
الثورة/ أحمد املالكي
ــان عن قلقه  ــطي لحقوق اإلنس ــل أيام قالئل عربَّ املرصد األورومتوس قب
ــىل أراضيها. وقال املرصد  ــعودية آالف اليمنيني املقيمني ع إزاء ترحيل الس
ــانية التي  يف بيان له إن عىل الرياض األخذ باالعتبار تدهور األوضاع اإلنس

خلفتها الحرب يف اليمن حيث تعد السعودية طرفا رئيسيا فيها.
ــم وصف الجئني مما  ــد أن اليمنيني يمكن أن ينطبق عليه ــح املرص وأوض
ــريا إىل أنه تلقى  ــون تحت قاعدة اللجوء وعدم الطرد، مش ــم يندرج يجعله
ــي أطلقتها  ــف" الت ــن بال مخالـ ــوا إن حملة "وط ــني قال ــن يمني ــادات م إف
ــكرات  ــال مئات اليمنيني الذين نـقلوا قرسا إىل معس ــعودية، أدت العتق الس

التجنيد للقتال يف الجبهات نيابة عن الجيش السعودي.
ــان السلطات السعودية إىل  ودعا املرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنس
ــب الرياض بوقف  ــة بالالجئني. وطال ــام 1951 الخاص ــزام باتفاقية ع االلت
ــا عمليات الطرد والرتحيل  ــات املجحـفة يف حق اليمنيني، خصوص املمارس
ــان بعد  ــطي لحقوق اإلنس ــان املرصد األورو متوس ــد جاء بي واالعتقال.وق
ــة إىل التدخل لرفع  ــارزة املفوضية األوروبي ــوة منظمة حقوقية أملانية ب دع
ــىل اليمن. ــعودية ع ــف العربي بقيادة الس ــذي يفرضه التحال ــار ال الحص
ــدوث كارثة  ــعوب املهددة من ح ــة للدفاع عن الش ــذرت املنظمة األملاني وح
ــار بعد انتهاء أجل  ــددة لهذا الحص ــانية يف حال العودة للطبيعة املش إنس

تخفيفه يف التاسع عرش  من الشهر الجاري، دون رفعه بالكامل..
                                         جباية

ــيتم  ــدة لها عرب تويرت أنه س ــعودية يف تغري ــدت وزارة املالية الس ــد أك وق
ــعودية اعتبارا من 2018م  ــق املقابل املايل عىل العمالة الوافدة إىل الس تطبي
والذي يرتاوح مابني 400-300ريال شهريا وأوضحت الوزارة ان املقابل املايل 
ــيدفع لغرض إحالل العمالة الوافدة بالكوادر السعودية وان املقابل املايل  س
ــهريا عام 2019م ثم إىل 800ريال يف العام  ــريتفع اىل600ريال سعودي ش س

2020م.
وقد أقدمت السلطاُت السعوديُة عىل ترحيل آالف العمالة اليمنية التي 
ــكرات تجنيد يف جيزان؛  ــا , وأجربتهم عىل االلتحاق بمعس ــم يف أراضيه تقي

تمهيداً إلرسالهم للجبهات الحدودية والقتال نيابة عن جيشها.
ــا تقوُم به  ــديد والبالغ إزاء م ــفها الش ــّربت منظماٌت حقوقية عن أس وع
ــعودي ضد العمالة اليمنية من حملة َقْمع واحتجاز  ــلطاُت العدوان الس س
ــم املتحدة  ــني األم ــٍة لقوان ــٍة واضح ــاري , يف مخالف ــد اجب ــات وتجني حّري

واّتفاقية الالجئني.
                                         تجن

ــعوديَة قامت  ــان: إنَّ الس ــوق اإلْنَس ــطي لحق ــال املرصُد األورومتوس وق
ــوا بطريقة غري  ن دخل ــا ممَّ ــىل أراضيه ــني املقيمني ع ــل آالف اليمني برتحي

مرشوعة للبحث عن عمل، وأجربتهم عىل االلتحاق بمعسكرات تابعة لها.
ــن يمنيني قالوا  ــى إفاداٍت م ــدويل إىل أنه تلق ــد الحقوقي ال ــار املرص وأش
ــم ”وطن بال مخالف“  ــعودية باس ــلطات الس إن الحملة التي أطلقتها الس
ــكرات  أّدت كذلك إىل اعتقال املئات منهم، حيث جرى نقُلهم قًرسا إىل معس

التجنيد؛ للقتال يف جبهات الحدود نيابًة عن الجيش السعودي.
وقالت مرية بشارة، الباحثُة القانونيُة يف املرصد األورومتوسطي: إنَّ ذلك 
يمثُِّل ”انتهاكاً خطريًا ألحكام القانون الدويل وحقوق اإلْنَسان عرب التجنيد 

القرسي للمدنيني“.
ــة العربية  ــني يف اململك ــط املخالف ــالت ضب ــن مع حم ــذا بالتزام ــي ه يأت
ــون مخالف 70%  ــىل قرابة نصف ملي ــث تم إلقاء القبض ع ــعودية حي الس

ــف وافد بينهم 70%  ــية كما تم ترحيل أكرث من 120 أل ــم يمنيوا الجنس منه
ــهرين  ــة 80 ألف يمني خالل الش ــل قراب ــية حيث تم ترحي ــو الجنس يمني

املاضية .
                                            طرد

ــة تحت عناوين مختلفة،حيث  ــعودية طرد العمالة اليمني و تواصل الس
ــة الغنية بالنفط  ــاد أن اإلجراءات التي تتخذها اململك ــرب خرباء االقتص يعت
ــتمرة  ــه رضبة قاصمة القتصاد اليمن الذي يتداعى بفعل الحرب املس توج
ــع تحويالت  ــعودية برتاج ــا. وتهدد اإلجراءات الس ــة اعوام تقريب ــذ ثالث من
ــة 400 ألف يمني إىل  ــال عن عودة قراب ــني بنحو %40، فض ــني اليمني املغرتب
ــارق يف الحرب والذي  ــىل اقتصاد البلد الغ ــي أعباء ثقيلة ع ــم، ما يلق بلده

يواجه عدوانا المثيل له. 
ــبب  ــن صعوبات متزايدة بس ــعودية م ــة اليمنية يف الس ــي العمال وتعان
ــوم حكومية جديدة والبدء بتوطني أنشطة تجارية يهيمن عليها  فرض رس
اليمنيون، ومنها سعودة محال بيع وتجارة الخرضوات ومحال بيع الذهب، 

ضمن إجراءات ملواجهة تحديات تراجع أسعار النفط. 
ــبب  ــعودية من صعوبات متزايدة بس ــة اليمنية يف الس ــي العمال ..وتعان
ــوم حكومية جديدة والبدء بتوطني أنشطة تجارية يهيمن عليها  فرض رس
اليمنيون، ومنها سعودة محال بيع وتجارة الخرضوات ومحال بيع الذهب، 

ضمن إجراءات ملواجهة تحديات تراجع أسعار النفط.
                                          مغادرة 

ــون ونصف  ــج حوايل ملي ــني يف دول الخلي ــني العامل ــدد اليمني ــغ ع ويبل
ــون، وباتت تحويالتهم  ــعودية، بنحو 1.2 ملي املليون عامل، أغلبهم يف الس
أهم مورد اقتصادي يف ظل الحرب بعد توقف إنتاج وتصدير النفط وتراجع 

اإليرادات الجمركية والرضيبية. 

ــم من قرارات  ــعودية عن مخاوفه ــال يمنيون يف الس ــرب نقابيون وعم وع
ــيارات، ما يهدد أكرث  ــعودة األنشطة واملهن املرتبطة بقطاع الس مرتقبة لس
ــوت وإطارات  ــع غيار وزي ــون يف تجارة وبيع قط ــي يعمل ــن 100 ألف يمن م

السيارات، ويف ورش امليكانيك. 
ــو 2017م ،  ــعودية منذ يولي ــة األرايض الس ــادرت آالف األرس اليمني ..وغ
ــع بأن يتجاوز  ــني واملرافقني، يف ظل توق ــوم عىل املقيم ــد قرار بفرض رس بع
ــدد 100 ألف أرسة يمنية بحلول يونيو2018، فيما تم ترحيل آخرين من  الع
ــعودة  ــرية إقامتهم، ويغادر مئات بعد قرار بس ــني الذين انتهت تأش املخالف

محال بيع الخرضوات.
ــات العائالت  ــة للمرتزقة أن مئ ــني التابع ــوزارة املغرتب ــؤولون ب وأكد مس
ــني، وأن عدد  ــوم املرافق ــد قرار فرض رس ــادر اململكة بع ــزال تغ ــة ال ت اليمني
العائالت التي عادت عرب منفذ الوديعة يقدر بنحو 22 ألف أرسة (ما يقارب 

80 ألف شخص).
                                                       تهديد

ــدد بعودة نصف  ــعودية ته ــاد أن اإلجراءات الس ــح خرباء اقتص ..وأوض
مليون عامل يمني حتى نهاية 2018، ما يكبد االقتصاد اليمني كلفة كبرية 

اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية. 
ــعودية تمثل أهم  ــني العاملني يف الس ــالت املغرتب ــال الخرباء أن تحوي وق
ــن األرس اليمنية  ــي مصدر هام للكثري م ــط الحرب، وه ــورد اقتصادي وس م
ــوم والرضائب  ــق الرس ــع بدء تطبي ــوع والفقر، وم ــبح الج ــن ش ــم م تحميه
ــن املتوقع أن تنخفض تحويالت املغرتبني اليمنيني  التصاعدية الجديدة، م

بنسبة 40%". 
ــعودية،  ــن اإلجراءات الس ــم األكرث ترضرا م ــني ه ــريين اىل أن اليمني مش
ــداد العاملني وطبيعة الوظائف التي يعملون بها، حيث يعملون  لناحية أع

ــيطة برواتب متدنية، كما أن الرسوم تزامنت مع بدء تطبيق  ــطة بس يف أنش
ــواق الخضار ومحال  ــطة يحتكرها اليمنيون، ومنها أس ــعودة أنش نظام س

الذهب. 
                                              تحويالت

ــن نحو 3.4 مليارات دوالر خالل عام  ــت التحويالت املالية إىل اليم ..وبلغ
ــايض، عن صندوق األمم املتحدة  ــب تقرير صدر مطلع يوليو امل 2016، حس
ــبة لالقتصاد اليمني الذي  الدويل للتنمية الزراعية، وهو مبلغ ضخم بالنس

يوصف بأنه ضعيف وهش. 
ــعودية الجديدة  ــون يمنيون يف اململكة   أكدوا أن اإلجراءات الس .. مغرتب
ــايس من خالل سعودة أنشطة يعمل  ــتهدف العمالة اليمنية بشكل أس تس
فيها اليمنيون بنسبة %90، ومنها أنشطة بيع وتجارة الذهب والخرضوات 

والفواكه.
ــاد آالف اليمنيني إىل بلدهم منذ منتصف العام 2016، بعدما طبقت  ..وع
ــاالت، ووفقاً  ــاع االتص ــني قط ــيض بتوط ــرارا يق ــعودية ق ــل الس وزارة العم
ــع ورشاء وصيانة  ــة مهنة بي ــعوديني ممارس ــذا القرار ُيمنع عىل غري الس له
ــال بيع وصيانة  ــن العاملني يف مح ــني ألف يمني م ــا هدد ثالث ــواالت، م الج

الهواتف، بحسب وزارة املغرتبني اليمنية. 
ــعودية آالف  ــلطات الس ــزت الس ــة، احتج ــرد العمال ــل ط ..ويف مسلس
ــن بال مخالف"، وهي حملة  ــني تمهيداً لرتحيلهم يف إطار حملة "وط اليمني
ــيطة  تهدد بطرد عرشات اآلالف، فمعظم العمالة اليمنية تعمل يف مهن بس
ــد اإلقامة وتصبح  ــوم تجدي ــتطيع تحمل دفع رس ــور متواضعة وال تس بأج
ــعودية أن قرار فرض رسوم  عمالة مخالفة. واعتربت العمالة اليمنية يف الس
ــث يعمل أغلب اليمنيني  ــرار ترحيل وطرد غري مبارش، حي جديدة بمثابة ق
ــداد الرسوم املفروضة  ــيطة وبأجور متدنية تذهب معظمها لس يف مهن بس

عليهم والتي تصاعدت منذ عام 2012.                             
 خيارات مرة

ــعودية الجديدة العمالة اليمنية أمام خيارات مرة،  ووضعت الرسوم الس
ــا برواتبهم  ــاء مالية جديدة تجعلهم األكرث ترضراً قياس فارضة عليهم أعب
ــم الحرب، أو  ــرشات اآلالف منهم لبلدهم رغ ــدد بعودة ع ــة، ما يه املتواضع
ــرض عليهم. هذا  ــي ُتف ــوم الكثرية الت ــور مقابل الرس ــليم األج ــاء وتس البق
ــي توقف تحويالتهم املالية التي تعد أهم مورد اقتصادي لليمن يف ظل   يعن

العدوان الغاشم الذي تقودة مملكة آل سعود عىل بالد الحكمة واإليمان..
..واتجهت الحكومة السعودية إىل التضييق عىل الوافدين، حيث فرضت 
ــني العاملني، وبدأت  ــني للمقيم ــة التابعني واملرافق ــوماً باهظة عىل إقام رس
ــي تعترب أن  ــة 2030 الت ــات ضمن رؤي ــار إصالح ــف يف إط ــعودة الوظائ بس
ــكل ضغطا عىل البنية التحتية والخدمات، فضال عن  عائالت الوافدين تش

مخاطر اجتماعية وأمنية..
ــاب العاملي داعش  ــيطان وصانعة اإلره ــه ان مملكة الش ــك في ومما الش
ــدوان والحصار  ــالل الع ــن خ ــواء م ــني س ــىل اليمني ــق ع ــعودية تضي الس
االقتصادي الغاشم الذي تتزعمه عن طريق الريموت األمريكي واإلرسائييل 
ــا اليمنيني, أو من خالل التضييق  ــاء لرضب جريانه الذي يوجهها كيف يش
ــعودية.. عىل املغرتبني اليمنيني الذين يعتربون ركيزة البناء والتنمية يف الس
ــارج فإنا ماضون نحو  ــعبنا يف الداخل والخ ــن ومهما اعتدوا وضايقوا ش لك
ــعودية األمريكية..موقنون بالنرص املبني الذي نراه  التحرر من الهيمنة الس

قريبا يلوح يف األفق.

0202 أخباروتقارير

البيضاء / محمد املشخر
ــب  مكت ــرادات  إي ــت  ارتفع
ــة يف محافظة  ــات الزكوي الواجب
ــايض 2017م   ــام امل ــاء الع البيض
ــاً   ألف و278  ــاً  مليون  271 إىل 
ــني   مالي  3 ــادة  بزي ــاًال  و186ري
ــبة 60  ــاً و28 رياًال بنس و856 ألف
ــة عن الربط املقرر يف خطة  باملائ

العام 2016..
ــب  مكت ــام  ع ــر  مدي ــح  وأوض
ــة  ــة باملحافظ ــات الزكوي الواجب
عبد النارص  عبدالله الحميقاني  
ــاج  نت ــاءت  ج ــادة  الزي أن 
ــة  ــة اإلدارة العام ــود متابع لجه
ــة  ــة باملحافظ ــات الزكوي للواجب
ــا باملديريات وإجراءات  وفروعه
التحصيل والجباية لهذا الوعاء 

اإليرادي الهام .

ــب  مكت ــام  ع ــر  مدي ــح  وأوض
ــة  بمحافظ ــة  الزكوي ــات  الواجب
ــاء الحميقاني يف ترصيح  البيض
لـ"الثورة" إىل أن إدارة الواجبات 
أعدت خطة للنزول امليداني إىل 
فروع املكاتب باملديريات أول إيل 
مركز مديريات املحافظة والثاني 
ــري  ــات رداع ملتابعة س إيل مديري
ــني تحصيل  ــروع لتحس أداء الف
ــغ  واملبال ــة  الزكوي ــات  الواجب
ــاء الصناديق  ــدى أمن ل ــدورة  امل
إىل  ــا  الفت  , ــا  فيه ــني  واملحصل
ــات  للواجب ــة  العام اإلدارة  أن 
ــا  وفروعه ــة  باملحافظ ــة  الزكوي
ــات تمكنت العام املايض  باملديري
ــاكل ومنها  من التغلب عىل املش
ــي أعاقت  الت ــة  األمني ــاع  األوض
ــرادي  اإلي ــل  التحصي ــود  جه
ــرتكة  ملوارد الدخل املحلية واملش

ــس  املجال ــح  لصال ــتحقة  املس
ــرادات  اإلي ــا  ومنه ــة  املحلي
ــق قفزات يف عملية  الزكوية وحق

التحصيل الزكاء بزيادة عن
الربط واملقابل

ــع  ــي بجمي ــاب الحميقان وأه
ــن رجال  ــن م ــني املتأخري املكلف
األعمال بمديريات املحافظة إىل 
اإلرساع يف بتسديد ما عليهم من 
ــة ملكتب الوجبات  واجبات زكوي
ــاء  ــة البيض ــات محافظ بمديري
ــلطة  الس ــون  قان إىل  ــتنادا  اس
املحلية باعتبارها الجهة املخولة 
ــار أن دفع  ــزكاة , باعتب ــذ ال بأخ
ــب للدولة  ــوال أمر واج زكاة األم
ــه وهي  ــروج علي ــوز الخ وال يج
ــالم  ــايس من أركان اإلس ركن أس
ال يصح إسالم املرء إال باكتماله.

٢٧١٢٧١ مليون ريال إيرادات الواجبات الزكوية  مليون ريال إيرادات الواجبات الزكوية 
بالبيضاء العام الماضي بالبيضاء العام الماضي ٢٠١٧٢٠١٧مم

صنعاء / سبأ 
ــاط  ــيل القفري أمس، عىل نش ــدات اإلدارية ع ــة لقطاع الوح ــل أمانة العاصم ــع وكي  اطل

املخيم الطبي املجاني الثالث باملركز الخريي الطبي باألمانة.
ــا املخيم والذي  ــي يقدمه ــة املجانية الت ــة الخدمات الطبي ــل القفري نوعي ــد الوكي وتفق
ــة ينابيع الرباط باألمانة عىل مدى أسبوع بمشاركة 200 أخصائي وكادر فني  تنفذه مؤسس

وصحي.
ــة التي يقدمها  ــي إىل رشح حول الخدمات الطبي ــن القائمني عىل املخيم الطب ــتمع م واس
املخيم يف التخصصات أطفال وباطنية ونساء ووالدة ومسالك بولية وغريها من التخصصات 

وكذا فحوصات مخربية وتقديم أدوية مجاناً.
ــات الطبية الخريية املجانية يف  ــة العاصمة، أهمية إقامة مثل هذه املخيم ــد وكيل أمان وأك
ــتمرار العدوان  ــهم يف تخفيف معاناة املواطنني جراء اس مختلف مديريات العاصمة بما يس

والحصار.
وثمن القفري، جهود ودعم من ساهم وشارك يف إقامة املخيم من رجال األعمال والخريين 
ــي يمر بها الوطن ..  ــة وخاصة يف ظل األوضاع الصعبة الت ــوادر الطبية والفنية واإلداري والك

داعياً رجال املال واألعمال والخريين إىل تقديم املساهمة يف إقامة مثل هذه املخيمات.
ــتعرض رئيس مؤسسة ينابيع الرباط محمد اآلنيس ومدير املركز الطبي الدكتور  فيما اس
ــي يف إطار  ــث الذي يأت ــم املجاني الثال ــة واملخي ــطة املؤسس ــن، أنش ــم الدي ــز نج عبدالعزي

االستجابة للوضع اإلنساني الصعب والظروف التي تمر بها البالد.
رافقه خالل الزيارة مدير مكتب أمني العاصمة عيل الالحجي وعدد من املعنيني .

وكيل أمانة العاصمة يتفقد نشاط وكيل أمانة العاصمة يتفقد نشاط 
المخيم الطبي المجاني الثالثالمخيم الطبي المجاني الثالث

القبض على نصف مليون مخالف وترحيل القبض على نصف مليون مخالف وترحيل ١٢٠١٢٠ ألفًا   ألفًا  ٧٠٧٠٪ منهم يمنيون٪ منهم يمنيون

الــيــمــنــيــيــن وإجـــبـــارهـــم عــلــى االلــتــحــاق  تــرحــيــل آالف  ــد األورومـــتـــوســـطـــي:  ــرص ــم الــيــمــنــيــيــن وإجـــبـــارهـــم عــلــى االلــتــحــاق ال تــرحــيــل آالف  ــد األورومـــتـــوســـطـــي:  ــرص ــم ال
ـــي الـــحـــدود ـــودي ف ـــع ـــس ـــن الــجــيــش ال ــال نــيــابــة ع ــت ــق ــل ــد ل ــي ــن ــج ــت ــرات ال ــك ــس ــع ــم ـــي الـــحـــدودب ـــودي ف ـــع ـــس ـــن الــجــيــش ال ــال نــيــابــة ع ــت ــق ــل ــد ل ــي ــن ــج ــت ــرات ال ــك ــس ــع ــم ب

عمران /صفاء عائض 
ــرادات الزكوية  ــايل اإلي بلغ إجم
ــايض  ــام امل ــران للع ــة عم بمحافظ
ــاً و  ــا و 513 ألف 2017م 613 مليون

88رياًال...
وأوضح مدير عام اإلدارة العامة 
ــة  بمحافظ ــة  الزكوي ــات  للواجب
عمران محمد الشهراني يف ترصيح 
ــا تحقق من زيادة  ــورة“  أن م لـ“الث
ــادة املحافظة  ــن قي ــاون م ــم بتع ت
ــع  ــا لرف ــل اهتمامه ــويل ج ــي ت الت
ــالل االجتماعات  ــة من خ الحصيل
ــات وحثهم  ــتوى املديري ــىل مس ع
ــع إدارات  ــاون م التع ــىل رضورة  ع

تحصيل الواجبات .
ــات  ــب الواجب ــت إىل أن مكت ولف
ــام  الع ــالل  خ ــل  عم ــة  باملحافظ
ــل طموحة  ــق خطة عم ــايض وف امل
ــوي  الزك ــاء  الوع ــيع  توس ــدف  به
وتحقيق أعىل مستويات ومعدالت 

ــورد إىل خزاينة  ــوارد التي ت نمو امل
الدولة .

ــل  نعم ــهراني:  الش ــاف  وأض
ــن  يتضم ــج  برنام ــذ  تنفي ــىل  ع
ــني  واملوظف ــني  للمكلف ــة  التوعي
ــة  التنفيذي ــراءات  اإلج ــة  ملواكب
ــة  ــة لعملي ــة منظم ــالل آلي ــن خ م
ــريا إىل ان الزيادة  ــل ، مش التحصي
ــام  للع ــل  التحصي ــتوى  مس يف 
ــة جهود حثيثة  املنرصم هي نتيج
ــني يف تحصيل  ــن العامل ــة م مبذول
ــات  ــىل التحدي ــب ع ــوارد والتغل امل
ــهمت  والصعوبات املاثلة والتي أس

يف تحقيق تحسن ملحوظ .
ــدر مكتب  ــر أص ــب آخ ــن جان م
ــجل املدني  ــوال املدنية والس األح
ــايض  امل ــام  الع ــالل  خ ــران  بعم
ــف  ــرش أل ــة ع ــة وأربع 2017م..مائ
ــتمارة...    وبلغ إجمايل  وثيقة .واس

اإليرادات تسعة وعرشين مليوناً. 
ــدر ناجي خريان  ــال العقيد ب وق

ــوال املدنية بعمران  مدير عام األح
ان الوثائق التي تم إصدارها تمثلت 
ــة  عائلي و  ــخصية  ش ــق  بطائ يف 
ــهادات وفاة ونماذج ذات قيمة،  وش
ــهائد امليالد  ــايل ش ــغ إجم ــا بل يف م
ــة  ــا 60000 وثيق ــم إصداره ــي ت الت
ــريا  ــتمارة، مش ــهادة ميالد واس وش
ــق ميداني إىل  ــه تم نزول فري إىل ان
ــجيل الحاالت  ــة لتس ــق نائي مناط

للمواليد وغريها من الوثائق .. 
إىل   ــريان  خ ــد   العقي ــار  وأش  
ــل   العم ــه  تواج ــي  الت ــاكل  املش
ــتهداف  اس ــم  ت أن  ــد  بع ــة  وخاص
ــدوان وتدمري  ــل الع ــن قب املكتب م
ــة إىل عدم  ــال باإلضاف ــع كام املجم
ــدم  وع ــغيلية  تش ــات  نفق ــود  وج
القدرة عىل رشاء األجهزة الناقصة.

الفتا إىل أن املكتب يعمل جاهدا 
ــات التي تواجهه  ــم كل الصعوب رغ
ــول املواطن عىل  ــا عىل حص حرص

الوثائق املدنية..

جهود لتعزيز  اإليرادات الزكوية في عمرانجهود لتعزيز  اإليرادات الزكوية في عمران
إصدار إصدار ١١٤١١٤ألف وثيقة مدنية وشهادة ميالدألف وثيقة مدنية وشهادة ميالد أكد أن رعاية أسر الشهداء تحظى باألولوية:أكد أن رعاية أسر الشهداء تحظى باألولوية:

صنعاء/ سبأ
ــد عبدالله  ــدل القايض أحم ــد وزير الع أك
ــعب  عقبات، أن التضحيات التي قدمها الش
ــن والتصدي لقوى  ــي للدفاع عن الوط اليمن

العدوان هي بال ريب مفتاح النرص والعزة.
ــدد  لع ــس  أم ــه  زيارت ــالل  خ ــك  ذل ــاء  ج
ــلطة  ــبي الس ــن منتس ــهداء م ــن أرس الش م
ــيخ منصور  ــة بأمانة العاصمة؛ الش القضائي
ــاع  املط ــل  ــد فض ــف ومحم الرشي ــه  عبدالل
ــار أحمد  ــوكل ومخت ــماعيل املت ــد إس وأحم
املتوكل وحمزة قاسم املتوكل وأحمد إبراهيم 
املتوكل وعيىس الشامي وحسن رشف الدين 

وعبدالله العوش .
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــال " إن الع وق
ــعب  الش إذالل  إىل  ــاعي  الس ــي  الصهيون
ــه  ــل ألن ــه سيفش ــالل أراضي ــي واحت اليمن

يواجه رجاًال صدقوا ما عاهدوا عليه".
ــرشف بأن  ــي ت ــت يمن ــاف " إن كل بي وأض
ــهداء، يؤكد عزة وإباء  اصطفى من بينهم ش
ــم أحرار من  ــوا بالذل ألنه ــال يمكن أن يقبل ف

بيوت علم وثقافة وقبائل أصيلة عربية تأبى 
ــة  ــت وصاي ــش تح ــة والعي ــم والعبودي الضي

خارجية".
ــيناريو  س أن  إىل  ــدل  الع ــر  وزي ــار  وأش
ــيم  ــاريعه يف تقس ــد ومش ــتعمار الجدي االس

ــفته  كش ــد  ق ــزأ"  "املج ــة  وتجزئ ــم"  "املقس
ــيم  ــرة إعادة تقس ــة بمؤام ــم واملعروف وثائقه
الوطن العربي واملخطط لها بالتفاصيل منذ 

أكرث من 50 عاماً.
ــدوان عملت بكل ما  ــت إىل أن دول الع ولف

ــة، ومن ثم  ــىل إضعاف األم ــت من قوة ع أوتي
العدوان عىل اليمن وشعبه ملا يحمله من قيم 

ومبادئ إسالمية.
كما أكد القايض عقبات أن الوفاء للشهداء 
وما قدموه من تضحيات يف مواجهة العدوان 
ومخططاته، يفرض عىل الجميع االستجابة 
ــوة النفري العام ودعم الجبهات بالرجال  لدع
واملال والسالح، مجددا التأكيد أن رعاية أرس 
الشهداء من األولويات التي ال يمكن التهاون 

فيها.
ــهداء  ــاء وأبناء الش ــد آب ــم أك ــن جانبه م
ــتعداد بذل  ــري عىل درب الشهداء واالس الس
ــن األرض  ــا ع ــات دفاع ــن التضحي ــد م املزي

والعرض.
ــارات وكيل  ــالل الزي ــر العدل خ رافق وزي
ــة  واإلداري ــة  املالي ــؤون  للش ــدل  الع وزارة 
ــعد هادي ومدير العالقات العامة  القايض س
ــكي ومدير مركز املعلومات  ــماعيل املوش إس

محمد شمس الدين .

تستهدف العمالة اليمنيةتستهدف العمالة اليمنية

السعودية تدشن موسمًا جديدًا من  الجباية والترحيل  ضد الوافدينالسعودية تدشن موسمًا جديدًا من  الجباية والترحيل  ضد الوافدين

وزير العدل: تضحيات الشعب اليمني هي مفتاح النصر والعزةوزير العدل: تضحيات الشعب اليمني هي مفتاح النصر والعزة
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إصابة أربعة

وشن طريان العدوان األمريكي السعودي 
أمس سلسلة غارات عىل محافظة حجة.

ـــ  ــة ل ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــن 10 غارات  ــبأ) أن طريان العدوان ش (س

عىل مديريتي حرض وميدي.
تدمري 6 اليات

ــيارات اإلسعاف  وأشار املصدر إىل أن س
هرعت إىل املعسكر املستهدف.

ــعبية  إىل ذلك نفذ الجيش واللجان الش
ــع مرتزقة  ــة هجومية عىل مواق أمس عملي
ــوزع بمحافظة تعز  ــة م ــدوان يف مديري الع
ــقوط قتىل وجرحى يف  وأدت العملية إىل س

صفوفهم.
ــش  ــكري أن الجي ــدر عس ــح مص وأوض
ــن  م ــة  املرتزق ــع  مواق ــوا  هاجم ــان  واللج
ــش جنوب  ــن تبة األثنع ــن األول م محوري
ــود  مفرق موزع والثاني باتجاه التباب الس

شمال مدينة موزع.
ــار املصدر إىل أن العملية الهجومية  وأش

سبقها تمشيط بمختلف األسلحة.. مؤكدا 
مرصع وإصابة عدد من املرتزقة.

ــة  ــوة الصاروخي ــت الق ــارب أطلق  ويف م
للجيش واللجان الشعبية أمس صلية من 
ــا عىل تجمعات مرتزقة  صواريخ الكاتيوش

العدوان يف معسكر ماس بالجدعان .
أن  ــبأ)  لـ(س ــكري  عس ــدر  مص ــد  وأك
ــه موقعا  ــي أصاب هدف ــف الصاروخ القص

قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.
ــعبية  الش واللجان  الجيش  ــتهدف  واس
ــمال  ــدوان ش ــة الع ــات ملرتزق ــس تجمع أم

صحراء ميدي.
ــبأ) أن  ــكري لـ (س ــح مصدر عس وأوض
القوة املدفعية استهدفت تجمعات املرتزقة 
ــة إصابات  ــدي محقق ــراء مي ــمال صح ش

مبارشة يف صفوفهم.
ــعبية  اىل ذلك  دمر الجيش واللجان لش
ــدوان يف جبهة  ــني ملرتزقة الع ــس مدرعت أم

الساحل الغربي بمحافظة تعز.
ــري مدرعتني  ــكري تدم ــد مصدر عس وأك
ــة  جبه يف  ــة  موجه ــخ  بصواري ــة  للمرتزق

الساحل الغربي.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


