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انتخابات نادي شعب صنعاء.. على 
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صنعاء / سبأ
عقد اجتماع حكومي أمس بصنعاء برئاسة 
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل رئي
ــة اإلجراءات  ــرس ملناقش ــن حبتور، ك صالح ب
ــة الخاصة باآللية املقدمة إىل مجلس  التنفيذي
النواب بشأن معالجة مرتبات موظفي الجهاز 

اإلداري للدولة حتى شهر مارس املنرصم.
ــا  ــرضه نائب ــذي ح ــاع ال ــرى يف االجتم وج
ــؤون الدفاع واألمن والشؤون  رئيس الوزراء لش
ــة ووزراء اإلدارة املحلية ، الداخلية،  االقتصادي
ــة، ووزير  ــات، املالي ــة والتأمين ــة املدني الخدم
ــورى،  ــواب والش ــيس الن ــؤون مجل ــة لش الدول
ــة  وتقني ــاالت  االتص ــارة،  والتج ــة  الصناع
املعلومات وأمني عام مجلس الوزراء، وعدد من 
ــارك والرضائب،  ــني يف مصلحتي الجم املختص
ــأن  ــىل مقرتح وزارة املالية بش ــرى االطالع ع ج
آلية تحويل أرصدة املرتبات املتأخرة إىل الهيئة 
ــدي، إىل جانب  ــري الربي ــد والتوف ــة للربي العام
ــراءات البنك  ــفافية إج ــوح وش ــهيل ووض تس
ــة لحقوق تجار املواد  املركزي اليمني، الضامن

الغذائية يف إطار نظام القسائم التموينية .
ــاته،  مناقش ــوء  ض ــىل  ع ــاع  االجتم ــه  ووج
ــل األرصدة املتأخرة  ــة برسعة تحوي وزارة املالي
ــات جميع موظفي الجهاز اإلداري للدولة  ملرتب
ــابات خاصة بهم  حتى مارس املايض، إىل حس
ــك كضمان  ــد، وذل ــة للربي ــة العام ــرف الهيئ ط

عميل..
ــن الدولة تجاه جميع املوظفني يف   وواضح م
ــتطيعون الحصول  ــم، التي يس ــون حقوقه ص
ــاع املالية، مع األخذ  ــن األوض عليها عند تحس
ــائم التموينية  بعني االعتبار خصم قيمة القس
للمستفيدين من هذه اآللية وتحويلها كأرصدة 

لصالح تجار املواد الغذائية أوال بأول.
وأشار االجتماع إىل أنه ويف ما يخص القسائم 
التموينية، فإن الحصول عليها يشء اختياري 
ــني والعمال.. موضحا  ــني فيها من املوظف للراغب
ــف أو العامل يف  ــة املوظ ــدم رغب ــال ع ــه يف ح أن
ــة ما يعادل  ــيتم إضاف ــول عليها فإنه س الحص

نسبتها من النقد إىل رصيدهم يف الربيد.
وناقش االجتماع عددا من املواضيع األخرى 

واتخذ إزاءها عددا من اإلجراءات املناسبة.

لهذا السبب حلق طيران لهذا السبب حلق طيران 
العدوان السعودي العدوان السعودي 

وا#ماراتي بكثافة فوق وا#ماراتي بكثافة فوق 
العاصمة ومارب أمسالعاصمة ومارب أمس

تدمير آلية وجرافة تدمير آلية وجرافة 
تابعتين للعدو السعودي  تابعتين للعدو السعودي  

في جيزان وعسيرفي جيزان وعسير

اليوم انطالق المسيرة اليوم انطالق المسيرة 
الراجلة إلى الحديدة .. الراجلة إلى الحديدة .. 

سيرا على ا@قدامسيرا على ا@قدام

هزيمة قاسية لكتائب العدوان والمرتزقة في محيط جبل النار بالمخاهزيمة قاسية لكتائب العدوان والمرتزقة في محيط جبل النار بالمخا

المعادلة تتغيرالمعادلة تتغير

صنعاء / سبأ
ــيل الصماد  ــح ع ــث األخ صال بع
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل رئي
ــاة  وف يف  ــاة  ومواس ــزاء  ع ــة  برقي

املناضل محمد حاتم الخاوي.
ــيايس  ــس املجلس الس ونوه رئي
ــد  الفقي ــأدوار  ب ــه  برقيت ــىل يف  األع
ــة يف  ــهاماته النضالي ــة وإس الوطني
ــة  ــورة والجمهوري الث ــن  ــاع ع الدف
ــع  مواق ــف  مختل ــن  وم ــدة  والوح
ــؤولية التي أُسندت إليه خالل  املس
ــواً  عض ــا  وآخره ــه  حيات ــرية  مس

بمجلس الشورى.
ــرس  خ ــن  الوط أن  إىل  ــار  وأش
ــرية  ــن خ ــدا م ــد واح ــل الفقي برحي
أبنائه األوفياء ووطنيا مخلصا ممن 
وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، حيث 

كان مثاال لإلخالص والتفاني.

الرئيس الصماد يعزي في الرئيس الصماد يعزي في 
وفاة المناضل محمد الخاويوفاة المناضل محمد الخاوي

صنعاء / سبأ
ــة نائب  ــد أمس اجتماع برئاس ُعق
ــؤون االمن والدفاع  رئيس الوزراء لش
ــكرية واألمنية  ــة العس ــس اللجن رئي
ــالل بن عيل  ــن ج ــواء الرك ــا الل العلي
ــة قضايا مكافحة  ــان ملناقش الرويش

التهريب الجمركي.
ــرضه وزير  ــاع الذي ح ويف االجتم

ــد بن  ــن محم ــواء الرك ــة الل الداخلي
ــة  املالي ــر  ووزي ــويس  الق ــه  عبدالل
ــعبان  ش ــن  حس ــح  صال ــور  الدكت
ــارك  الجم ــي  مصلحت ــادات  وقي
ــتعراض الجهود  والرضائب جرى اس
ــة التهريب واآلليات  ــة ملكافح املبذول

الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة.
ــب  الجوان ــاع  االجتم ــش  وناق

أداء  ــر  وتطوي ــز  بتحفي ــة  املتعلق
ــة  مكافح ــن  ع ــؤولة  املس ــات  الجه
ــول إىل أفضل  ــة الوص ــب بغي التهري
ــن  ــد م ــن الح ــا يضم ــن بم أداء ممك
ــي  ــن القوم ــىل األم ــك ع ــورة ذل خط
ــدا  جه ــب  يتطل ــذي  وال ــي  اليمن

مجتمعيا ملواجهة الفكر الخاطئ ..

يف اجتماع برئاسة اللواء الرويشان

البقية صفحة 02

 أدان مجلس النواب واستنكر بشدة يف جلسته 
ــس املجلس األخ يحيى  ــة رئي املنعقدة أمس برئاس
ــي الذي  ــي اإلجرام ــادث اإلرهاب ــي الح ــيل الراع ع
استهدف منطقة تجمع الحافالت التي تنقل أهايل 
ــدين غرب  ــة بمنطقة الراش ــا والفوع ــي كفري بلدت

حلب بالجمهورية العربية السورية الشقيقة.
ــة  ــواب يف الجمهوري ــس الن ــرب مجل ــا أع وفيم
ــجبه الشديدين لهذا العمل  اليمنية عن إدانته وش
ــرشات  ــه ع ــذي راح ضحيت ــي ال ــي اإلجرام اإلرهاب
ــاء،  الضحايا والجرحى أغلبهم من األطفال والنس

ــي اإلرهابي إىل وقوع  ــذا العمل اإلجرام ــا أدى ه كم
ــار كبري بالحافالت.. أكد تضامن مجلس النواب  دم
ــعب  الش ــس  مجل ــب  جان إىل  ــي  اليمن ــعب  والش

والشعب السوري الشقيق يف محنته الحالية.

مجلس النواب يدين الحادث االرهابي بسورية  مجلس النواب يدين الحادث االرهابي بسورية  

التفاصيل صفحة 02
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/ 
ــة أن قوات  ــكرية ميداني ــادر عس قالت مص
ــعبية تمكنت مساء أمس  الجيش واللجان الش
ــب العدوان  ــدة زحوف جديدة لكتائ من كرس ع
ــاه منطقة  ــي واملرتزقة باتج ــعودي األمريك الس
ــة ملديرية املخا  ــار بالضواحي الرشقي ــل الن جب

ــاحلية بعد ساعات من تكبد فلول العدوان  الس
ــات  ــرا يف عملي ــة فج ــائر فادح ــة خس واملرتزق
نوعية للجيش واللجان  أفلحت يف دحر كتائب 
ــن معاقلهم يف محيط جبل  العدوان واملرتزقة م
ــدة الغزاة  ــر أمس مكب ــاعات فج النار خالل س

واملرتزقة خسائر فادحة.

١٨٠١٨٠ قتيال وجريحا وصلوا مستشفى الجمهورية بعدن  قتيال وجريحا وصلوا مستشفى الجمهورية بعدن 
وعشرات الجثث متناثرة في الخالءوعشرات الجثث متناثرة في الخالء

الجيش واللجان صدوا زحوفًا ليلية جديدة للعدوان والمرتزقة بالمخا بعد انتكاسة جبل النار

إقرار إجراءات لمكافحة التهريب الجمركي إقرار إجراءات لمكافحة التهريب الجمركي 

صنعاء / سبأ
ــواء الركن محمد  ــال وزير الدفاع الل ق
ــرب العدوانية  ــي "إن الح ــارص العاطف ن
ــرث من  ــذ أك ــن من ــد اليم ــن ض ــي تش الت
ــة  تدمريي ــة  دموي ــرب  ح ــي  ه ــني،  عام
ــن األطفال  ــتهدفت املدنيني م ــة اس ظامل
ــدرات  ومق ــدارس  امل ــالب  وط ــاء  والنس
ــن الخدمية والتنموية " .. مؤكدا أن  الوط

ــع كل القيم الدينية  هذه الحرب تتناىف م
ــدة  املتح ــم  األم ــق  ومواثي ــة  واألخالقي

والقانون الدويل اإلنساني.
ــس رئيس  ــالل لقائه أم ــك خ ــاء ذل ج
ــب األحمر  ــة الدولية للصلي ــة اللجن بعث
ــة  ــس البعث ــب رئي ــت و نائ ــندر ف اليكس

كارلوس مورازاني.

التقى بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر

وزير الدفاع: ما يتعرض له اليمن من عدوان يتطلب العون خاصة للجرحى وا@سرىوزير الدفاع: ما يتعرض له اليمن من عدوان يتطلب العون خاصة للجرحى وا@سرى

/ 
ــعودية  ــن (الس ــىل اليم ــدوان ع ــريف الع ــالف بني ط ــذر الخ ــدت ن تصاع
ــأن  ــات متبادلة غري معلنة بني الجانبني يف ش ــارات) عىل خلفية اتهام واالم
حادثة اسقاط الطائرة العمودية السعودية من طراز "بالك هوك" يوم أمس 
يف محافظة مأرب ، يف الحادث الذي أقر النظام السعودي أنه أدى إىل مرصع 
ــعوديا مخلفا واحدة من أكرب االنتكاسات التي يواجهها العدو  12 ضباطا س

السعودي خالل عدوانه املستمر عىل اليمن منذ أكرث من عامني.
وأكد مصدر عسكري ميداني مرصع 13من الضباط السعوديني يف حادثة 
ــكرية تابعة لتحالف العدوان السعودي أمس عندما كان  سقوط طائرة عس

يستقلها ضباط وجنود سعوديون فوق منطقة تداوين بمحافظة مأرب.

/ 
ــيع الدعم  ــم ملف توس ــرية تحركاتها لحس ــنطن وت ــت واش * رفع
ــكري الذي تقدمه لتحالف العدوان السعودي عىل اليمن، وال  العس
ــمية  ــاء الحديدة يف الزيارة الرس ــه يف احتالل مين ــيما يف مخطط س
ــس ماتيس للرياض  ــاع األمريكي جيم ــا أمس وزير الدف ــي بدأه الت
ــعوديني بالتزامن مع سلسلة لقاءات جمعت  ــؤولني الس ولقائه املس
ــد ربه هادي مع  ــم الخيانة العظمى عب ــار املحكوم باإلعدام بته الف
ــي املرافق  ــن الوفد االمريك ــوا الرياض ضم ــؤولني أمريكيني وصل مس

للوزير ما تيس.

/
ــارة عىل  ــي أمس 90 غ ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع ــن ط ش
ــات تعز،  ــة بمحافظ ــاء متفرق ــتهدفا انح ــة مس ــات اليمني املحافظ
ــني  عىل مواقعه  ــبوة، بالتزامن مع غارت ــدة، حجة، صعدة، ش الحدي

ومناطقه يف عمق اراضيه  بنجران.
ــة املخا  ــىل مديري ــارات كثيفة ع ــس غ ــدوان أم ــريان الع ــن ط وش
ــناد مرتزقته الذين تكبدوا  ــاحلية بمحافظة تعز يف محاولة إلس الس
أمس خسائر فادحة يف عمليات نوعية للجيش اسفرت عن دحرهم 

من محيط جبل النار رشقي املدينة.
ــن أكرث  ــعودي ش ــكرية إن طريان العدوان الس وقالت مصادر عس
ــة املخا خالل  ــه رشقي مديري ــل النار ومحيط ــن 45 غارة عىل جب م
ساعات نهار وليل أمس، فضال عن شنه 9 غارات  عىل معسكر خالد 

بمديرية موزع وغارتني عىل جبل العمري يف مدينة ُذباب ..

مصرع ضباط الطائرة السعودية بمارب يؤجج الصراع مصرع ضباط الطائرة السعودية بمارب يؤجج الصراع 
مع ا#مارات وانفجار عنيف يهز المدينة ليًالمع ا#مارات وانفجار عنيف يهز المدينة ليًال

مباحثات أميركية سعودية سرية لدعم مباحثات أميركية سعودية سرية لدعم 
واشنطن مخطط احتالل ميناء الحديدةواشنطن مخطط احتالل ميناء الحديدة

٩٠٩٠ غارة شنها طيران العدوان السعودي على  غارة شنها طيران العدوان السعودي على 
المحافظات اليمنية اكثرها في المخاالمحافظات اليمنية اكثرها في المخا


