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صنعاء / سبأ
ــنة  ــىل رقم (203) لس ــيايس األع ــرار رئيس املجلس الس ــس ق ــدر أم ص

2018م بتعيني خالد محمد أحمد املاوري عضوا يف مجلس الشورى.

تعيين الماوري عضوا بمجلس الشورىتعيين الماوري عضوا بمجلس الشورى
صنعاء - سبأ

ــيايس  ــاط رئيس املجلس الس التقى األخ مهدي املش
األعىل أمس رئيس مجلس القضاء األعىل القايض أحمد 

يحيى املتوكل.

ــلطة  ــري العمل بالس ــة س ــرى خالل اللقاء مناقش ج
القضائية والجهود املبذولة لتقريب العدالة من املواطنني 

خاصة يف ظل األوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن.
ــة سري العمل باملحاكم  كما جرى خالل اللقاء مناقش

األداء  ــتوى  مس ــني  لتحس ــا  واحتياجاته ــات  والنياب
والتغلب عىل الصعوبات، وجوانب التنسيق بني األجهزة 
ــا  ــت يف قضاي ــة الب ــة لرسع ــة والنياب ــة والعدلي القضائي

املواطنني.

ــس  ــس املجل ــاط رئي املش ــدي  ــى األخ مه التق ــا  كم
ــوزراء وزير املالية  ــس نائب رئيس ال ــيايس األعىل أم الس
الدكتور حسني مقبويل والقائم بأعمال محافظ الحديدة 

محمد عايش قحيم.

ــل محافظة الحديدة  ــش اللقاء الذي حرضه وكي وناق
ــار أحمد  ــوارد عبد الجب ــة وامل ــة واإلداري ــؤون املالي للش

محمد..

الـــــعـــــدوان مـــخـــطـــطـــات  ـــــال  ـــــش وإف الــــوطــــنــــي  ــــاف  ــــف ــــط االص ـــز  ـــزي ـــع ت فـــــي  والــــمــــشــــائــــخ  ـــة  ـــي ـــاع ـــم ـــت االج الـــــوجـــــاهـــــات  دور  ـــى  ـــل ع ـــد  ـــي ـــأك ـــت ال   ■■

الرئيس المشاط: الظروف الراهنة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات والتخفيف من معاناة المواطنينالرئيس المشاط: الظروف الراهنة تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لمواجهة التحديات والتخفيف من معاناة المواطنين
التقى  رئيس مجلس القضاء  ووزير المالية ومحافظ ذمار والقائم بأعمال محافظ الحديدة ومشائخ عتمة:

البقية صفحة 02

مجلس الوزراء يناقش ا?وضاع في الجبهات والمواضيع المتصلة بالشأن االقتصاديمجلس الوزراء يناقش ا?وضاع في الجبهات والمواضيع المتصلة بالشأن االقتصادي
ــه الدوري  ــوزراء اجتماع ــس ال ــتعرض مجل اس
ــس الدكتور  ــس املجل ــة رئي ــاء برئاس ــس بصنع أم
ــىل  ع ــاع  األوض ــور،  حبت ــن  ب ــح  صال ــز  عبدالعزي
ــات  ــل بالجبه ــا يتص ــيما م ــة س ــاحة الوطني الس

والشأن االقتصادي .
ــة االجتماع أمام الذكرى  ووقف املجلس يف بداي
ــتقالل املجيد  ــني لالس ــنوية الحادية والخمس الس
ــا  ــة ألحي ــود القائم ــرب، والجه ــن نوفم ــني م الثالث

املناسبة وإبراز رمزيتها يف الواقع الراهن .
ــي يف  ــعب اليمن ــري الش ــس جماه ــا املجل وحي
ــبة الوطنية الـ 30 من  الداخل والخارج بهذه املناس
ــالء آخر جندي  ــه الوطن ج ــهد في نوفمرب الذي ش

بريطاني يف عام ????م .

مدير مكتب الرئاسة يناقش  الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات مدير مكتب الرئاسة يناقش  الجوانب المتصلة بتوفير احتياجات 
المواطنين من الغاز المنزلي ومجلس الشورى يبحث الصعوبات المواطنين من الغاز المنزلي ومجلس الشورى يبحث الصعوبات 

صنعاء / سبأ / منصور شايع
ــة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد  ناقش اجتماع بصنعاء أمس برئاس
ــمي  حامد، ضم أمني العاصمة حمود عباد ونائب وزير الصناعة محمد الهاش
ــي املدومي،  ــي وهان ــاز محمد املدان ــة الغ ــة برشك ــة االقتصادي ــيل اللجن وممث
ــاز املنزيل بأمانة  ــات املواطنني من مادة الغ ــة بتوفري احتياج ــب املتصل الجوان

العاصمة.
ــد املداني ووكيل  ــورى خال ــرق االجتماع الذي ضم عضو مجلس الش وتط
ــة اليمنية للغاز  ــر التنفيذي للرشك ــقاف ونائب املدي ــة العاصمة عيل الس أمان

املهندس محمد القديمي، ومسؤول الغاز بأمانة العاصمة محمد راجح..  صـ 03رئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال المنظمة الدولية للهجرة رئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال المنظمة الدولية للهجرة 

صنعاء / سبأ 
ــة  عقد بصنعاء أمس اجتماع برئاس
ــة الجمهورية أحمد  ــر مكتب رئاس مدي
ــم أمني العاصمة حمود عباد  حامد، ض

ونائب وزير الصناعة محمد الهاشمي 
عضو اللجنة االقتصادية ووكيل أمانة 

العاصمة عيل السقاف .

اجتماع برئاسة أحمد حامد يؤكد أهمية اجتماع برئاسة أحمد حامد يؤكد أهمية 
استمرار النزول لضبط المتالعبين با?سعاراستمرار النزول لضبط المتالعبين با?سعار

البقية صفحة 02 التفاصيل صفحة 02

طيران العدوان يشن سلسلة غارات  على الحديدة ومارب والبيضاء والجوفطيران العدوان يشن سلسلة غارات  على الحديدة ومارب والبيضاء والجوف
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش
ــارات عىل  ــس غ ــس خم ــعودي أم الس
يف  ــي  والدريهم ــل  باج ــي  مديريت

محافظة الحديدة .
ــة  ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــتهدف  ــبأ) أن الطريان املعادي اس (س
ــن  بأربع غارات مديرية الدريهمي ، وش
ــي بالقرار  ــىل مبنى املعهد املهن غارة ع

يف مديرية باجل مخلفاً أرضاراً مادية .
ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  اس ــا  كم
ــة  مدين ــس  أم ــي  األمريك ــعودي  الس

الشباب بمحافظة الحديدة.

ــدر محيل باملحافظة أن  وأوضح مص
ــارات عىل  ــن ثالث غ طريان العدوان ش

مدينة الشباب بشارع الـ90.
ــدوان  الع ــريان  ط ــتهدف  واس
ــدداً  ع ــس  أم ــي  األمريك ــعودي  الس
ــمال مديرية  ــني ش ــازل املواطن ــن من م

السخنة بمحافظة الحديدة.
ــدر محيل باملحافظة أن  وأوضح مص
ــتهدف بغارتني عدداً  طريان العدوان اس
ــخنة،  ــمال الس من منازل املواطنني ش

خلفت أرضاراً كبرية فيها.
ــن طريان العدوان  من جانب آخر ش

ــعودي أمس أربع غارات  األمريكي الس
عىل مديرية نهم .

ــارات  ــي أن الغ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة باملديرية  ــق متفرق ــتهدفت مناط اس
ــزارع  وم ــازل  من يف  أرضاراً  ــت  وخلف

املواطنني.
وأشار املصدر إىل أن مدفعية املرتزقة 

استهدفت القرى واملزارع يف املديرية.
ــن طريان العدوان السعودي  كما ش
ــارات عىل مناطق  األمريكي أمس 10 غ

متفرقة من مديرية نهم.

استهدف مدينة الشباب بشارع الـ٩٠ والمعهد المهني يف باجل

وزير العدل يؤكد ضرورة االهتمام با?طفال وزير العدل يؤكد ضرورة االهتمام با?طفال 
والحفاظ على حقوقهم وتنشئتهم بشكل سليموالحفاظ على حقوقهم وتنشئتهم بشكل سليم

صنعاء - سبأ
ــول العدالة  ــة عمل ح ــاء أمس ورش ــدأت بصنع ب
الجزائية لألطفال يف تماس مع القانون والتي تنظمها 
ــال بالتعاون مع منظمة  ــة الفنية لعدالة األطف اللجن

األمم املتحدة للطفولة واألمومة (اليونيسف).
ــتمر ثالثة أيام بمشاركة  ــة التي تس تهدف الورش
ــة  ــة العاصم ــن أمان ــة م ــاة ووكالء النياب ــن قض 30 م

ومحافظات حجة وصعدة وعمران..

يف ورشة العدالة الجزائية لألطفال : 

عمران / سبأ
ــائل إعالم العدوان  نفى اللواء مجاهد القهايل صحة ما تناقلته وس

بشأن انضمامه لصف العدوان.
وأكد مجاهد القهايل يف ترصيح لـ (سبأ) استمرار الصمود والثبات 
ــان  ــش واللج ــال الجي ــب أبط ــوف إىل جان ــدوان والوق ــة الع يف مقاوم

الشعبية وأبناء الشعب اليمني األحرار للتصدي للغزاة ومرتزقتهم.
ــائل إعالم العدوان املأجورة واملهزومة  ــار إىل أن ما تناقلته وس وأش

محاولة إلثارة الفنت وشق الصف الوطني املقاوم للعدوان.
كما أكد القهايل أن قوى العدوان لن تحقق مآربها التآمرية يف النيل 
ــن وأبنائه الذين يدركون اليوم أكرث من أي وقت مىض حقيقة  من الوط

العدوان ومخططاته التدمريية التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

اللواء القهالي ينفي صحة ما تناقلته وسائل اللواء القهالي ينفي صحة ما تناقلته وسائل 
إعالمية عن انضمامه لصف العدوانإعالمية عن انضمامه لصف العدوان

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

عمليات نوعية ?بطال الجيش واللجان تثخن جراحات الغزاة ومرتزقتهم بالساحل الغربيعمليات نوعية ?بطال الجيش واللجان تثخن جراحات الغزاة ومرتزقتهم بالساحل الغربي
ــس عملية  ــدة املدفعية أم ــري ووح ــالح الجو املس نفذ س

مشرتكة تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ــبأ) أن العملية املشرتكة  ــكري لـ (س وأوضح مصدر عس
ــالح الجو املسري ووحدة املدفعية حققت إصابة مبارشة  لس

يف صفوف الغزاة واملرتزقة بالساحل الغربي.
ــك قتىل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان يف قصف  إىل ذل
مدفعي استهدف تجمعاتهم يف الجبلية واملتينة بالساحل 
ــة آليتني للغزاة واملرتزقة  الغربي، فيما دمرت وحدة الهندس

غرب التحيتا.
ــعبية أمس عملية نوعية عىل  ونفذ الجيش واللجان الش

مواقع املرتزقة يف كيلو16 بالساحل الغربي.

مقتل وجرح عدد من المرتزقة يف الجوف 

صنعاء/ سبأ
ــم بأعمال محافظ  ــرق غالب مطلق أمس مع القائ ــغال العامة والط ــش وزير األش ناق
ــرق باملحافظة من أعمال الصيانة  ــبكة الط الحديدة محمد عياش قحيم، احتياجات ش

والرتميم.
ــتعرض اللقاء الذي ضم نائب رئيس املؤسسة العامة للطرق والجسور املهندس  واس
ــة املهندس لبيب عزالدين، حجم األرضار  أمري الدين الحوثي واملدير التنفيذي للمؤسس
التي تعرضت لها شبكة الطرق والجسور يف الحديدة جراء التصعيد العسكري للعدوان.

وزير االشغال يناقش احتياجات شبكة الطرق في الحديدة وزير االشغال يناقش احتياجات شبكة الطرق في الحديدة 

البقية صفحة 02
البقية صفحة 02

عواصم/ وكاالت
ــعودي  ــارة ويل العهد الس ــبب زي ــعاً بس ــهدت موريتانيا، غضباً واس ش
ــالم املوريتانية يوم  ــائل اإلع ــا أعلنته وس ــس، وفق م ــلمان أم محمد بن س

السبت.
ــا يحدث يف  ــب مماثلة مل ــة غض ــلمان املزمعة حال ــن س ــارة اب ــت زي ولقي
ــقجي،  ــعودي جمال خاش ــل الصحفي الس ــة مقت ــبب قضي ــر، بس الجزائ

وحرب اليمن. 
ــائل اإلعالم املوريتانية، أن ابن سلمان سيستكمل  ــبق أن أعلنت وس وس
ــا بالذهاب إىل الجزائر  ــيقوم بعده ــه اإلقليمية، يزيارة موريتانيا، وس جولت

بزيارة تستمر ليومني. 
من جهته، أعلن املنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (ائتالف أحزاب 
ــية يف موريتانيا) رفضه للزيارة املقرر أن يؤديها ويل العهد  املعارضة الرئيس

السعودي ملوريتانيا أمس األحد.

رئيس الوزراء الكندي يبحث قضيتي اليمن وخاشقجي مع بن سلمان:

رفض شعبي واسع في الجزائر رفض شعبي واسع في الجزائر 
وموريتانيا لزيارة بن سلمان وموريتانيا لزيارة بن سلمان 

التفاصيل صفحة 06

أرخبيل سقطرى ..أرخبيل سقطرى ..
تراث انساني زاخر يتعرض تراث انساني زاخر يتعرض 
لعبث غير مسبوق من قبل لعبث غير مسبوق من قبل 

االحتالل الجديد االحتالل الجديد 

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02


