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ــس  واملجل ــىل  األع ــيايس  الس ــس  للمجل ــاع  اجتم ــر  أق
ــم  ــة الدكتور قاس االقتصادي األعىل عقد أمس بصنعاء برئاس
ــىل، توريد كل أوعية  ــيايس األع لبوزة نائب رئيس املجلس الس

الدولة إىل البنك املركزي وتحصيلها نقداً.
ــة، وبدائل  ــة املصاحب ــل الرقاب ــىل تفعي ــاع ع ــد االجتم وأك
ــاالت مع  ــرشكات االتص ــبكي ل ــة، والربط الش ــيولة النقدي الس

الرضائب.
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــد نائب رئي ــاع أك ويف االجتم
ــس االقتصادي األعىل  ــوم به املجل ــدور املنتظر أن يق ــة ال أهمي
ــا اليمن للحصار الجوي  ــذه املرحلة التي يتعرض فيه خالل ه

والربي والبحري من قبل دول تحالف العدوان.
ــرتاتيجية  ــاد رؤية اس ــىل إيج ــة العمل ع ــىل أهمي ــدد ع وش
اقتصادية جديدة، وبذل كل الجهود لرصف املرتبات واالنتصار 
ــة للمهام  ــط التنفيذي ــداد الخط ــة، وإع ــة االقتصادي يف الجبه
ــب املتغريات  ــا يواك ــائه، وبم ــق قرار إنش ــس وف ــة باملجل املناط

وظروف العدوان املفروض عىل اليمن.
ــىل بتقديم  ــس االقتصادي األع ــه الدكتور لبوزة املجل ووج
املقرتحات الالزمة لرفع اإليرادات، ورفع مستوى الرقابة عليها، 
وتحصيل كل إيرادات الدولة املستحقة نقداً إىل البنك املركزي، 
ــدور الرقابي للبنك  ــب أي مبالغ وتعزيز وتفعيل ال ــع تجني ومن

ويف وضع السياسة النقدية وإدارتها وضبطها.
ــىل البدء من  ــادي األعىل ع ــاء املجلس االقتص وحث أعض
ــات واللجان  ــتفادة من كل الدراس حيث انتهى اآلخرون واالس
ــها  ــة يلمس ــم عملي ــون خطواته ــابقة وأن تك ــة الس االقتصادي
ــددا عىل رضورة االستفادة من كل  املواطن بشكل مبارش .. مش

اإلمكانيات املتاحة لتحسني الوضع االقتصادي الراهن.

علماء باكستان يطالبون بوضع علماء باكستان يطالبون بوضع 
حد لممارسات النظام السعودي حد لممارسات النظام السعودي 

القضاء اBعلى يقر حركة القضاء اBعلى يقر حركة 
تنقالت  قضائية لـ تنقالت  قضائية لـ ٤٧٤٧ قاضيًا ..  قاضيًا .. 

أسماء القضاة والمحاكم أسماء القضاة والمحاكم 

كمائن نوعية للجيش واللجان كمائن نوعية للجيش واللجان 
ترهب العدو السعودي ترهب العدو السعودي 

تداعيات العدوان على تداعيات العدوان على 
اليمن .. السعودية تلغي اليمن .. السعودية تلغي 

مشاريع بالمليارات مشاريع بالمليارات 
البقية صفحة 02

مخاوف الردع الباليستيمخاوف الردع الباليستي

/
ــال حصيلة رصعى مرتزقة  ــت إىل أكرث من 40 قتي ارتفع
ــعودي ومليشيا الفار هادي وحزب  تحالف العدوان الس
ــش  ــال الجي ــا أبط ــة نفذه ــات نوعي ــالح يف عملي اإلص
ــاحلية  ــا  الس ــة املخ ــس يف جبه ــعبية أم ــان الش واللج
ــادر محلية يف محافظة عدن  ــة تعز، وقالت مص بمحافظ
ــفيات  ــوا إىل مستش ــح وصل ــل وجري ــو 100 قتي أن نح
ــني من جبهة  ــني املاضيني قادم ــدن يف اليوم ــة ع محافظ

املخا الساحلية.
ــات مباغتة  ــة وهجم ــات تكتيكي ــك يف عملي ــاء ذل وج
نفذها أمس أبطال الجيش واللجان الشعبية عىل مواقع 
وتجمعات كتائب العدوان السعودي واملرتزقة يف العديد 
ــز ويف  ــة تع ــة ملحافظ ــة والغربي ــات الجنوبي ــن الجبه م
ــتهدف الجيش واللجان  ــدارة جبهة املخا حيث اس الص
ــعودي  اإلماراتي  ــدوان الس ــل كتائب الع ــئ ومعاق مخاب
ــفرت عن مرصع وإصابة  ــة يف عمليات نوعية أس واملرتزق
العرشات وبينهم ضباط وجنود من املرتزقة السودانيني.

قتلى وجرحى من مليشيا هادي واإلصالح يف كرش والمخا وموزع ومأرب والمدفعية دكت معسكر الصدرين يف الضالع

عمليات تكتيكية وهجمات للجيش واللجان في الجبهة الساحلية عمليات تكتيكية وهجمات للجيش واللجان في الجبهة الساحلية 
أوقعت عشرات المرتزقة وقطعت خطوط ا*مدادأوقعت عشرات المرتزقة وقطعت خطوط ا*مداد

التفاصيل  صفحة 03التفاصيل  صفحة 03

صنعاء / سبأ
ــته  ــواب يف جلس ــس الن ــر مجل أق
املنعقدة أمس برئاسة رئيس املجلس 
ــه  توجي ــي،  الراع ــيل  ع ــى  يحي األخ 
ــات يف  ــن التوصي ــدد م ــة بع الحكوم
ــة  الربملاني ــان  اللج ــارات  زي ــوء  ض
ــة  واملكلف ــه  عن ــة  املنبثق ــة  الخاص
ــاع  ــة أوض ــي لدراس ــزول امليدان بالن
ــة العاصمة  ــجون ونزالئها بأمان الس
ومحافظات صنعاء وذمار والحديدة 

وريمة .
ــر  ــزم وزي ــد أن الت ــك بع ــي ذل يأت
الداخلية اللواء الركن محمد عبدالله 
القويس بتوصيات املجلس وبحضور 
ــوزارة  بال ــة  العام ــات  العالق ــر  مدي
ــكرتري  ــح عيل وس ــل صال ــد نبي العقي
ــني  وزير الداخلية العقيد محمد حس

عيظة الزيادي.
النواب  تضمنت توصيات مجلس 
لحكومة اإلنقاذ الوطني يف ما يخص 
ــجون ونزالءها يف أمانة العاصمة  الس

ومحافظة صنعاء عىل النحو اآلتي :
ــغيلية  التش ــة  املوازن ــاد  1.اعتم
املناسبة لألجهزة األمنية وبما يمكنها 
من تأدية أعمالها وواجباتها يف حفظ 

أمن واستقرار الوطن واملواطن.
ــجون  الس ــاع  أوض ــة  معالج  .2
ــات  ــة الخدم ــاد كاف ــل إيج ــا يكف بم

ــة  والصحي ــية  املعيش ــات  واملتطلب
ــاد املوارد  ــد واعتم ــاجني ، ورص للمس

املناسبة لذلك.
ــة العامة عىل القيام  3. حث النياب
ــجناء  الس ــا  قضاي ــع  م ــا  بواجباته

ورسعة البت فيها.

البرلمان وجه توصيات لحكومة االنقاذ بتحسين أوضاع البرلمان وجه توصيات لحكومة االنقاذ بتحسين أوضاع 
السجون والسجناء وتطوير اBداء القضائي  السجون والسجناء وتطوير اBداء القضائي  

لجنة لمتابعة التجار ورجال األعمال لمساعدة المعسرين

/ 
ــة  ــكرية ميداني ــادر عس ــدت مص أك
ــن كتائب  ــرشات م ــة الع ــرصع واصاب م
ــعودي ومرتزقته أمس لدى  ــدو  الس الع
ــان محاولة  ــال الجيش واللج ــد ابط ص
ــدو يف جبهة  ــلة لكتائب الع ــف فاش زح

عسري مسنودة بغطاء جوي كثيف .

العدو السعودي يترنح على مقتلة لجنوده العدو السعودي يترنح على مقتلة لجنوده 
في عسير كبدته خسائر ثقيلةفي عسير كبدته خسائر ثقيلة

ــا  ــدة نرشته ــات جدي ــق معطي وف
ــائل إعالمية غربية، قرر تحالف  وس
ــعودي اإلماراتي إرجاء  ــدوان الس الع
ــاح ميناء  ــكرية الجتي ــه العس عمليت
ــات ردع  ــبا من عملي ــدة تحس الحدي
باليستية قد تطاول عاصمة العدوان 
ــات  ــرية إىل أن مباحث ــاض ، مش الري
ــعودية  جرت مؤخرا يف العاصمة الس
ــة  الحاكم ــة  العائل رؤوس  ــت  جمع
ــكرية يف  ــاء العملية العس وأقرت إرج
الحديدة أمال  يف ضوء اخرض امريكي 

ــالت  ــه العائ ــل علي ــر أن تحص ُينتظ
ــاض وابو  ــة يف الري ــة الحاكم الوراثي
ــر  ــة لوزي ــارة مرتقب ــالل زي ــي خ ظب
الخارجية األمريكي ريكس تيلريسون 

إىل الرياض لم يحدد موعدها بعد.
وقالت إن التطمينات التي حملها 
ــعودي محمد بن  ــد الس ويل ويل العه
ــعودي  ــلمان إىل أركان النظام الس س
ــدء بالعملية  ــم الب ــلت يف إقناعه فش
ــاء الحديدة  ــكرية الجتياح مين العس
ــه عىل وعود من  رغم تأكيده بحصول

ــاندته يف مخططه  ــب بمس ادارة ترام
ــاوف أركان  ــه رضخ ملخ ــرية إىل أن مش
ــت  طالب ــي  الت ــة  الحاكم ــة  العائل
بالتدخل الحتواء  امريكية  بضمانات 
ــم  عواص ــدد  ته ــد  ق ــات  تداعي أي 
ــة  العملي ــن  ش ــال  ح يف  ــف  التحال
ــة  مواجه يف  ــيما  س وال  ــكرية،  العس
خطر الصواريخ  اليمنية الباليستية 
ــي  العمالن ــم  الدع ــن  ع ــال  فض

واللوجيستي..

صنعاء / سبأ
ــى وزارة الخارجية أمس  عقد بمبن
ــات  تداعي ــة  ملناقش وزاري  ــاع  اجتم
ــاني املتدهور الذي تمر  الوضع اإلنس
ــدوان والحصار  ــراء الع ــالد ج ــه الب ب
ــامل املفروض عىل بالدنا من قبل  الش
العدوان السعودي ـ اإلماراتي، والذي 
ــانية تعد األسوأ عىل  أوجد كارثة إنس
مستوى العالم حسب تقارير القطاع 

اإلنساني يف األمم املتحدة.
وأكد االجتماع أهمية إعطاء أولوية 
ــاً وبحاجة إىل  ــرث ضعف ــق األك للمناط
تقديم املساعدات اإلنسانية العاجلة .
ــة  ــم كاف ــاع تقدي ــد االجتم ــا أك كم
ــل املنظمات  ــهيالت الالزمة لعم التس
ــة يف بالدنا،  ــانية الدولية العامل اإلنس
بما يمكنها من أداء مهامها اإلنسانية.

ــي  الت ــود  الجه ــاع  االجتم ــن  وثم

ــص  وباألخ ــدة  املتح ــم  األم ــا  تبذله
ــل  وكي ــة  برئاس ــاني  اإلنس ــاع  القط
ــؤون  ــام لألمم املتحدة للش ــني الع األم
ــن،  أوبراي ــتيفن  اس ــانية  اإلنس
ــدة لدى  ــم لألمم املتح ــق املقي واملنس
ــة  ــدرك، وكاف ــي ماكجول ــا جيم بالدن
ــانية الدولية  ــب املنظمات اإلنس مكات
ــري الحكومية العاملة يف  الحكومية وغ

بالدنا.

التأكيد على تسهيل مهام المنظمات ا*نسانية في اليمن التأكيد على تسهيل مهام المنظمات ا*نسانية في اليمن 
يف اجتماع بوزارة الخارجية 

اعتربتها شريكا فعليا يف العدوان على اليمن

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

/ 
ــتريية عىل  ــعودي أمس غاراته الهس ــدوان الس ــف طريان تحالف الع كث
ــاحلية  مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة الحدودية واملديريات الس
بمحافظة تعز فضال عن معاودته الغارات الهستريية عىل العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن طريان العدوان السعودي األمريكي 
ــن غارة واحدة عىل  حلق أمس بكثافة فوق العاصمة صنعاء وضواحيها وش

مطار صنعاء الدويل (املطار الجديد) املجاور لقاعدة الديلمي الجوية.

/ حمدي دوبلة
ــعبية العليا للدفاع عن قضايا اليمن والتصدي للعدوان  قالت الهيئة الش
ــا الهزيلة وغري  ــىل مواقفه ــدة ع ــة األمم املتح ــاة منظم ــدد مقاض ــا بص بأنه

االنسانية تجاه اليمن وما يتعرض له من عدوان همجي سافر.
ــأن مواقف املنظمة األممية  ــخة منه ب وأضافت يف بيان تلقت "الثورة" نس
ــم الذي  ــد املباركة والتأييد للعدوان الغاش ــاوزت التواطؤ والصمت إىل ح تج
ــة  ــا تفرضه من حصار اقتصادي جائر وممارس ــعودية وم تقوده اململكة الس
ــىل كل أبناء اليمن,  ــع وتطبيق العقاب الجماعي ع ــة االفقار والتجوي سياس
ــالذا للمظلومني  ــاء باعتباره م ــررت اللجوء إىل القض ــة ق ــريا إىل أن الهيئ مش

وسرتفع دعوى قضائية ضد األمم املتحدة أمام إحدى املحاكم املدنية ..

طيران العدوان يشن غارات كثيفة طيران العدوان يشن غارات كثيفة 
على صنعاء والمخا وميدي على صنعاء والمخا وميدي 

الهيئة الشعبية العليا تقرر مقاضاة اBمم المتحدةالهيئة الشعبية العليا تقرر مقاضاة اBمم المتحدة

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

مخاوف الردع الباليستي أرجأت مخطط العدوان احتالل ميناء الحديدة .. بانتظار الضوء اBخضر اBمريكيمخاوف الردع الباليستي أرجأت مخطط العدوان احتالل ميناء الحديدة .. بانتظار الضوء اBخضر اBمريكي


