
صنعاء -سبأ
ــس الوزراء  التقى نائب رئي
الدكتور  االقتصادية  للشؤون 
ــب مدير  ــني مقبويل ونائ حس
ــة  الجمهوري ــة  رئاس ــب  مكت
ــه أبو حورية  ــور عبدالل الدكت
ــر اإلدارة املحلية عيل بن  ووزي
ــىل حدة  ــيس كل ع ــيل القي ع
ــج  لربنام ــة  اإلقليمي ــرة  املدي
بانه  ــدة  املتح ــاريع األمم  مش

كالوتي.
ــاءات  اللق ــالل  خ ــرى  ج
استعراض األوضاع اإلنسانية 
ــدوان  الع ــراء  ج ــن  اليم يف 

ــا خلفه من دمار  والحصار وم
ــآت  ــة التحتية واملنش يف البني

الخدمية والحيوية.
إىل  ــاءات  اللق ــت  وتطرق
ــراء  ج ــة  الكارثي ــاع  األوض
ــالق  إغ ــتمرار  واس ــار  الحص
ــذا  ــدويل، وك ــاء ال ــار صنع مط
يف  ــانية  اإلنس ــات  االحتياج
ــاً  احتياج ــرث  األك ــق  املناط
ــي تم  الت ــق  املناط ــاً  خصوص
ــل العدوان  ــتهدافها من قب اس

بشكل مبارش.
ــاءات  اللق ــالل  خ ــم  وت
ــذي يمكن  ــدور ال ــة ال مناقش

ــدة  ــم املتح ــه األم ب ــوم  أن تق
ــدة األوضاع  ــف من ح للتخفي
ــراء  ج ــة  الصعب ــانية  اإلنس
ــاع الراهنة والعمل عىل  األوض
إيقاف العدوان وفتح املطارات 
ــا  وفق ــة،  اليمني ــئ  واملوان
ــق والقوانني واألعراف  للمواثي

الدولية.
ــرة اإلقليمية  ــارت املدي وأش
ــم  األم ــاريع  مش ــج  لربنام
ــم  األم ــود  جه إىل  ــدة،  املتح
املتحدة يف تلمس االحتياجات 
ــن  م ــف  والتخفي ــة  الطارئ

األوضاع اإلنسانية.

صنعاء/ سبأ
ــاوري  ــس اللقاء التش ــة الجمارك أم ــة مصلح ــد برئاس عق
ــة الجمركية  ــب ومراكز الرقاب ــدراء مكات ــادات املصلحة وم لقي
ــور صالح  ــة الدكت ــة وزير املالي ــات برئاس ــن املحافظ ــدد م بع

شعبان تحت شعار "معا ملكافحة التهريب".
ــدراء  ــارك وم ــة الجم ــرضه وكالء رئاس ــذي ح ــاء ال ويف اللق
ــر املالية عىل  ــد وزي ــز باملحافظات، أك ــاء املراك ــوم ورؤس العم
ــع املنافذ لرفد  ــة يف جمي ــرادات الجمركي ــل اإلي ــة تحصي أهمي

الخزينة العامة للدولة.
ــتحقات  ــارك يف تحصيل املس ــة الجم ــاد بدور مصلح وأش
ــة عىل  ــا املصلح ــزي.. حاث ــك املرك ــا إىل البن ــة وتوريده املالي
ــة لتحقيق األهداف  ــوادر العاملة يف املنافذ الجمركي تأهيل الك

املنشودة.

ــن يف  ــبة املقرصي ــىل رضورة محاس ــة ع ــر املالي ــدد وزي وش
أعمالهم وتطبيق القانون نصاً وروحاً.

ــارك يحيى  ــال رئيس مصلحة الجم ــد القائم بأعم ــا أك فيم
ــطى، عىل أهمية هذا اللقاء يف تركيزه عىل مكافحة  محمد االس
ــة  ــة يف مواجه ــة االقتصادي ــود الجبه ــز صم ــب تعزي التهري

العدوان.
وأشار إىل أن املصلحة تعمل رغم العدوان والحصار الجائر 
ــرادات وحققت إيرادات  ــب وتحصيل اإلي عىل مكافحة التهري
ــار و300 مليونا  ــرتة املاضية بلغت 101 ملي ــة خالل الف إجمالي

و737 الف ريال.
ــا بالدور  ــة كوادره ــة بكاف ــام املصلح ــىل قي ــاء ع ــد اللق وأك
ــات املعنية  ــة املؤسس ــيق مع كاف ــاط بها والتنس ــي املن الوطن
ــع يف  ــب الجمركي والتهرب الرضيبي والتوس بمكافحة التهري

ــات وبما يكفل  ــف املحافظ ــة الجمركية يف مختل ــز الرقاب مراك
ــي جرائم  ــىل مرتكب ــق الخناق ع ــب وتضيي ــن التهري ــد م الح

التهرب بكافة أشكاله وأنواعه.
ــة التهريب  ــول مكافح ــب اإلعالمي ح ــل الجان ــر تفعي وأق
ــارشة وغري  ــاألرضار البالغة املب ــة املجتمع ب ــي وتوعي الجمرك

املبارشة ألعمال التهريب.
ــري املالية  ــيق بني وزي ــىل رضورة التنس ــاء ع ــا أكد اللق كم
ــان الجمركي الصادر من  ــأن تحديد رمز يف البي والداخلية بش
ــالل وبحيث  ــلطة االحت ــة تحت س ــة الواقع ــر الجمركي الدوائ
تشتمل عىل العالمة الرسية لحل اإلشكال القائم والذي أصبح 
ضحيته املواطن وملا من شأنه فرز ذلك من خالل الرتقيم الذي 

سيتم بخصوص تلك البيانات.
كما أقر اللقاء التشاوري تفعيل وتكليف ما يتعلق بصندوق 

ــاحات وتوفري  ــوية الس ــام بأعمال تس ــور للقي الطرق والجس
ــة للعمل الجمركي  ــز الرقابة الجمركي ــات وتهيئة مراك الكرفان
ــفيان  وعمل دكات املعاينة والتعاون يف ذلك مع مراكز حرف س

وشوابة وعفار وإب.
وأكد عىل أهمية التنسيق مع وزارة املالية لتوفري االحتياجات 
الرضورية عىل مراحل للمتطلبات الواردة من املنافذ الجمركية 
ــتمرار يف استيفاء الجهات التي لديها  واملكاتب مع رضورة االس
ــام الحزام  ــاء رضورة قي ــا أقر اللق ــرادات للدولة، كم ــوم وإي رس
ــا  ــاط به ــدور املن ــات بال ــة واملحافظ ــة العاصم ــي يف أمان األمن
ــة بالبضائع  ــيارات املحمل ــب وإدخال الس ــة التهري يف مكافح
ــاً لقانون الجمارك رقم 14 لعام  للمكاتب واملراكز الجمركية وفق

1990 وتعديالته ونظام قرار التنقل بني املحافظات.
ــق  ــة إىل تطبي ــز الجمركي ــاء املراك ــاركون يف اللق ــا املش ودع

ــني  ــني واملندوب ــص املخلص ــا يخ ــة يف م القانوني ــراءات  اإلج
ــق التخليص  ــد لبطائ ــتمرار التجدي ــم الس ــني وغريه واملعامل

وإصدار بطائق جديدة للبطائق املنتهية.
ــزام  االلت ــىل  ع ــة  الجمركي ــة  الرقاب ــدراء  م ــاء  اللق ــث  وح
ــول كيفية  ــارك ح ــة الجم ــن مصلح ــادرة م ــات الص بالتعليم
ــذ املرتبطة والواقعة  ــل مع االفراجات الصادرة من املناف التعام
ــلطة االحتالل والزام الجهات ذات العالقة واملنظمات  تحت س
ــني برضورة الحصول عىل االفراج من املصلحة فضًال  واملخلص
ــة الجمركية تحت  ــة إىل املنطق ــع الداخل ــة البضائ ــن متابع ع
ــتخراج قاعدة البيانات  ــام االدخال املؤقت والعمل عىل اس نظ
ــى اآلن،  ــه القانوني حت ــوية وضع ــم يتم تس ــم إدخاله ول ملا ت
ــجائر املضبوطة بالتنسيق مع  ــكالية املتعلقة بالس وحل االش

مصلحة الرضائب الستالم املضبوطات حالياً باملراكز.

إطالع االمم المتحدة على االوضاع الكارثية إطالع االمم المتحدة على االوضاع الكارثية 
جراء الحصار واستمرار اغالق مطار صنعاءجراء الحصار واستمرار اغالق مطار صنعاء

ـــي شـــبـــوة والــــجــــوف ولــحــج  ــــدوان ف ــــع ــة لـــمـــواقـــع مـــرتـــزقـــة ال ــي ــوع ـــي شـــبـــوة والــــجــــوف ولــحــج اقـــتـــحـــامـــات ن ــــدوان ف ــــع ــة لـــمـــواقـــع مـــرتـــزقـــة ال ــي ــوع اقـــتـــحـــامـــات ن

ــس بنريان حرس  ــهد ثالثة مواطنني أم استش
ــه الحدودية  ــة منب ــعودي يف مديري ــدود الس الح

بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني بصعدة أن حرس الحدود 
ــىل عدد  ــلحتهم ع ــريان أس ــوا ن ــعودي فتح الس
ــيخ  ــة الحدودية يف آل الش ــن املواطنني باملنطق م

بمديرية منبه ما أدى إىل استشهاد ثالثة.
ــدود  ــرس الح ــوات ح ــدر إىل أن ق ــار املص وأش
ــق  املناط يف  ــني  املواطن ــتهدف  تس ــعودي  الس
ــطة  ــلحة املتوس ــكل متعمد باألس الحدودية بش

والخفيفة.
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــريان الع ــن ط و ش
ــق متفرقة برصواح  ــارات عىل مناط ــس عرش غ أم

ونهم.
ــريان العدوان  ــكري أن ط ــدر عس ــح مص وأوض
شن أربع غارات عىل مديرية رصواح بمأرب وست 

غارات عىل مناطق متفرقة يف نهم.
ــعودي األمريكي  ــن طريان العدوان الس كما ش
ــوزع بمحافظة  ــارات عىل مديرية م ــس أربع غ أم

تعز.
ــن  وأوضح مصدر محيل باملديرية أن طريان ش
ــا بمديرية  ــارات رشق مفرق املخ ــدوان أربع غ الع

موزع
ــم جروحهم  ــرشة أطفال بعضه ــا أصيب ع كم
ــعودي  ــريان الس ــارة لط ــراء غ ــس ج ــرية أم خط
ــا بمديرية  ــة مالح ــتهدفتهم بقري ــي اس األمريك

املصلوب بالجوف.
ــاء اليمنية  ــدر محيل لوكالة األنب وأوضح مص
ــبأ) أن طريان العدوان استهدف بغارة تجمع  (س
ــن إصابة 10  ــفر ع ــال بقرية مالحا ، ما أس لألطف

أطفال بينهم اثنان يف حالة حرجة.
ــتمرار العدوان السعودي  واستنكر املصدر اس
ــكل  ــكنية بش ــرى واألحياء الس ــتهداف الق يف اس

متعمد .
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل اىل 
ــبع غارات عىل مناطق متفرقة  األمريكي أمس س

بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء 
ــع  ــن أرب ــدوان ش ــريان الع ــبأ) أن ط ــة (س اليمني

ــة باقم،  ــن مديري ــق متفرقة م ــىل مناط ــارات ع غ
ــالن  ــن يف منطقة آل عس ــزل مواط ــتهدفا من مس

باملديرية.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن ثالث  وأش

غارات عىل منطقة الفرع بمديرية كتاف.
ــعوديا  ــا صاروخيا س ــدر أن قصف ــر املص وذك
استهدف منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.

ــعودي األمريكي  ــن طريان العدوان الس كما ش
أمس خمس غارات عىل مديرية حرض بمحافظة 

حجة.
وأوضح مصدر محيل باملحافظة لوكالة األنباء 
ــتهدف  ــدوان اس ــريان الع ــبأ) أن ط ــة (س اليمني

بخمس غارات منطقة املزرق بمديرية حرض.

العدوان شن العدوان شن ٢٧٢٧ غارة على صعدة وحجة والجوف وتعز وصرواح ونهم غارة على صعدة وحجة والجوف وتعز وصرواح ونهم
استشهاد ثالثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منبهاستشهاد ثالثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منبه

وزير المالية يؤكد أهمية تحصيل االيرادات الجمركية وتوريدها إلى البنك المركزيوزير المالية يؤكد أهمية تحصيل االيرادات الجمركية وتوريدها إلى البنك المركزي
انعقاد اللقاء التشاوري لمصلحة الجمارك تحت شعار ''معا لمكافحة التهريب''انعقاد اللقاء التشاوري لمصلحة الجمارك تحت شعار ''معا لمكافحة التهريب''

ــع ملرتزقة العدوان  ــاهد لصد زحف واس ــي أمس مش ــالم الحرب * وزع اإلع
ــبكة- جبال يام يف جبهة  عىل مناطق عيدة - املجاوحة- القرن- القرية- الش

نهم.
ــعبية آلليات  ــان الش ــش واللج ــري الجي ــات تدم ــرت لحظ ــاهد أظه املش
ــي آر ومعدل 23.  ــددة، وتم تدمري عربة بي ت ــدوان ومرتزقته برضبات مس الع
ــلل مرتزقة العدوان اىل مواقع يف نهم من محاور  ــاهد لحظات تس وبينت املش
ــم بالتنكيل من  ــوا مصريه ــل أن يالق ــوي، قب ــاء ج ــني بغط ــددة مدعوم متع

مجاهدي الجيش واللجان الشعبية.
ــم الكبرية- عن  ــة العدوان-رغم أعداده ــاهد عجز مرتزق ــا أظهرت املش كم
ــط املجاهدين التي أوقعتهم  ــدم، يف جميع املحاور، بفضل خط إحراز أي تق
ــم، إضافة  ــن أفراده ــا العرشات م ــة خرسوا فيه ــكرية محكم ــد عس يف مصائ
ملشاهد تخبط وانهيار وسحب عدد من قتالهم وتركهم للعرشات يف الشعاب 

والجبال، قبل أن يلوذوا بالفرار للنجاة بأرواحهم.
ــتهداف مجاميع مرتزقة العدوان يف ثكناتهم  ــة لحظات اس ووثقت العدس

وتحصيناتهم برضبات مدفعية مسددة أوقعت عرشات القتىل والجرحى.
ــعبية هجوماً  ــش واللجان الش ــال الجي ــار املرتزقة، نفذ أبط ــد اندح وبع
ــار كبري يف صفوفهم  ــط انهي ــىل مواقعهم يف جبل يام واقتحامها وس مرتداً ع

إثر الهزيمة املدوية.
ــلة عىل مواقع نهم كانت ما يقارب الـ 200 مرتزق،  حصيلة الزحوف الفاش
يف ظل تحكم كامل للجيش واللجان الشعبية يف مجريات ومسار املواجهات.
ــالم واركان  ولقي العديد من القيادات مرصعهم منهم قائد لواء حفظ الس
ــالم يف محور نهم وقائد الكتيبة األوىل يف اللواء 139 املدعو ادريس  حفظ الس
ــعيد  ــي، والقيادي التكفريي إبراهيم بلغيث، والقيادي املرتزق عيل س الدمين
ــزق عبدالرحمن بن  ــب املرتزق عيل القانص، والنقيب املرت ــان، والنقي مجوح
ــني، باإلضافة  ــمان الجعش امني عيل الحمريي، والقيادي املرتزق يونس الس
ــلة  ــوا حتفهم يف الزحوفات الفاش ــادات واألفراد الذين لق ــرشات من القي للع

األخرية.
ــعودي مرصعهم أمس بعملية  ــك لقي عدد من مرتزقة العدوان الس اىل ذل
اقتحام نوعية للجيش واللجان الشعبية بمديرية عسيالن بمحافظة شبوة.
ــكري لـ(سبأ) أن وحدات من الجيش واللجان هاجمت  وأكد مصدر عس
ــيالن  ــل بمديرية عس ــن عقي ــد ب ــة حي ــدوان رشق منطق ــة الع ــع ملرتزق مواق

وكبدتهم قتىل وجرحى.
وأشار املصدر إىل اغتنام أسلحة بعد فرار املرتزقة من مواقعهم.

ــكرية عىل مواقع  ــعبية أمس عملية عس ــش واللجان الش ــا نفذ الجي  كم
مرتزقة العدوان السعودي األمريكي بمديرية الغيل يف محافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري لـ(سبأ) مرصع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان يف 
هجوم للجيش واللجان عىل مواقعهم يف وادي شواق باملديرية .

ــار املصدر إىل أن العملية سبقها قصف مدفعي وتمشيط باألسلحة  وأش
الرشاشة املتوسطة .

اإلعالم الحربي يوثق خسائر العدوان والمرتزقة بزحوفاتهم الفاشلة على نهماإلعالم الحربي يوثق خسائر العدوان والمرتزقة بزحوفاتهم الفاشلة على نهم

ــلحة متنوعة للعدو ــلحة متنوعة للعدو مرتزق بينهم قيادات وتدمير آليات وأس مصرع مصرع ٢٠٠٢٠٠ مرتزق بينهم قيادات وتدمير آليات وأس
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ــحن  وصلت إىل مطار صنعاء الدويل أمس طائرة ش
ــرب العالم تحمل  ــالمية ع ــة اإلغاثة اإلس ــة ملنظم تابع

19طنا من األدوية الخاصة بوباء الكولريا.
وأوضح املمثل املقيم ملنظمة اإلغاثة باليمن محمد 
ــبأ) أن الشحنة  ذو القرنني لوكالة األنباء اليمنية (س
ــع أدوية  ــال وتوزي ــرشوع املنظمة إيص ــي ضمن م تأت

الكولريا للمجتمعات املترضرة من الحرب يف اليمن.
ــرشوع  ــن م ــزء م ــي كج ــل يأت ــذا التدخ ــني أن ه وب
ــذي تنفذه  ــريا وال ــيش الكول ــة لتف ــتجابة الطارئ االس

ــيتم  ــات .. مبينا أنه س ــن املحافظ ــدد م ــة يف ع املنظم
ــرث احتياجاً يف  ــفيات األك ــع األدوية عىل املستش توزي
ــران، املحويت، الضالع، أبني، صنعاء، حجة، ذمار،  عم
ــة املنظمات  ــيق مع بقي ــدة، والبيضاء، بالتنس الحدي

الدولية والقطاع الصحي والجهات ذات العالقة.
ــار ذو القرنني إىل أن املنظمة نفذت مؤخرا أكرث  وأش
ــريا يف صنعاء،  ــا خاصا بمكافحة الكول من 15 مرشوع
ــدة،  ــت، الحدي ــدة، املحوي ــران، صع ــز، عم ــدن، تع ع
ــالمية  ــة اإلس ــن اإلغاث ــال "تؤم .. وق ــا  ــار، وغريه ذم

ــن الكوارث  ــكان األكرث ترضراً م ــاعدة الس بأهمية مس
اإلنسانية".

وذكر أن األدوية التي تم استريادها سيتم إيصالها 
ــاذ أرواح  ــز الصحية إلنق ــا عىل املراك ــا مجان وتوزيعه
ــالمية  ــريا .. مؤكدا التزام اإلغاثة اإلس ــني بالكول املصاب
ــخاص  ــني األش ــوة ب ــد الفج ــا لس ــتمرار جهوده باس

املحتاجني للمساعدة من اليمنيني.
ــالمية "  ــاف املمثل املقيم ملنظمة اإلغاثة اإلس وأض
هذا اإلنجاز لم يكن ممكناً بدون تسهيل ودعم من قبل 

ــة يف اليمن ومنظمة Americare ومنظمة  وزارة الصح
ــة  الصحي ــيق  التنس ــة  ومجموع ــة  العاملي ــة  الصح
وخدمات األمم املتحدة للنقل الجوي وبرنامج الغذاء 

العاملي ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية عرب العالم".
ــال  املج يف  ــط  تنش ــالمية  اإلس ــة  اإلغاث أن  ــر  يذك
ــطتها  ــاني يف اليمن منذ عام 1998، وكثفت أنش اإلنس
ــادة  لزي ــتجابة  اس ــرية  األخ ــوام  األع ــة  الثالث ــالل  خ
ــديد جراء تدهور األوضاع اإلنسانية يف  االحتياج الش

اليمن.

ـــة ـــي ـــالم ــــدات دوائـــــيـــــة مـــــن مـــنـــظـــمـــة االغـــــاثـــــة االس ــــاع ــــس ـــةطـــــــن م ـــي ـــالم ــــدات دوائـــــيـــــة مـــــن مـــنـــظـــمـــة االغـــــاثـــــة االس ــــاع ــــس وصـــــــول وصـــــــول ١٩١٩طـــــــن م

  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــل   للشؤون المالية والموارد البشرية فاض ــال  جم  - ــيد  الس ــاس  عب
ــع  ربي ــي  عل  - ــم  الحكي ــم  إبراهي

عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
- منصور شايع

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدريعبدالرحمن األهنومي الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس االدارة للصحافة
نائب رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

Friday: 14 Safar 1439 - 3 November 2017  -  Issue No. 19342
19342 ــدد  الع  - 2017م  ــرب  نوفم  3  - 1439ه  ــر  صف  14 ــة:  الجمع


