
صنعاء /سبأ
ــوزارة الداخلية  ــش العام ب قام املفت
ــد ومعه  ــه املؤي ــم عبدالل ــواء إبراهي الل
ــي اللواء  ــن الجنائ ــوزارة لألم ــل ال وكي
ــن احمد قباص أمس، بزيارة لعدد  حس
من جرحى وأرس شهداء الجريمة التي 
ــتهداف  ــدوان باس ــريان الع ــا ط ارتكبه

مبنى اإلدارة العامة لألدلة الجنائية.
ــواء إبراهيم  ــارة عرب الل ــالل الزي وخ
املؤيد عن تعازي قيادة وزارة الداخلية 
ــى  ــا للجرح ــهداء، وتمنياته ألرس الش
ــفاء العاجل، واطلع عىل مستوى  بالش
ــة للجرحى يف  ــة املقدم ــة الطبي الرعاي

عدد من مستشفيات أمانة العاصمة.
ــواء  ــه الل ــد ومع ــواء املؤي ــدم الل وق

ــاعدات عينية ومادية ألرس  قباص مس
الشهداء وللجرحى، فيما عرب الجرحى 
ــذه  له ــم  امتنانه ــن  ع ــهداء  الش وأرس 

الزيارة وتفقد أحوالهم.

ــام  ــر ع ــارة مدي ــالل الزي ــم خ رافقه
األدلة الجنائية العميد جمال النرصي 
ــد  ــد محم ــام والعقي ــر الع ــب املدي ونائ

عباس الوجيه.

رئيس الوزراء يزور العالمة حمود المؤيد ويشيد رئيس الوزراء يزور العالمة حمود المؤيد ويشيد 
بجهوده في مواجهة الفكر المتشددبجهوده في مواجهة الفكر المتشدد

صنعاء/سبأ
ــور  الدكت ــوزراء  ال ــس  رئي زار 
ــور، أمس  ــح بن حبت ــز صال عبدالعزي
فضيلة العالمة حمود عباس املؤيد، يف 
منزله بصنعاء لالطمئنان عىل صحته.
ــالل الزيارة  ــوزراء خ ــرب رئيس ال وع
ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــه نائ ومع
ووزراء  ــد  الجني ــود  محم ــات  الخدم

ــد عبدالله عقبات  ــدل القايض احم الع
ــيص  القلي رشف  ــايض  الق ــاف  واألوق
ــي  املزجاج ــد  حمي ــور  الدكت ــة  والدول
ــس  ورئي ــري  البك ــز  عبدالعزي ــة  والدول
مجلس إدارة وكالة األنباء اليمنية سبأ 

رئيس التحرير ضيف الله الشامي..

مجلس النواب يطالب الحكومة بكشف شامل واضح وشفاف  مجلس النواب يطالب الحكومة بكشف شامل واضح وشفاف  
لما تم صرفه خالل الفترة الماضية  لما تم صرفه خالل الفترة الماضية  

/ 
ــس   ــتهم أم ــعب يف جلس ــواب الش ــش  ن ناق
ــب  ــأن طل ــة بش ــؤون املالي ــة الش ــر لجن تقري
ــة إضافة مادة انتقالية إىل قانون البنك  الحكوم

املركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م 
ــب  ــة نائ ــس إىل كلم ــاء املجل ــتمع أعض واس
ــة الدكتور  ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل رئي

إىل  ــا  فيه ــرق  تط ــويل  مقب ــه  عبدالل ــني  حس
ــة  ــه املالي ــي تواج ــات الت ــات والتحدي الصعوب
ــدوان والحصار  ــتمرار الع ــة الس ــة نتيج العام
ــطة االقتصادية  ــري ذلك عىل مجمل األنش وتأث

يف البالد 
ــن البنك  ــس إىل مذكرة م ــتمع املجل ــا اس كم
ــل اإلنفاق والعجز  ــان تموي املركزي اليمني بش
ــار الكارثية التي  ــة العامة للدولة  واآلث يف املوازن

قد تنتج عن التوقف شبه الكيل يف اإلنفاق العام 
ــواب أن  ــس الن ــر مجل ــك اق ــوء ذل ــىل ض وع
ــامل واضح  ــف ش تقدم الحكومة مصفوفة بكش
ــم رصفها خالل  ــغ املالية التي ت ــفاف باملبال وش
ــالل فرتة وجيزة  ــرتة املاضية، إىل املجلس خ الف
ــتها مع  ــة باملجلس بدراس ــوم اللجنة املالي لتق
ــي املختص وتقديم ما تتوصل  الجانب الحكوم

إليه إىل املجلس إلبداء الرأي بشأنها .

الرئيس يؤكد حشد الجهود >يجاد موقف دولي مناهض الستهداف العدوان للتراث ا>نساني والمنشآت السياحيةالرئيس يؤكد حشد الجهود >يجاد موقف دولي مناهض الستهداف العدوان للتراث ا>نساني والمنشآت السياحية

ــيايس  ــس املجلس الس ــاد رئي ــح الصم ــد األخ صال أك
ــياحة يف التواصل  ــي النقل والس ــىل أهمية دور وزارت األع
مع املنظمات الدولية ذات العالقة وحشد الجهود باتجاه 
ــدوان للرتاث  ــتهداف الع ــاد موقف دويل مناهض الس إيج

اإلنساني والثقايف وتدمري املرافق واملنشآت السياحية.

ــامي  ــس وزيرا النقل زكريا الش ــدد خالل لقائه أم وش
ــاد البدائل  ــىل رضورة إيج ــوز .ع ــارص باقزق ــياحة ن والس
ــياحة  والس ــل  النق ــي  بقطاع األداء  ــل  بتفعي ــة  الكفيل
ــيايس  ــم املجلس الس ــدا دع ــرادات .. مؤك ــل اإلي وتحصي
ــة لوزارتي  ــطة والربامج التطويري ــىل ملصفوفة األنش األع

النقل والسياحة خالل الفرتة املقبلة.
ــني بوزارتي  ــود العامل ــاد بصم ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــياحة وحرصهما عىل أداء مهامهم بمسئولية  النقل والس

رغم استمرار العدوان والحصار.

شدد على  إيجاد البدائل لتفعيل األداء بقطاعي النقل والسياحة وتحصيل اإليرادات 

•••

صراع بسط النفوذ صراع بسط النفوذ 
على عدن .. لماذا على عدن .. لماذا 

اآلن اآلن 

وكيل قطاع التنميةالزراعية :وكيل قطاع التنميةالزراعية :

٩٠٩٠--٩٦٩٦ ٪ من الحبوب  ٪ من الحبوب 
يتم استيرادها من يتم استيرادها من 

الخارج   الخارج   

في أحدث تقارير األمم المتحدة :في أحدث تقارير األمم المتحدة :

العدوان سبب تآكل آليات العدوان سبب تآكل آليات 
التكيف لدى اليمنيين  التكيف لدى اليمنيين  

وزير الشباب يدعم وزير الشباب يدعم 
مهرجان اعتزال مهرجان اعتزال ٨٨  

العبين من منتخب  العبين من منتخب  
األمل األمل 
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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
احرتام مواثيق األمم املتحدة واملنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد االيجابي  وعدم . 6

االنحياز والعمل عىل إقرار السالم العاملي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بني األمم.
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..ويشدد على ضرورة االهتمام بمتطلبات التعليم ..ويشدد على ضرورة االهتمام بمتطلبات التعليم 
اKكاديمي وتقديم الدعم الالزم الستمرار تطويره اKكاديمي وتقديم الدعم الالزم الستمرار تطويره 

ــيايس  ــس الس ــس املجل ــدد رئي ش
ــىل رضورة  ــاد ع ــح الصم ــىل صال األع
االهتمام بمتطلبات التعليم األكاديمي 
وتقديم الدعم الالزم الستمرار تطويره 
ــة  ــية للتنمي ــزة أساس ــد ركي ــه يع كون

البرشية واالقتصادية.
ــاد بالجهود التي تبذلها قيادة  وأش
ــايل والبحث العلمي  ــم الع وزارة التعلي
ــا ودورهم يف تجاوز التحديات  وكوادره
ــة  مضاعف ــة  أهمي ــدا  مؤك  .. ــة  الراهن
ــتوى األداء  ــود لتعزيز مس ــك الجه تل
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــل  ظ يف  ــة  وخاص
ــآت  للمنش ــتهدافه  واس ــار  والحص

التعليمية ومؤسسات التعليم العايل .
ــاد مع وزير  ــش الرئيس الصم وناق

التعليم العايل والبحث العلمي حسني 
ــات  واملؤسس ــوزارة  ال ــة  خط ــازب،  ح
ــات  ــطة الجامع ــذا أنش ــة وك التعليمي

ــام  الع ــالل  خ ــة  والخاص ــة  الحكومي
الجاري.

البقية صفحة 02 صـ ٠٣ الرئيس الصماد يناقش احتياجات محافظة صنعاء الرئيس الصماد يناقش احتياجات محافظة صنعاء 
البقية صفحة 02

البقية صفحة 02

ــس املجلس  ــة رئي ــبوعي، أمس برئاس ــاء األعىل اجتماعه األس ــد مجلس القض عق
القايض أحمد يحيى املتوكل.

ــأن اإلشكاالت واملعوقات املرتبطة  ــتمع املجلس إىل عرض أمني عام املجلس بش واس
باملوازنة العامة للسلطة القضائية للعام 2018م.

ــدل وعضوية مدير مكتب رئيس  ــة نائب وزير الع ــكيل لجنة برئاس وأقر املجلس تش
ــلطة  ــة الوضع املايل للس ــلطة القضائية لدراس املجلس ومدراء مالية عموم هيئات الس
ــتها مع  ــة تمهيدا ملناقش ــات الالزم ــول واملقرتح ــس بالحل ــع إىل املجل ــة، والرف القضائي

املختصني يف الجانب الحكومي.
ــة  ــة من املجلس بدراس ــن اللجنة املكلف ــر املقدم م ــس التقري ــتعرض املجل ــا أس كم
ــج تقارير  ــة بنتائ ــة املرتبط ــلطة القضائي ــاء الس ــن بعض أعض ــة م ــات املقدم التظلم
التفتيش القضائي واملتعلقة بتقدير الكفاءة، ووافق املجلس عىل ما انتهت إليه اللجنة.
ــل وكالء يف بعض  ــاء النيابة العامة للعم ــس عىل نقل عدد من أعض ــا وافق املجل كم

النيابات العامة، بناء عىل الطلب املرفوع من النائب العام.
ــته  ــس وأمانته العامة للعام 2018م إىل جلس ــة خطة عمل املجل ــم تأجيل مناقش وت

القادمة ملزيد من االطالع.

مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من أعضاء النيابة مجلس القضاء يوافق على نقل عدد من أعضاء النيابة 

البقية صفحة 02

الحديدة/سبأ
ــة عضو  عقد املكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة أمس اجتماعا برئاس
ــر اإلدارة  ــي وحضور وزي ــح النعيم ــيايس األعىل محمد صال ــس الس املجل

املحلية عيل بن عيل القييس ومحافظ املحافظة حسن أحمد الهيج.
ــود املمكنة لتقديم  ــاع باملحافظة والجه ــة األوض ــرس االجتماع ملناقش ك
ــعبية يف جبهات العزة  ــال الجيش واللجان الش ــف أوجه الدعم ألبط مختل

والرشف والبطولة.
ــدا يف مواجهة  ــا واح ــوف صف ــة الوق ــي أهمي ــد النعيم ــاع أك ويف االجتم
ــن، من خالل  ــات الحياة يف اليم ــعى إىل تدمري كل مقوم ــدوان الذي يس الع
تحقيق التكامل بني مختلف الجهات وتوحيد الجهود ملواجهة هذا العدوان 

الغاشم.
ــال الجيش واللجان  ــىل إىل أن أبط ــيايس األع ــار عضو املجلس الس وأش
ــالهم  ــن خالل استبس ــوالت م ــطرون أروع البط ــات يس ــعبية يف الجبه الش

وتغلبهم عىل كل الظروف.

برئاسة عضو السياسي األعلى النعيمي:

 تنفيذي الحديدة يناقش  أوضاع المحافظة تنفيذي الحديدة يناقش  أوضاع المحافظة

البقية صفحة 02

رئيس الوزراء : الشهداء قدموا نموذجا في الشجاعة والدفاع عن قضيتهم العادلةرئيس الوزراء : الشهداء قدموا نموذجا في الشجاعة والدفاع عن قضيتهم العادلة
صنعاء /سبأ

زار رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيزصالح بن حبتور، أمس 
روضتي الشهداء يف منطقة الجراف بأمانة العاصمة.

حيث زار رئيس الوزراء ومعه نائبه لشؤون الخدمات محمود 
ــه عقبات واألوقاف  ــد ووزراء العدل القايض احمد عبدالل الجني
ــد  حمي ــور  الدكت ــة  والدول ــيص  القلي رشف  ــايض  الق ــاد  واإلرش
ــهداء يف حي  ــز البكري، روضة الش ــي والدولة عبدالعزي املزجاج

جامع الحشوش وروضة الشهداء يف حي الكبيس شارع املطار.
ــهداء  ــىل أرواح الش ــة ترحما ع ــارة الفاتح ــالل الزي ــرأوا خ ق
األبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إىل بارئها وهم يذودون عن 
حياض وطنهم ويواجهون تحالف العدوان السعودي ومرتزقته 

يف كافة الجبهات الداخلية ويف ما وراء الحدود.

زار روضتي الشهداء بالجراف

البقية صفحة 02

تعز /سبأ 
ــس، صاروخا  ــعبية أم ــوة الصاروخية للجيش واللجان الش ــت الق أطلق
ــتيا نوع قاهر تو إم عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي  باليس

بمحافظة تعز.
ــتي  ــبأ) أن الصاروخ الباليس ــوة الصاروخية لـ(س ــح مصدر بالق وأوض

خلف خسائر يف صفوف الغزاة واملرتزقة وعتادهم العسكري.

قاهر قاهر m٢m٢ يعصف بتجمعات الغزاة  يعصف بتجمعات الغزاة 
والمرتزقة في الساحل الغربيوالمرتزقة في الساحل الغربي

خسائر قاعدة فيصل العسكرية بعسيرفادحة إثر استهدافها بالباليستي قصير المدىخسائر قاعدة فيصل العسكرية بعسيرفادحة إثر استهدافها بالباليستي قصير المدى
ــعبية  ــش واللجان الش ــوة الصاروخية للجي ــت الق أطلق
ــدة امللك  ــدى عىل قاع ــتيا قصري امل ــا باليس ــس، صاروخ أم

فيصل العسكرية يف خميس مشيط بعسري.
ــبأ) أن  ــدر بالقوة الصاروخية يف ترصيح لـ (س وأكد مص
الصاروخ الباليستي أصاب هدفه مخلفا خسائر يف القاعدة.

ــي للجيش  ــف مدفعي وصاروخ ــتهدف قص ــك اس إىل ذل
ــات الجيش  ــات وتحصين ــس تجمع ــعبية أم ــان الش واللج
ــزان ونجران  ــن املواقع بجي ــدد م ــه يف ع ــعودي ومرتزقت الس

وعسري .
ــبأ) أن مدفعية الجيش  ـــ (س ــكري ل وأوضح مصدر عس

ــش  الجي ــات  وتحصين ــات  تجمع ــتهدفت  اس ــان  واللج
ــعودي يف موقع ملحمة وقريتي قمر وقوى بجيزان ، كما  الس

استهدفت تجمعات للمرتزقة يف الحثرية .
ــعوديني يف موقع  ــود س ــة جن ــدر قنص خمس ــد املص وأك
ــرياً إىل أن طريان العدوان شن ثالث غارات عىل  الحثرية ، مش

وادي جارة .
ــش واللجان  ــي للجي ــتهدف قصف مدفع ــري اس ويف عس
ــعودي قبالة منفذ  ــة الجيش الس ــعبية تجمعات مرتزق الش

علب .

دك تجمعات العدو ومرتزقته يف عسري ونجران وجزيان
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استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ١٠١٠ مواطنين باستهداف  مواطنين باستهداف 
طيران العدوان سيارات في صعدةطيران العدوان سيارات في صعدة

المفتش العام يزور أسر شهداء اKدلة الجنائية المفتش العام يزور أسر شهداء اKدلة الجنائية 
ويتفقد أحوال الجرحىويتفقد أحوال الجرحى

استشهد وأصيب 10 مواطنني أمس 
ــعودي  الس ــدوان  الع ــريان  ــارات لط بغ
ــني يف  ــيارات املواطن ــىل س ــي ع األمريك

مديرية باقم بمحافظة صعدة.
ـــ  ــدة ل ــي بصع ــدر أمن ــح مص وأوض
ــبأ) أن طريان العدوان الغاشم شن  (س

ــيارات املواطنني يف  ــارات عىل س عدة غ
منطقة القطينات بمديرية باقم ما أدى 
ــة مواطنني وإصابة  ــهاد أربع إىل استش

ستة آخرين بجروح بليغة .
ــارات أدت  ــار املصدر إىل أن الغ وأش
ــرضر  ــة إىل ت ــيارتني إضاف ــري س إىل تدم

ممتلكات املواطنني.
ــن طريان العدوان السعودي  كما ش
ــم  ــة نه ــىل مديري ــني ع ــي غارت األمريك

بمحافظة صنعاء.
ــة  باملديري ــيل  مح ــدر  مص ــح  وأوض
ــازل  بمن أرضاراً  ــا  خلفت ــني  الغارت أن 

املواطنني وممتلكاتهم .

واصل غاراته على عدد من المحافظات

صنعاء / سبأ 
ــبة عيل عيل العماد أمس اقراره األول   قدم رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاس
ــاد  ــة الوطنية العليا ملكافحة الفس ــرارات وكالء الجهاز، إىل الهيئ ــة وإق ــة املالي بالذم

وذلك إعماالً ألحكام القانون رقم (30) لسنة 2006م بشأن االقرار بالذمة املالية.
ويف اللقاء الذي عقد عىل هامش تقديم إقرار الذمة املالية بالهيئة بحضور عضو 
ــي وعضو الهيئة  ــد حمود الجائف ــة املهندس محم ــاع الذمة املالي ــة رئيس قط الهيئ
سليم السياني وعضو الهيئة رئيس قطاع الترشيعات وتطوير النظم الدكتور محمد 
ــم وعضو الهيئة رئيس قطاع التحري والتحقيق والدكتور مأمون احمد  محمد الغش
ــكام القانون  ــاز عىل التقيد بأح ــة بحرص رئيس الجه ــاد أعضاء الهيئ ــامي، أش الش

ومسارعته لتقديم إقراره بالذمة املالية .
وأشار رئيس قطاع الذمة املالية بالهيئة إىل أن هذه الخطوة تمثل األنموذج لكافة 
ــة للنزاهة أو يف  ــراف املنظومة الوطني ــواًء يف أط ــرارات الذمة املالية س ــمولني بإق املش

مختلف وحدات الجهاز اإلداري للدولة.
ــبة، أهمية التقيد بأحكام قانون  ــد رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاس فيما أك
ــاز اإلداري كون  ــق ووحدات الجه ــمولني يف مختلف مراف ــة من قبل املش ــة املالي الذم

إقرارات الذمة املالية تمثل أحد أبرز أدوات الوقاية من الفساد.

رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
يقدم إقراره بالذمة الماليةيقدم إقراره بالذمة المالية
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