكس
ــرق  ــري ط ــألة توف ــة مس ــرضورة مناقش ــب ب ترام

اإلخالء مع "إرسائيل" واألردن.

"الخوذ البيضاء" إلى خارج سوريا "الخوذ البيضاء" إلى خارج سوريا 
بعد افتضاح عملها ا�سودبعد افتضاح عملها ا�سود
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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
ــك بمبدأ الحياد االيجابي وعدم . 6 احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمس

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.

يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون كـــل الــيــمــنــيــني ســيــخــوضــون 
ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء  ـــبـــحـــر  دونــــكــــم يــــا أبـــنـــاء ال ال
الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط الـــــحـــــديـــــدة وســـتـــســـقـــط 
حتمًا  ـــدوان  ـــع ال حتمًا مــخــطــطــات  ـــدوان  ـــع ال مــخــطــطــات 

الرئيس يهنئ رئيس جمهورية العراق بالعيد الوطنيالرئيس يهنئ رئيس جمهورية العراق بالعيد الوطني
سبأ صنعاء/ 
األخ  ـــث  ـــع ب
املشاط  مــهــدي 
املجلس  رئــيــس 
ــــايس  ــــي ــــس ال
ــــىل بــرقــيــة  األع
رئيس  إىل  تهنئة 
العراق  جمهورية 
معصوم،  ـــؤاد  ف
بـــمـــنـــاســـبـــة 
احتفاالت الشعب 
الشقيق  العراقي 
الوطني. بالعيد 

ــس  ــاط رئي ــدي املش ــى األخ مه التق
ــس رئيس  ــيايس األعىل أم ــس الس املجل
ــواب األخ يحيى عيل الراعي  مجلس الن
ونائب رئيس املجلس عبد السالم صالح 

هشول زابية.
ــرضه  ــذي ح ــاء ال ــالل اللق ــرى خ ج
عضو املجلس السيايس األعىل سلطان 
ــىل  ــتجدات ع ــة املس ــامعي، مناقش الس
الساحة الوطنية يف ظل تصعيد العدوان 
ــي، وجوانب  ــاحل الغرب ــة يف الس خاص
ــة  الترشيعي ــلطة  الس ــني  ب ــيق  التنس

والتنفيذية.
ــس  ــط مجل ــاء إىل خط ــرق اللق وتط

النواب ومهامه الترشيعية خالل املرحلة 
ــة املجلس  ــود هيئة رئاس ــة، وجه الراهن
ــات واالتحادات  ــع الربملان يف التواصل م
ــعب  ــة الش ــال مظلومي ــة إليص الربملاني

اليمني.
ــدور هيئة  ــاط ب ــاد الرئيس املش وأش
ــا قامت به من  ــة مجلس النواب وم رئاس

جهود وطنية خالل الفرتة املاضية.
ــل  التكام ــز  تعزي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــة  والتنفيذي ــة  الترشيعي ــلطة  الس ــني  ب
ــود والتغلب  ــهم يف تعزيز الصم ــا يس بم
ــا العدوان  ــي فرضه ــىل التحديات الت ع

والحصار.

الرئيس المشاط يؤكد على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الصمود أمام العدوانالرئيس المشاط يؤكد على التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الصمود أمام العدوان
التقى رئيس مجلس النواب ونائبه

مجلس النواب يقر طلب الحكومة إعفاء مادة الغاز مجلس النواب يقر طلب الحكومة إعفاء مادة الغاز 
المنزلي من الرسوم الجمركية والضريبيةالمنزلي من الرسوم الجمركية والضريبية

رئيس الوزراء: على أبناء المدن التاريخية حماية طابعها المعماري الفريدرئيس الوزراء: على أبناء المدن التاريخية حماية طابعها المعماري الفريد
اطلع على الرتتيبات النهائية لندوة الحفاظ على صنعاء القديمةاستمع إىل تقرير عن مشروع قانون إنشاء المجلس اليمني لالختصاصات الطبية:

التفاصيل صفحة 03

صنعاء/سبأ
ــز صالح بن حبتور، أمس  ــس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزي ناقش رئي
ــاع الريايض  ــباب والقط ــن زيد، قضايا الش ــباب الرياضة حس ــع وزير الش م
ــززة لجهود  ــاريع الرياضية املع ــة لتنفيذ عدد من املش ــريات الجاري والتحض

تطوير مختلف األنشطة الرياضية والشبابية.
واستعرض الوزير زيد مختلف األنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها 
ــاركة املنتخب الوطني  ــريات الجارية ملش ــك متابعة التحض ــوزارة بما يف ذل ال
ــوزارة لتفعيل دور  ــئني وجهود ال ــيا وكذا منتخب الناش ــات أّمم آس يف منافس

الكشافة واملرشدات وأنشطتها االجتماعية والخدمية.

التقى وزير الشباب والرياضة

بن حبتور  يؤكد ضرورة تطوير ا�لعاب الرياضية بن حبتور  يؤكد ضرورة تطوير ا�لعاب الرياضية 
وتقديم الخدمات النوعية لالعبينوتقديم الخدمات النوعية لالعبين

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٦١٦ مواطنًا بينهم أطفال بغارات على الحديدة وقصف مدفعي سعودي على صعدة مواطنًا بينهم أطفال بغارات على الحديدة وقصف مدفعي سعودي على صعدة

ــر غارات  ــب 12 مواطنا إث ــهد وأصي استش
ــعودي أمس  ــدوان األمريكي الس ــريان الع لط
عىل محافظة الحديدة فيما استشهد وأصيب 
خمسة أطفال يف قصف سعودي عىل صعدة.

وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ (سبأ) 
ــتهداف  ــريان العدوان أرتكب جريمة باس أن ط
ــارة، ما أدى  ــن يف مديرية زبيد بغ ــزل مواط من

إىل استشهاد ستة مواطنني.

ــن وإصابة  ــهاد مواط ــدر استش وأكد املص
ــريان العدوان  ــتهداف ط ــة آخرين، باس خمس
عدد من السيارات بينها حافلة ركاب بمديرية 

الجراحي.

ــتهدف  ــر املصدر أن طريان العدوان اس وذك
ــار يف مديرية  ــارات األحج بغارتني إحدى كس

باجل.

طريان العدوان يواصل استهداف المواطنني وممتلكاتهم يف عدد من المحافظات

سالح الجو المسير يقصف ارتال المرتزقة في الساحل الغربي وخسائر سالح الجو المسير يقصف ارتال المرتزقة في الساحل الغربي وخسائر 
كبيـــرة في صفوفهم بعمليـــات متفرقة للجيش واللجان الشـــعبية كبيـــرة في صفوفهم بعمليـــات متفرقة للجيش واللجان الشـــعبية  كسر محاوالت تقدم لمرتزقة الجيش السعودي ودك تجمعاتهم في نجران وجيزان وعسيركسر محاوالت تقدم لمرتزقة الجيش السعودي ودك تجمعاتهم في نجران وجيزان وعسير

كرس الجيش واللجان الشعبية محاولة 
تقدم ملرتزقة الجيش السعودي أمس عىل 

صحراء البقع يف نجران.
ــران لـ / ــكري بنج وأوضح مصدر عس
ــش واللجان  ــن الجي ــدات م ــبأ/ أن وح س
ــذه  نف ــع  واس ــف  لزح ــدت  تص ــعبية  الش
ــىل صحراء  ــعودي ع ــة الجيش الس مرتزق
ــع ،، ما أدى إىل مقتل وجرح أعداد من  البق

املرتزقة .
ــتمر  ــدر إىل أن الزحف اس ــار املص وأش

ــاعات دون تحقيق أي تقدم ، رغم  لعدة س
اإلسناد الجوي لطريان العدوان .

ــدات الجيش  ــدر إىل أن وح ــت املص ولف
ــالث آليات  ــت ث ــعبية أحرق ــان الش واللج

عسكرية خالل عملية التصدي للزحف .
ــة الجيش واللجان  ــا قصفت مدفعي كم
ــود  الجن ــات  تجمع ــس  أم ــعبية  الش
ــزان  بجي ــة  متفرق ــع  مواق يف  ــعوديني  الس

ونجران.

خلفت خسائر فادحة يف أرواح وعتاد العدو

البقية صفحة 02

ــارات  ــس بعدة غ ــري أم ــو املس ــالح الج ــتهدف س اس
تجمعات الغزاة ومرتزقة العدوان يف الساحل الغربي .

ــكري لـ (سبأ) أن غارات سالح الجو  وأكد مصدر عس
ــائر يف عديد وعتاد الغزاة واملرتزقة يف  املسري خلفت خس

الساحل الغربي.
ــد كرسوا  ــعبية ق ــان الش ــش واللج ــال الجي وكان أبط
ــات ملرتزقة  ــدة زحوف ــة ع ــاعة املاضي ـــ 24 الس ــالل ال خ
ــعودي ودكت القوتان الصاروخية واملدفعية  العدوان الس

مواقع وتجمعات العدو ومرتزقته.
البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

التفاصيل صفحة 09

مجلس القضاء ينقل مجلس القضاء ينقل ٨٨ قضاة للعمل في محاكم استئنافية وابتدائية قضاة للعمل في محاكم استئنافية وابتدائية
صنعاء/سبا

ــىل اجتماعه  ــس القضاء األع عقد مجل
ــة رئيس املجلس القايض أحمد  أمس برئاس

يحيى املتوكل.
ــتمع املجلس إىل  ويف بداية االجتماع أس
ــأن نتائج الزيارة  ــرض رئيس املجلس بش ع
ــب العام  ــن النائ ــا ومعه كل م ــام به التي ق
ــي وأمني  ــش القضائ ــة التفتي ــس هيئ ورئي

ــتئناف  ــس إىل محكمة ونيابة اس عام املجل
محافظة عمران . وأوضح رئيس املجلس أن 
ــالع عىل أوضاع  ــرى خاللها االط الزيارة ج
ــة باملحافظة  ــات االبتدائي ــم والنياب املحاك
والصعوبات التي تواجهها أثناء عملها وما 
ــود  ــزم من معالجات للقيام بدورها املنش يل

يف تحقيق العدالة.

صاروخ باليستي قصير المدى يستهدف معسكرًا للـغزاة فـــــــــي الساحل الغربيصاروخ باليستي قصير المدى يستهدف معسكرًا للـغزاة فـــــــــي الساحل الغربي
ــة للجيش  ــوة الصاروخي ــت الق أطلق
ــاء أمس صاروخاً  واللجان الشعبية مس
باليستياً عىل معسكر للغزاة يف الساحل 

الغربي .

ــبأ)  ـــ (س ل ــكري  ــدر عس ــد مص وأك
ــدى  امل ــري  قص ــتياً  باليس ــاً  صاروخ أن 
ــاحل  ــكراً للغزاة يف الس ــتهدف معس اس

الغربي، محققاً إصابات مبارشة.


