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0303 أخباروتقارير

وزع اإلعالم الحربي مشاهد اقتحام مجاهدي 
الجيش واللجان الشعبية يف عملية نوعية مواقع 

الجيش السعودي يف مركز نعشاو بجيزان .
ــم  وه ــش  الجي ــدي  مجاه ــور  الص ــر  وتظه
ــد  بع ــودي  السع ــع  املوق ــل  داخ يف  ــون  يتجول
ــوط حاميته بني  ــل وسق ــه بالكام ــرة علي السيط
ــاهد جثتا  ــر يف املش ــث تظه ــح ، حي ــل وجري قتي
ــع  ــات م ــا يف االشتباك ــني سقط ــني سعودي جندي

أبطال الجيش واللجان .
ــة التي  ــات املحكم ــر الرضب ــاهد تظه ويف املش
ــع  ــان إىل املوق ــش واللج ــدات الجي ــا وح وجهته
ــل أن يجري  ــودي املحصن ، قب ــري السع العسك

اقتحامه وترتفع منه أعمدة الدخان .

ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي ــش  ناق
الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، 
ــس إدارة بنك  ــس مجل ــع رئي ــس م أم
ــد  محم ــد  احم ــان  لإلسك ــف  التسلي
ــات  ــك ومتطلب البن ــاع  أوض ــم،  دعمي
ــد دورة  ــا يؤك ــه بم ــوض بأوضاع النه

الحيوي يف إعادة األعمار.
ــس إدارة البنك  ــاول رئيس مجل وتن
ــك  للبن ــذي  التنفي ــام  الع ــر  واملدي
ــه محمد الحوثي، سبل تفعيل  عبدالل
ــا  ــه وفق ــع رأسمال ــرب رف ــك ع أداء البن
ــأن ملا  ــرار مجلس الوزراء بهذا الش لق
ــد التنموي  ــة وتطوير الجه ــه تنمي في
ــادة دوره  ــادي للبنك واستع واالقتص
ــن  ــة م ــرب مجموع ــب ع ــذا الجان يف ه
ــي من شأنها  ــوات اإلجرائية الت الخط
ــة االقتصادية  ــول بهذه املؤسس الوص
ــايل بما يؤهل  ــوى الفني وامل إىل املست
ــن  ــد م ــوده كواح ــاودة جه ــك ملع البن

أعمدة االقتصاد الوطني.
ــاء إىل األدوار املساعدة  وتطرق اللق
يف  ــة  العالق ذات  ــات  الجه ــف  ملختل

تحقيق اآلثار املرجوة من قرار مجلس 
ــم البنك من كافة  الوزراء القايض بدع

الجوانب املؤسسية والفنية.
ــوزراء، التزام  وأكد رئيس مجلس ال
ــاد بنك اإلسكان  حكومة اإلنقاذ بإسن
ــل املتوفرة بما يهيئ  بمختلف الوسائ
ــدوره الحيوي يف  ــالع ب ــك لالضط البن
ــادة إعمار ما خلفه العدوان  عملية إع
ــىل  ــة ع ــرب املفروض ــودي والح السع

ــب انتهاء  ــي وذلك عق ــعب اليمن الش
العدوان.

ــه للجهود التي  ــن ارتياح وأعرب ع
ــع  ــاون م ــك بالتع ــادة البن ــا قي تبذله
ــل  ــة لتفعي ل ــات ذات الِصّ ــة الجه كاف
ــذه املؤسسة  ــوى األداء العام له مست
ــرية واستعادة دورها  ــة الكب االقتصادي
ــاد الوطني  ــة االقتص ــوي يف خدم الق

وجهود التنمية واألعمار بشكل عام.

اقتحام موقع اقتحام موقع نعشاونعشاو بجيزان في عملية هجومية لقواتنا ومقتلة كبرى لجنود العدو وّثَقها اإلعالم الحربي بجيزان في عملية هجومية لقواتنا ومقتلة كبرى لجنود العدو وّثَقها اإلعالم الحربي

صنعاء-سبأ:
ــر  ــوزراء وزي ــس ال ــب رئي ــى نائ التق
املالية الدكتور حسني عبدالله مقبويل 
ــاز املركزي  ــس بصنعاء رئيس الجه أم
ــيل العماد،  ــة عيل ع ــة واملحاسب للرقاب

وفريق الرضائب يف الجهاز.
ــاز  الجه ــة  ــاء خط اللق ــرض  واستع
2018م  ــام  للع ــة  االستثنائي ــزي  املرك

الخاصة بتنمية املوارد العامة للدولة.
ــاء إىل إشكالية تحصيل  وتطرق اللق
ــدى العديد  ــة الرضيبية ل ــوارد الدول م
ــن الجهات ومنها رشكات االتصاالت،  م
ــاالت وتبسيط  ــة معالجة اإلشك وأهمي
ــل  التحصي يف  ــة  املتبع ــراءات  اإلج

واملراجعة.
ــس الوزراء  ــاء أكد نائب رئي ويف اللق
ــاز  الجه ــل  عم ــة  أهمي ــة  املالي ــر  وزي
ــة ودوره يف  ــة واملحاسب ــزي للرقاب املرك
ــاد املايل  ــة، للحد من الفس ــذه املرحل ه
ــذي يحرم الدولة  والتهرب الرضيبي ال

الكثري من مواردها.
وقال " نتطلع إىل رشاكة حقيقية مع 
الجهاز ملراجعة وتصحيح اإلختالالت، 
ــا  كم ــة،  الرضيبي ــا  القضاي ــة  ومعالج
ــرتكة من  ــاد لجنة مش ــى إىل إيج نسع
ــام بمتابعة كل ما  ــة والجهاز للقي املالي

يرفد خزينة الدولة باإليرادات".
ــا  ــي بدأته ــوات الت ــار إىل الخط وأش
ــاه تصحيح بعض  ــة يف اتج وزارة املالي
املعايري واملؤهالت  اإلختالالت واعتماد 
ــف املالية، إىل  ــل الوظائ ــة يف شغ الفني
ــارك  الجم ــة  مصلح ــه  توجي ــب  جان
ــذ  ــة يف املناف ــم السعري ــة القي بمراجع
ــة  البوص ــار  ألسع ــاً  وفق ــة  الجمركي
ــن االستيفاء  ــن م ــا يمك ــة، وبم العاملي
ــة  الجمركي ــة  الدول ــوارد  مل ــي  الحقيق

والرضيبية.
ــاز  ــس الجه ــح رئي ــه أوض ــن جانب م
ــة أن خطة  ــة واملحاسب ــزي للرقاب املرك
ــف عن  ــا تختل ــة عملي ــاز الحالي الجه

الفرتات املاضية التي كان عمل الجهاز 
فيها صورياً.

ــاز  الجه ــل  عم ــرق  ف أن  إىل  ــار  وأش
ــوح  والوض ــفافية  الش ــن  م ــق  ستنطل
ــات  الهيئ ــف  مختل ــع  م ــاون  والتع
ــة،  ــة والتنفيذي ــات الترشيعي واملؤسس
ــا عملية وملموسة  حتى تكون نتائجه

يف الواقع.
ــس الجهاز املركزي للرقابة  ولفت رئي
واملحاسبة إىل أن عمل الجهاز وتعامله 
ــون واضحا  ــع مختلف القضايا سيك م
ــىل  ــرص ع ــداً الح ــام .. مؤك ــرأي الع لل
استكمال الربط الشبكي وتمكني كوادر 
ــالع والوصول  ــاز من سهولة االط الجه

إىل املعلومات.
ــون  ــالء املختص الوك ــاء  اللق ــرض  ح
ــب،  الرضائ ــة  ومصلح ــة  املالي ــوزارة  ب
ــة  الرقاب ــام  أقس ــو  ومسؤول ــالء  ووك

بالجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة.
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صنعاء/سبأ
ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــرض رئي استع
ــم بأعمال رئيس  ــاء مع القائ ــور، أمس بصنع ــح بن حبت صال
ــا  ــن القضاي ــدد م ــدروس، ع ــد العي ــورى محم ــس الش مجل
ــة والري واملياه والبيئة  ــة وتحديدا يف مجاالت الزراع الخدمي

والصحة العامة والسكان.
ــاه والبيئة املهندس  ــذي شارك فيه وزراء املي ويف اللقاء ال
ــيل محسن  ــد ع ــازي أحم ــري غ ــة وال ــر والزراع ــل الوزي نبي
ــد بن حفيظ، وعدد  ــة والسكان الدكتور محم والصحة العام
ــورى ومختصني يف الوزارات الثالث..  من أعضاء مجلس الش
ــورى  ــات التي خرج بها مجلس الش ــة التوصي جرى مناقش
ــته لعدد من املوضوعات املتصلة بالقطاعات  يف إطار مناقش

الثالث .
ــن  ــورى م ــس الش ــه مجل ــرج ب ــا خ ــاء إىل م ــرق اللق وتط
ــوزارات املعنية يف  ــة وال ــود الحكوم ــدة لجه ــات مسان مقرتح
ــل التكاميل بني املؤسسات  ــك الجوانب وذلك يف إطار العم تل
ــا الوطنية والعامة خاصة  ــة تجاه مختلف القضاي الدستوري
ــه العدوان  ــة وما يخلف ــة الراهن ــروف االستثنائي ــل الظ يف ظ
ــوات من تحديات  ــذ قرابة ثالث سن ــار املستمرين من والحص

اقتصادية واجتماعية وإنسانية متعاظمة.
ــن من دول الجوار  ــاول اللقاء أوضاع املغرتبني العائدي وتن
ــراءات التضييقية  ــة اإلج ــة نتيج ــة السعودي ــة اململك خاص
ــاق عليهم،  ــديد الخن ــام السعودي لتش ــا النظ ــي اتخذه الت

والتسهيالت الالزمة لهم يف منافذ الدخول .
ونوه القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى برتابط الجهود 
ــة اإلنقاذ  ــورى وحكوم ــني مجلس الش ــادل ب ــل املتب والتفاع
ــعب بمختلف تداعياته  تجاه الحالة اآلنية التي يمر بها الش

وخاصة املرتبطة بالحياة اليومية للمجتمع اليمني.
ــس بكافة  ــدة يف املجل ــة السائ ــروح الوطني ــىل ال ــد ع وأك
ــدوان وكذلك  ــة مؤامرة الع ــم يف مواجه ــه، ومساهمته أعضائ
ــات الدستورية  ــف املؤسس ــح ملختل ــورة والنص ــم املش تقدي
ــع  ــاذ م ــة اإلنق ــؤول لحكوم ــل املس ــا التفاع ــن.. مثمن للوط

ــة  ــات الحيوي ــن املوضوع ــدد م ــاه ع ــس تج ــات املجل توصي
املرتبطة بالجانب الخدمي.

ــي يمر بها الوطن  ــني العيدروس أن طبيعة األوضاع الت وب
ــي تضافر كافة  ــن تاريخه تستدع ــذه اللحظة الفارقة م يف ه
ــة العمل  ــعبية باإلضافة إىل منظوم ــة والش ــود الرسمي الجه
ــم املأساة  ــن حج ــد م ــن، للح ــدة يف اليم ــة املتواج اإلنساني
اإلنسانية الكبرية التي يؤججها استمرارا العدوان والحصار 

السعودي يوما بعد آخر .
ــي ملختلف األجهزة  ــت إىل أهمية تعزيز الدور اإلعالم ولف
ــا ذات األولوية  ــف القضاي ــة تجاه مختل ــة والوطني الحكومي
ــة املرتبطة  ــرتة بما يف ذلك خاص ــي يف هذه الف ــعب اليمن للش

بصحته العامة من كافة الجوانب.
وعرب رئيس الوزراء، عن تقديره لكافة التوصيات الصادرة 
ــاط العام  ــارية عليا تجاه النش عن املجلس كمؤسسة استش
ــي  ــد الحكوم ــوى الجه ــز مست ــا يف تعزي ــة وأهميته للحكوم
املبذول تجاه القضايا ذات األولوية يف ظل العدوان والحصار.

ــه  مهام ــة  وممارس ــورى  الش ــس  مجل ــرك  تح ــرب  واعت

الدستورية يف الداخل وكذلك يف الخارج عرب ممثليه الذين لم 
يتمكنوا من العودة بسبب الحصار، مؤذيا للعدوان ومرتزقته 
ــم القيمة  ــورى بأعماله ــس الش ــاء مجل ــا إىل أن أعض .. الفت

يعربون عن روح الوطن ومقاومته للعدوان.
وأكد الدكتور بن حبتور أن ال مصلحة للمجلس السيايس 
ــن  ــة م ــزة الدستوري ــة األجه ــاذ وكاف ــة اإلنق ــىل وحكوم األع
ــن ذلك املرتزقة  ــدوان والحصار، وعىل العكس م ــرار الع استم
ــالء الذين وطنوا أنفسهم عىل الرفاهية والعيش الرغيد  والعم

وزيادة أرصدتهم عرب املال املدنس.
ــرتكة بني  ــز الجهود املش ــد يف اللقاء عىل تعزي ــم التأكي وت
ــرتكة  ــاه كافة القضايا املش ــورى، تج ــة ومجلس الش الحكوم
ــة تلك املرتبطة باألوضاع العامة والخدمية وكذلك  ويف املقدم

تعزيز الصمود الوطني يف مواجهة العدوان والحصار.
ــرسا إىل  ــن ق ــني العائدي ــاء املغرتب ــىل إعف ــاء ع ــد اللق وأك
ــم سياراتهم وذلك تقديرا ودعما لهذه  الوطن من رسوم ترسي

الرشيحة وتخفيفا من معاناتهم.

ــام رشف  ــى وزير الخارجية املهندس هش التق
ــة  ــة الدولي ــم للجن ــل املقي ــس املمث ــه، أم عبدالل

للصليب األحمر بصنعاء الكسندر فيت.
ــدور  ال ــة  الخارجي ــر  وزي ــن  ثم ــاء  اللق ويف 
اإلنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب 
ــة  ــروف االستثنائي ــل الظ ــة يف ظ ــر خاص األحم
ــا البالد من خالل تقديم املساعدات  التي تمر به
ــا يف القطاعني الصحي  اإلنسانية العاجلة سيم

والغذائي.

ــذل قصارى  ــة تب ــار إىل أن وزارة الخارجي وأش
جهدها لتذليل الصعوبات التي تواجه املنظمات 

الدولية العاملة يف اليمن.
ــام  ــر الخارجية املهندس هش ــى وزي كما التق
ــة  ملنظم ــم  املقي ــل  املمث ــس،  أم ــه  عبدالل رشف 
ــة (اليونيسف)  ــدة لألمومة والطفول األمم املتح

مريتشل ريالنيو.
ــة سبل تعزيز دور  ــرى خالل اللقاء مناقش ج
ــار العدوان  ــف من حدة آث ــف يف التخفي اليونيس

والحصار الشامل عىل اليمن، بما يف ذلك مرشوع 
الضمان االجتماعي.

ــل  ــدور الفاع ــىل ال ــة ع ــر الخارجي ــد وزي وأك
ــب والربامج اإلنسانية يف اليمن .. الفتا إىل  للمكات
ــات املعنية كأحد أهم  ــق مع الجه رضورة التنسي

األدوات لتحقيق األهداف املنشودة.
ــىل تقدم  ــرص وزارة الخارجية ع ــد ح ــا أك كم
كافة التسهيالت الالزمة إلنجاح مهام اليونيسف 

وكافة املنظمات الدولية العاملة يف اليمن.

وزير الخارجية يشيد بالجهود اإلنسانية للصليب وزير الخارجية يشيد بالجهود اإلنسانية للصليب 
األحمر في المجالين الصحي والغذائي األحمر في المجالين الصحي والغذائي 

أكد على دور اليونيسف في التخفيف من آثار العدوانأكد على دور اليونيسف في التخفيف من آثار العدوان


