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مدير مكتب رئاسة الجمهورية : تأمين الجبهة مدير مكتب رئاسة الجمهورية : تأمين الجبهة 
االقتصادية من أولويات القيادة السياسية االقتصادية من أولويات القيادة السياسية 

 /متابعات
ــية  ــبوتنيك الروس قالت وكالة س
أن لجنة سعودية تم تشكيلها خالل 
األسابيع املاضية لبحث اإلخفاقات 
إىل  ــت  توصل ــات،  الجبه ــض  بع يف 
نتائج كارثية ملا وصل إليه الفساد يف 

محافظة مارب.
ــدر يف  ــن مص ــة ع ــت الوكال ونقل
ــعودية  حكومة هادي أن اللجنة الس
ــجيل 120 ألف جندي  اكتشفت تس

ــم  ول  ، ــا  وحده ــأرب  م يف  ــي  وهم
ــات عدد  ــن ملف ــة ع ــف اللجن تكش
ــرى، وهذا األمر  من املحافظات األخ
ــكرية  ــاك قيادات عس ــي أن هن يعن
فاسدة تقوم بعمليات جمع األموال 

عىل حساب أرواح البرش.
ــدداً من  ــدر، إىل أن ع ــت املص  ولف
ــجيل  بتس ــون  يقوم ــوا  كان ــادة  الق
ــم  ــود ويت ــن الجن ــة م ــداد وهمي أع
ــم يف الوقت  ــات ومؤن له رصف مرتب

ــداد  ــك األع ــه تل ــد في ــذي ال توج ال
ــدوث هجوم من  ــن األصل وعند ح م
جانب "الجيش واللجان الشعبية" 
ــات فارغة ويحرزون  يجدون الجبه
ــدث بمديرية  ــا ح ــهالً كم ــاً س تقدم
ــيطر عليها  ــارب والتي س رصواح بم
ــاود الجيش  ــدوان، ثم ع ــة الع مرتزق
ــيطرة عىل  ــعبية الس ــان الش واللج

معظمها.

صنعاء/ سبأ
ــة الجمهورية  ــب رئاس ــر مكت ــد مدي أك
ــد أن تأمني الجبهة االقتصادية  أحمد حام
ــية  السياس ــادة  القي ــات  أولوي ــدر  يتص
ــة للمعركة يف الجبهات  كونها معركة موازي

العسكرية.
ــة يف افتتاح  ــب الرئاس ــا مدير مكت ودع
ــة عمل حول الرؤى والحلول للحالة  ورش
ــاع  لصن ــا  وتقديمه ــة  الراهن ــة  االقتصادي
ــال  ــاء، رج ــس بصنع ــه أم ــرار ومتخذي الق

ــني وخرباء  ــادي من أكاديمي ــر االقتص الفك
ــؤولية  املس ــل  تحم إىل  ــال  أعم ــال  ورج
ــة يف  ــود الدول ــع جه ــاون م ــة والتع الوطني
ــدوان الهادفة إىل  ــدي ملخططات الع التص

تدمري اقتصاد البالد وبنيتها التحتية.
ــر  ــال الفك ــئولية رج ــار إىل أن مس وأش
ــني  اقتصادي ــني  باحث ــن  م ــادي  االقتص
ــة  ــل أهمي ــني ال تق ــال ومهتم ــال أعم ورج
ــا  ــة وأجهزته ــادة الدول ــؤولية قي ــن مس ع
ــدي ملخططات دول  ــاتها يف التص ومؤسس

ــاد  االقتص ــري  لتدم ــاعيها  ومس ــدوان  الع
الوطني .

ــة الجمهورية  ــر مكتب رئاس ولفت مدي
ــة وأثرها اإليجابي  إىل أهمية انعقاد الورش
ــاع  لألوض ــات  ومعالج رؤى  ــع  وض يف 
ــرق عملية قابلة  ــة الراهنة وبط االقتصادي
ــات املتاحة وبما  ــب اإلمكاني للتنفيذ بحس
يعزز من صمود الشعب اليمني يف مواجهة 

العدوان ويلبي احتياجاته وطموحاته.

ــة  ــود ومرتزق ــن جن ــري م ــدد كب ــب ع ــل وأصي قت
ــس الثالثاء، جراء قصف  ــعودي أم جيش العدو الس
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــي ومدفعي للجي صاروخ

جبهة جيزان وميدي.
ــوة الصاروخية  ــكري أن الق ــدر عس ــح مص وأوض
ــعودي  ــتهدفت تجمعات كبرية لجنود العدو الس اس
ــذ الطوال  ــا يف منف ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م بصلي
ــفر عن سقوط قتىل  الحدودي بقطاع جيزان، ما أس
ــيارات اإلسعاف  ــوهدت س وجرحى يف صفوفهم، وش

تهرع إىل املكان
هذا واستهدفت وحدة اإلسناد املدفعي تجمعات 
ــن القذائف يف قرية  ــعودي بعدد م لجنود العدو الس
ــة  ــة الخقاق ــف قري ــرى خل ــات أخ ــرن، وتجمع الق
يف  ــى  وجرح ــىل  قت ــقوط  س إىل  أدى  ــا  م ــزان،  بجي

صفوفهم

 /سبـأ
ــعودي األمريكي أمس عىل ارتكاب مجزرة  أقدم طريان العدوان الس
وحشية بمديرية سحار بصعدة أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء 

والجرحى من املدنيني.
 وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن 19 مواطناً بينهم نساء وأطفال 
ــىل مديرية  ــريان العدوان ع ــارات لط ــوا يف ثالث غ ــهدوا وأصيب استش

سحار بمحافظة صعدة.
ــارة عىل منزل  ــن غ ــم ش ــاف املصدر أن طريان العدوان الغاش وأض
ــحار ما أدى إىل استشهاد عدد  مواطن يف منطقة حفصني بمديرية س

من أفراد املنزل.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان الغاشم عاود استهداف املكان  وأش
ــة  ــهداء إىل خمس ــعفني ما أدى إىل ارتفاع حصيلة الش بعد توافد املس

مواطنني والجرحى أربعة عرش مواطناً كحصيلة غري نهائية.

ــة تـــطـــارد قــــوى الـــعـــدوان  ــن ــع ــى ل ــق ــب ــت ــــدون أن دمـــــاء األبــــريــــاء س ــــؤك ـــار ي ـــح ــة تـــطـــارد قــــوى الـــعـــدوان أبـــنـــاء س ــن ــع ــى ل ــق ــب ــت ــــدون أن دمـــــاء األبــــريــــاء س ــــؤك ـــار ي ـــح أبـــنـــاء س

طيران العدوان يستهدف منزًال ومسعفين في صعدة والحصيلة ا?ولية طيران العدوان يستهدف منزًال ومسعفين في صعدة والحصيلة ا?ولية ١٩١٩ شهيدًا وجريحًا شهيدًا وجريحًاصواريخ الجيش واللجان تحصد أرواح جنود العدو ومرتزقته في جيزان وميدي والضبابصواريخ الجيش واللجان تحصد أرواح جنود العدو ومرتزقته في جيزان وميدي والضباب
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النواب يصادق على االتفاقية العربية لنقل النواب يصادق على االتفاقية العربية لنقل 
نزالء المؤسسات العقابية واHصالحيةنزالء المؤسسات العقابية واHصالحية

صنعاء/ سبأ
يف  ــواب  الن ــس  مجل ــادق  ص
ــس  رئي ــة  برئاس ــس  أم ــه  اجتماع
املجلس يحيى الراعي عىل االتفاقية 
ــات  املؤسس ــزالء  ن ــل  لنق ــة  العربي
ــة يف إطار تنفيذ  العقابية واإلصالحي

ــر  ــوء تقري ــة يف ض ــكام الجزائي األح
اللجنة الربملانية املشرتكة املكونة من 
ــدل واألوقاف ولجنة الدفاع  لجنة الع
ــة تقنني أحكام الرشيعة  واألمن ولجن
ــة  مناقش ــد  بع ــك  وذل ــالمية،  اإلس
ــب  ــيل الجان ــس وممث ــاء املجل أعض

ــذا التقرير وطرح بعض  الحكومي له
املالحظات.

وتهدف االتفاقية إىل تعزيز التعاون 
ــة  ــة الجزائي ــال العدال ــي يف مج العرب
ــيادة  ــادئ احرتام الس ــاس مب عىل أس
ــة الوطنية  ــة والوالية القضائي الوطني
ــؤون الداخلية  ــل يف الش وعدم التدخ
ــأنه دعم أهداف  ــا، بما من ش لكل منه
ــيس  ــتقرار النف ــادة االس ــة وإع العدال
وأن  ــم  عليه ــوم  للمحك ــي  واالجتماع
ــوم عليه يف  ــىل املحك ــم ع ــذ الحك تنفي
ــة التي يقيم  ــيل أو يف الدول وطنه األص
ــدالً من  ــم أو معتاد ب ــكل دائ ــا بش فيه
ــهم يف إعادة  تنفيذه يف دولة أخرى يس
ــه يف املجتمع خالل فرتة أقرص  اندماج

وعىل نحو أكرث فعالية .

ــــــــجــــــــديــــــــدة لــــلــــعــــمــــلــــة الــــمــــحــــلــــيــــة ــــــة  ال ــــــع ــــــب ــــــط ــــــل مـــــــــع ال ــــــام ــــــع ــــــت ــــــر مـــــــــن ال ــــــذي ــــــح ــــــت ــــــــجــــــــديــــــــدة لــــلــــعــــمــــلــــة الــــمــــحــــلــــيــــةال ــــــة  ال ــــــع ــــــب ــــــط ــــــل مـــــــــع ال ــــــام ــــــع ــــــت ــــــر مـــــــــن ال ــــــذي ــــــح ــــــت ال

مجلس الوزراء يستنكر الحرب االقتصادية المتواصلة لدول العدوان بحق الشعب اليمني ومعيشته اليوميةمجلس الوزراء يستنكر الحرب االقتصادية المتواصلة لدول العدوان بحق الشعب اليمني ومعيشته اليومية

صنعاء/ سبأ
ــرب  الح ــاء  ــس بصنع ــه أم ــوزراء يف اجتماع ال ــس  ــتنكر مجل اس
ــدوان ومرتزقتهم  ــنها دول تحالف الع ــة املتواصلة التي تش االقتصادي
ــول 300 مليار ريال مطبوعة  ــعب اليمن والتي كان آخرها وص عىل الش

إضافية إىل فرع البنك املركزي يف عدن.
ــي الجديد يندرج ضمن الحرب  ــد املجلس أن هذا العمل العدائ  وأك
االقتصادية التي بدأها العدوان واملرتزقة منذ وقت طويل وتحديداً منذ 

لجوئهم لعملية الطباعة إثر فشلهم يف املعركتني العسكرية واألمنية.
ــادق كامل  ــدوان وحكومة الفن ــوزراء تحالف الع ــس ال ــل مجل وحّم
ــؤولية عن تداعيات وأثار هذا العمل العدائي بحق الشعب اليمني  املس
ــات من التعامل مع هذه الطبعة  ــاده الوطني.. محذراً كافة الجه واقتص
ــة ورضب االقتصاد  ــة الوطني ــم للعمل ــن تضخ ــببه م ــا تس ــدة مل الجدي

الوطني.
ــاع يف الجبهات والجهود  ــتجدات األوض  وناقش املجلس كذلك مس
ــداد والتحضري إلحياء  ــة إىل اإلع ــة الخارجية إضاف ــة بالسياس املتصل

الذكرى السنوية لبدء العدوان عىل اليمن.
البقية صفحة 02التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02

الجمهورية اليمنية تندد بقرار مجلس ا?من القاضي بتمديد العقوبات على ا?شخاص والكيانات اليمنية الجمهورية اليمنية تندد بقرار مجلس ا?من القاضي بتمديد العقوبات على ا?شخاص والكيانات اليمنية 

/ 
أدان مجلس الوزراء  قرار مجلس األمن الدويل 
ــات املفروضة عىل اليمن،  القايض بتجديد العقوب
ــاوي الذي  ــأنه تأجيج الوضع املأس ــذي من ش وال
ــبب العدوان والحصار .. محمال  يمر به الوطن بس
ــار الكارثية  ــؤولية عن اآلث مجلس األمن كافة املس
ــرار القديم  ــذا الق ــفر عن ه ــي ستس ــدة الت الجدي
الجديد ويف املقدمة إطالته ألمد العدوان وتعطيله 

ــالف  ــلمي بخ ــل س ــول إىل ح ــود للوص ــة جه أي
مساهمته املبارشة يف زيادة معاناة اليمنيني.

ــس  ــرى بمجل ــه كان األح ــس أن ــح املجل وأوض
ــاعة السلم والسالم حول العالم  األمن املعني بإش
ــبوقة عامليا التي يعيشها  مراعاة املأساة غري املس
ــف العدوان  ــراره بوق ــاذ ق ــي، واتخ ــعب اليمن الش
ــار بما يهيئ األجواء اللتئام كافة األطراف  والحص
ــلمية وصوال  ــرشوع يف البحث عن الحلول الس وال

ــي  اليمن ــعب  للش ــرشف  وامل ــادل  الع ــالم  الس إىل 
وامللبي لتضحياته.

ــورى القرار وأشار يف بيان  كما دان مجلس الش
ــة املجتمع  ــدم جدي ــرار يؤكد ع ــذا الق ــه إىل أن ه ل
ــنها  ــي تش ــة الت ــرب الظامل ــاف الح ــدويل يف إيق ال
ــن منُذ ثالثة أعوام  ــف العدوان عىل اليم دول تحال
ــعة يندر  ــانية وجرائم بش ــببت يف معاناة إنس تس
ــب  ــاني حس ــد لها مثيل يف التاريخ اإلنس أن يوج

تقارير األمم املتحدة.
ــد عمل لجنة العقوبات  ولفت إىل أن قرار تمدي
ــؤولية  املس ــايف  يج ــاً  إضافي ــاً  عام ــن  اليم ــىل  ع
ــم املتحدة  ــانية لألم ــة واألخالقية واإلنس القانوني
ــؤولة عن  ــات دولية مس ــن كمؤسس ــس األم ومجل
ــعوب ويالت  ــان وتجنيب الش حماية حقوق اإلنس

الحروب.

اليمنيين مــعــانــاة  ويـــفـــاقـــم   ــالم  ــس ــل ل جـــهـــود  أيــــة  ــل  ــط ــع وي الــــعــــدوان  أمــــد  يــطــيــل  الـــقـــرار  ــــقــــاذ:  اإلن ــة  ــوم ــك اليمنيينح مــعــانــاة  ويـــفـــاقـــم   ــالم  ــس ــل ل جـــهـــود  أيــــة  ــل  ــط ــع وي الــــعــــدوان  أمــــد  يــطــيــل  الـــقـــرار  ــــقــــاذ:  اإلن ــة  ــوم ــك ح

سياسية تــســويــة  أيـــة  ـــام  أم ــرة  ــث ع حــجــر  يشكل  وقــــراره  الــحــرب   ــاف  ــق اي ــي  ف جـــاد  غــيــر  الــدولــي  المجتمع    : سياسيةالــشــورى  تــســويــة  أيـــة  ـــام  أم ــرة  ــث ع حــجــر  يشكل  وقــــراره  الــحــرب   ــاف  ــق اي ــي  ف جـــاد  غــيــر  الــدولــي  المجتمع    : الــشــورى 

التفاصيل صفحة 03

تعز/ سبأ
ــدي  الجن ــده  عب ــز  تع ــظ  محاف ــاد  أش
ــال الجيش  ــي يحققها أبط ــارات الت باالنتص
ــات  جبه ــف  مختل يف  ــعبية  الش ــان  واللج

البطولة والرشف والكرامة.
وأكد املحافظ الجندي أن الجيش واللجان 
ــارات  االنتص ــق  تحقي ــون  يواصل ــعبية  الش
ــة  ــة يف جبه ــرية ونوعي ــات كب ــراز تقدم وإح
ــاحل والجبهة الرشقية والغربية  الصلو والس
ــز وتطهري  ــة تع ــمالية ملدين ــة والش والجنوبي
ــن مرتزقة  ــرتاتيجية م ــع االس ــدد من املواق ع

ــائر فادحة يف االرواح  العدوان وتكبيدهم خس
والعتاد.

وحيا الصمود األسطوري للجيش واللجان 
ــم  املالح أروع  ــطرون  يس ــن  الذي ــعبية  الش
ــن والحرية والكرامة  البطولية دفاعا عن الوط

ومواجهة العدوان ومخططاته اإلجرامية.
وقال " إن تعز ستنترص لتاريخها الوطني 
ــائر  ــتزف قريبا بش ــلميتها وس ومدنيتها وس
النرص عىل جحافل الغزاة واملحتلني وطردهم 

من تراب الوطن الطاهر " .. 

الجندي: الجيش واللجان يحققون انتصارات في عموم جبهات تعزالجندي: الجيش واللجان يحققون انتصارات في عموم جبهات تعز
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ــارد  ــط ريتش ــلها يف الرشق األوس ــز" تقريرا ملراس ــة "التايم ــرشت صحيف  ن
ــعودي األمري  ــا ويل العهد الس ــريات التي أجراه ــق فيه عىل التغي ــبنرس، يعل س
ــرية إىل أنها تأتي عشية  ــعودي، مش ــلمان يف قيادات الجيش الس محمد بن س

زيارته إىل بريطانيا.
ــط بالحرب يف اليمن،  ــكري ترتب ــلك العس وقال التقرير أن التغيريات يف الس
ــلمان ملساءلة عن مسارها، ويتوقع أن تؤدي زيارته إىل  حيث سيتعرض ابن س

احتجاجات يف الشارع الربيطاني؛ بسبب الطريقة التي أدار بها حرب اليمن.
ــن،  ــة يف اليم ــه معضل ــعودي يواج ــش الس ــة إىل أن الجي ــت الصحيف وتلف
ــذه الحرب إىل داخل  ــني، حيث انتقلت ه ــوض فيه حربا ضد الحوثي ــذي يخ ال
ــة وتلك  ــدن الحدودي ــىل امل ــي تطلق ع ــخ الت ــالل الصواري ــن خ ــعودية، م الس

الباليستية، التي وصلت إىل العاصمة الرياض.

حرب اليمن تطيح بقيادات عسكرية حرب اليمن تطيح بقيادات عسكرية 
كبيرة في السعوديةكبيرة في السعودية

ــة االيرانية  ــم الخارجي ــدث باس ــن املتح أعل
ــا  ــريكا وبريطاني ــف ام ــمي أن مواق ــرام قاس به
ــرب  ــج الح ــريا يف تأجي ــب دورا كب ــا تلع وفرنس
واستمرار العدوان الذي يشنه النظام السعودي 

عىل اليمن.
ــرشوع القرار  ــق عىل م ــا عىل التصدي وتعليق
ــم  ــذي ت ــدويل وال ــن ال ــس األم ــرويس يف مجل ال
ــرباء الخاصة  ــة الخ ــد عمل لجن ــه تمدي بموجب
ــه ”مثلما كان  ــمي: إن ــن ملدة عام قال قاس باليم
ــبب  ــورا فإن مرشوع القرار الربيطاني وبس متص
ــن تبناه  ــن يشء مل ــفر ع ــم يس ــه ل ــدم واقعيت ع
ــال آخر وخاصة للواليات املتحدة يف  وسجل فش

الساحة الدولية ومنظمة االمم املتحدة“.
ــة االيرانية  ــم الخارجي ــرب املتحدث باس واعت
ــاء  ــاع والحفاظ عىل أرواح النس ــؤولية الدف مس
واألطفال األبرياء يف اليمن الذين يتعرضون اآلن 
لكارثة انسانية كربى بسبب فرض حرب مدمرة..

قاسمي: مواقف الغرب سبب قاسمي: مواقف الغرب سبب 
استمرار العدوان على اليمناستمرار العدوان على اليمن
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