
أشاد محافظ تعز عبده الجندي باالنتصارات التي 
ــعبية يف جبهة  ــش واللجان الش ــال الجي ــا أبط يحققه
ــاحل موزع والوازعية يف مواجهة جحافل العدوان  الس

ومرتزقته وتكبيدهم خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
ــة التي  ــم البطولي ــدي باملالح ــظ الجن ــوه املحاف ون
ــن الوطن  ــذود ع ــات لل ــون يف الجبه ــطرها املرابط يس

والشعب بكل شجاعة واستبسال.
ــبأ) أن  ــح لـ (س ــدي يف ترصي ــظ الجن ــد املحاف وأك
ــون تحقيق  ــعبية يواصل ــش واللجان الش أبطال الجي
ــيطرة  ــة والس ــوزع والوازعي ــي م ــارات يف جبهت االنتص
ــرتاتيجية جديدة عىل الرغم من الغطاء  عىل مواقع اس

الجوي لطريان العدوان عىل مدار الساعة.
ــاوالت اإلعالمية التي  ــز من التن ــخر محافظ تع وس
ــأن جبهة الساحل .. مؤكدا  تروج لها أبواق العدوان بش
ــن انتصارات  ــو عبارة ع ــك األبواق ه ــا تروج له تل أن م
وهمية زائفة يف إطار الحرب النفسية لتحالف العدوان.

محافظ تعز: جبهة الساحل ستتحول محافظ تعز: جبهة الساحل ستتحول 
إلى محارق للغزاة والمحتلينإلى محارق للغزاة والمحتلين
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يد حتمي ويد تبين يد حتمي ويد تبين 
الرئيس الشهيد الصماد: الرئيس الشهيد الصماد: 

ــون عــامــًا  ــك ــي ــون عــامــًا هـــذا الـــعـــام س ــك ــي هـــذا الـــعـــام س
تسلم  ولــن  بامتياز   تسلم باليستيا  ولــن  بامتياز   باليستيا 
السعودية من صواريخنا مهما السعودية من صواريخنا مهما 
حشدوا من منظومات دفاعية حشدوا من منظومات دفاعية 

الرئيس المشاط يوجه بتخفيض الرئيس المشاط يوجه بتخفيض ٥٠٥٠٪٪ من  من 
قيمة فواتير الكهرباء على أبناء الحديدةقيمة فواتير الكهرباء على أبناء الحديدة

صنعاء/سبأ
ــاط رئيس  ــدي املش ــه األخ مه وج
ــر  وزي ــىل  األع ــيايس  الس ــس  املجل
 50 ــض  بتخفي ــة  والطاق ــاء  الكهرب
ــة فواتري الكهرباء عىل  باملائة من قيم
املواطنني يف محافظة الحديدة خالل 

شهر رمضان.
ــاط  ــب توجيه الرئيس املش وبحس
ــف من  ــدف إىل التخفي ــك يه ــإن ذل ف
ــبة شهر  معاناة أبناء الحديدة بمناس

رمضان املبارك.
ــرار رئيس املجلس  ــدر أمس ق و ص
ــنة  ــم " 56 " لس ــىل رق ــيايس األع الس
ــن  2018م بتعيني ناجي صالح محس
ــد مقبل  ــد أحم ــادل أحم ــان وع بخت
ــس  مجل يف  ــاء  أعض ــيص  الحنب

الشورى.

عني ناجي بختان وعادل الحنبصي عضوين يف مجلس الشورى

العاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطينيالعاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني
صنعاء - سبأ 

ــة  ــرية جماهريي ــس مس ــرص أم ــاء ع ــة صنع ــهدت العاصم  ش
ــعب الفلسطيني  ــاحة باب اليمن تضامناً مع الش ــدة يف س حاش
ــكا وإرسائيل وتحيا  ــوت أمري ــعار " تم ــه العادلة تحت ش وقضيت

القدس".
ورفع املشاركون يف املسرية العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات 
ــداءات  ــددة باالعت ــة واملصري واملن ــة القضي ــىل واحدي ــدة ع املؤك

الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.

ــق لتهويد القدس  ــود الجماهريية الرفض املطل ــدت الحش وأك
ــف  ــدس الرشي ــفارتها إىل الق ــل س ــة بنق ــرار اإلدارة األمريكي وق
والتأكيد عىل أن القدس عربية وستظل عاصمة فلسطني األبدية.

استشهاد وإصابة استشهاد وإصابة ٤٤ مواطنين باستهداف سيارتين في صعدة مواطنين باستهداف سيارتين في صعدة
ــران فجر  ــب اثنان آخ ــان وأصي ــهد مواطن استش
أمس إثر ثالث غارات شنها طريان العدوان األمريكي 

السعودي عىل محافظة صعدة.
ــبأ) أن  ــيل باملحافظة لـ (س ــدر مح ــح مص وأوض
ــيارتني يف  ــتهدف بثالث غارات س ــريان العدوان اس ط
ــهاد وإصابة أربعة  ــا أدى إىل استش ــة كتاف م مديري

مواطنني ومفقود .
ــتمرار العدوان يف استهداف  ــتنكر املصدر اس واس
املدنيني ومنازلهم واألسواق واملركبات واملزارع يف ظل 

صمت دويل مخجل ومعيب.

طريان العدوان يواصل غاراته على عدد من المحافظات

باليستي "بدرباليستي "بدر١١" يدك قاعدة الملك فيصل العسكرية بجيزان" يدك قاعدة الملك فيصل العسكرية بجيزان
ــان  واللج ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق
ــىل قاعدة امللك  ــتيا ع ــعبية أمس صاروخا باليس الش

فيصل العسكرية يف جيزان.
ــوة  الق أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــكري  عس ــدر  مص ــح  وأوض
الصاروخية استهدفت قاعدة امللك فيصل العسكرية 

بصاروخ بدر1 الباليستي.
ــه مخلفا  ــاب هدف ــاروخ أص ــدر أن الص ــد املص وأك

خسائر كبرية يف القاعدة العسكرية.
ــش  للجي ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  أطلق ــك   ذل إىل 
واللجان الشعبية أمس صاروخ زلزال 2 عىل تجمعات 

مرتزقة العدوان يف مديرية الغيل بمحافظة الجوف.

ــتهداف تجمعات ملرتزقة  ــكري اس وأكد مصدر عس
ــوع زلزال2  ــاروخ من ن ــة الغيل بص ــدوان يف مديري الع

محققاً إصابات مبارشة يف صفوفهم.
ــعبية أمس عملية  ــش واللجان الش ــا  نفذ الجي كم
ــدوان األمريكي  ــىل مواقع مرتزقة الع ــة مباغتة ع نوعي

السعودي بمديرية املتونفي محافظة الجوف .
ــرصع وإصابة  ــبأ) م ــكري لـ (س ــد مصدر عس وأك
ــر عملية  ــم إث ــري تحصيناته ــة وتدم ــن املرتزق ــدد م ع
ــفل يف مديرية  ــتهدفتهم بمنطقة حام األس مباغتة اس
ــن  ــة م ــة املرتزق ــرار بقي ــدر إىل ف ــار املص ــون. وأش املت

مواقعهم واغتنام أسلحة وعتاد عسكري .

زلزال ٢ يعصف بتجمعات المرتزقة يف غيل الجوف 

 / يحيى الشامي
ــعودية وعنارص مرتزقتها  ــك العرشات من جنود الس ــعودية وعنارص مرتزقتها يهل ــك العرشات من جنود الس يهل
ــران وجيزان  ــمايل عىل تخوم نج ــاً يف معارك الحد الش ــران وجيزان يومي ــمايل عىل تخوم نج ــاً يف معارك الحد الش يومي
ــعود  ــبق بني س ــبُع ش ــق نٍرص يش ــبيل تحقي ــري يف س ــعود وعس ــبق بني س ــبُع ش ــق نٍرص يش ــبيل تحقي ــري يف س وعس
ــانية واألعراف  ــهوتهم املتنامية خارج األطر اإلنس ــانية واألعراف وُيلّبي ش ــهوتهم املتنامية خارج األطر اإلنس وُيلّبي ش
ــال تنفق  ــىل كل عيوبها بامل ــعودية ع ــي الس ــوية، تُغط ــال تنفق الس ــىل كل عيوبها بامل ــعودية ع ــي الس ــوية، تُغط الس
ــي والتقرّب  ــم النفوذ اإلقليم ــخاء حني بتعلّق األمر بوه ــي والتقرّب بس ــم النفوذ اإلقليم ــخاء حني بتعلّق األمر بوه بس
ــيل، ويتوجب عليها  ــن النظامني األمريكي واإلرسائي ــيل، ويتوجب عليها زلفى م ــن النظامني األمريكي واإلرسائي زلفى م
ــا وعظيم جهودها، ولكن  ــل رضاهما بذل قصارى جهده ــا وعظيم جهودها، ولكن لني ــل رضاهما بذل قصارى جهده لني
ــت جدارتها بمقام رشطي أمريكا  ــل ذلك كله عليها أن تثب ــت جدارتها بمقام رشطي أمريكا قب ــل ذلك كله عليها أن تثب قب
ــتلزم منها حسم  ــتلزم منها حسم يف املنطقة وخادمها األول وهذا اإلثبات يس يف املنطقة وخادمها األول وهذا اإلثبات يس
ــم  ــني يف بلده ــادة اليمني ــرى إب ــن أو باألح ــا يف اليم ــم معركته ــني يف بلده ــادة اليمني ــرى إب ــن أو باألح ــا يف اليم معركته

وإعادة "نزالء الرشعية" يف فنادقها بالرياض إىل صنعاء.وإعادة "نزالء الرشعية" يف فنادقها بالرياض إىل صنعاء.
ــر  كبائ ــن  م ركام  ــعودية  والس ــدف  اله ــذا  ه ــني  ب ــا  ــر وم كبائ ــن  م ركام  ــعودية  والس ــدف  اله ــذا  ه ــني  ب ــا  وم
ــة تمُر عليها األخرية غري  ــة تمُر عليها األخرية غري االنتهاكات والتجاوزات األخالقي االنتهاكات والتجاوزات األخالقي
ــه وتنجزه من األهداف  ــة وال مكرتثة إال بمقدار ما تحقق ــه وتنجزه من األهداف آبه ــة وال مكرتثة إال بمقدار ما تحقق آبه
ــني أيديكم  ــع ب ــا نض ــا ، وهن ــا إليه ــا ويوصله ــا ُيقربه ــني أيديكم أو م ــع ب ــا نض ــا ، وهن ــا إليه ــا ويوصله ــا ُيقربه أو م
ــعودي خفية وعلنا عىل  ــني لجريمتني يرتكُبهما الس ــعودي خفية وعلنا عىل عنوان ــني لجريمتني يرتكُبهما الس عنوان
ــه ومنظماته  ــدويل وقوانين ــع ال ــن املجتم ــمع م ــه ومنظماته مرأى ومس ــدويل وقوانين ــع ال ــن املجتم ــمع م مرأى ومس
وأنظمته األخالقية الحاكمة وهاتان الجريمتان ال تتعلقان وأنظمته األخالقية الحاكمة وهاتان الجريمتان ال تتعلقان 
ــي تجاوزت  ــني والت ــد اليمني ــن مجازرها ض ــتهر م ــا اش ــي تجاوزت بم ــني والت ــد اليمني ــن مجازرها ض ــتهر م ــا اش بم
ــوع هنا  ــدوان، فاملوض ــذ بداية الع ــزرة من ــمائة مج ــوع هنا الخمس ــدوان، فاملوض ــذ بداية الع ــزرة من ــمائة مج الخمس

يتعلق بجرائم السعودية بحق جنودها وبحق مرتزقتها.يتعلق بجرائم السعودية بحق جنودها وبحق مرتزقتها.

ٹ تنشر تحقيقا حصريا يكشف أرقاما مهولة لخسائر العدوان السعودي يف معارك الحدود

التفاصيل صفحة 02

مقابر جماعية أنشأتها السعودية Lخفاء جثث وهويات القتلى من المرتزقةمقابر جماعية أنشأتها السعودية Lخفاء جثث وهويات القتلى من المرتزقة ــس أول أيام  ــة أن يوم غٍد الخمي ــاء يف الجمهورية اليمني ــت دار اإلفت أعلن
شهر رمضان املبارك وفقا للجنة املكلفة برؤية الهالل.

ــارت دار اإلفتاء يف بيان صادر عنها تلقته وكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأش
ــربة والنزاهة والكفاءة أعلنت  ــة املكلفة برؤية الهالل من أهل الخ إىل أن اللجن
ــعبان 1439 هـ  ــهر ش أنها لم تتمكن من رؤية الهالل يوم الثالثاء الـ 29 من ش

نظرا لوجود غيم يف السماء وكرثة الضباب ما حال بينهم وبني رؤية الهالل.
يف ما ييل نص البيان :

َياُم كََما كُِتَب َعَىل  ــُم الصِّ ــل " َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا كُِتَب َعلَْيكُ ــد لله القائ الحم
ــيدنا محمد وعىل  ــالم عىل س ــْم لََعلَّكُْم تَتَّقُوَن " والصالة والس ــَن ِمن قَْبلِكُ الَِّذي
ــه وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا  ــه الطاهرين القائل" صوموا لرؤيت آل

العدة ثالثني يوما" ويف رواية فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما".
ــهب اليمني واألمة  ــإن دار اإلفتاء يف الجمهورية اليمنية تهنئ الش وبعد ف
ــوىل عز وجل أن  ــائلة امل ــهر رمضان الكريم .. س ــالمية بقدوم ش العربية واإلس
ــالم والعافية املجللة  ــالمة واإلس ــا باألمن واإليمان والس ــه علينا جميع يدخل

والعون عىل صيامه وقيامه وحسن العبادة فيه.

دار اLفتاء: يوم غد الخميس دار اLفتاء: يوم غد الخميس 
أول أيام شهر رمضانأول أيام شهر رمضان

البقية صفحة 02
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مقبولي يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على اUداء المالي واستكمال الربط الشبكيمقبولي يؤكد أهمية تعزيز الرقابة على اUداء المالي واستكمال الربط الشبكياستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص العدو اLسرائيلي شرقي قطاع غزةاستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص العدو اLسرائيلي شرقي قطاع غزة
ــطينيني اثنني  ــطينية باستشهاد فلس ــائل إعالم فلس أفادت وس
عىل يد قوات االحتالل اإلرسائييل، يف مخيم الربيج رشقي قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن املواجهات تجددت أمس بني 
املتظاهرين وجنود االحتالل اإلرسائييل، عىل طول الحدود الرشقية 

لقطاع غزة.
ــار تجاه املتظاهرين رشق مخيم الربيج،  وأطلقت قوات الجيش الن
ما أدى إىل إصابة شاب ومسن نقال عىل إثرها للمشفى لتلقي العالج.
ــم العودة  ــطينية، إصابة صحفي يف مخي ــة الفلس ــدت الوكال وأك
ــالق العدو وابال  ــس، بقنبلة غاز يف قدمه إثر إط ــة خانيون رشق مدين
ــوا للتظاهر يف  ــن تجمع ــبان الذي ــل الغاز صوب الش ــا من قناب كثيف

أعقاب مسريات تشييع الشهداء الفلسطينيني أمس.

صنعاء/ سبأ
ــاع  اجتم ــس  أم ــاء  بصنع ــد  عق
ــب  ــة نائ ــة برئاس ــادات وزارة املالي لقي
ــة الدكتور  ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال رئي

حسني مقبويل.
ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ــش  ناق
ــماعيل  ــم إس ــر املالية هاش ــب وزي نائ
ــاعدون  ــوكالء والوكالء املس أحمد، وال
ــارون، أداء وزارة املالية خالل  واملستش
ــني مستوى  الفرتة املاضية، وآلية تحس
ــكاالت  اإلش ــاوز  وتج ــايل،  امل األداء 
ــات املتاحة  ــات وفقاً لإلمكان والصعوب

واالستغالل األمثل للموارد.
وخالل االجتماع أوضح نائب رئيس 
ــب  ــة أن أداء مكات ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــن  ــة والتحس ــم باإليجابي ــة اتس املالي
ــتثنائية  ــروف االس ــم الظ ــوس، رغ املل
ــار  والحص ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج
والحرب االقتصادية والتدمري املمنهج 

للبنية التحتية لليمن.
ورحب الدكتور مقبويل بنائب وزير 
ــماعيل أحمد.. مؤكداً  املالية هاشم إس
ــة  املالي وزارة  ــات  قطاع يف  ــل  العم أن 
ــع  والجمي ــيس،  املؤس ــع  الطاب ــذ  يأخ

ــة  العام ــة  املصلح ــق  لتحقي ــل  يعم
وتحسني األداء املايل.

ــوزراء وزير  ــس ال ــب رئي ــل نائ ونق
ــادة  القي ــكات  وتربي ــي  تهان ــة  املالي
ــدي  ــس مه ــة بالرئي ــية ممثل السياس
ــني يف القطاع  ــع العامل ــاط، لجمي املش
ــهر رمضان.. مؤكدا  ــبة ش املايل بمناس
ــهر العمل  ــهر الفضيل ش ــذا الش أن ه
ــهر  والتفاني واإلخالص بقدر ما هو ش

للتزود بالتقوى واألعمال الصالحة.
يف  ــتمرار  االس ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــايل،  امل ــىل األداء  ــة ع ــة والرقاب املتابع

ــة التي مكنت  ــن خالل أنظمة املتابع م
ــة  ــة اليومي ــن املتابع ــوزارة م ــادة ال قي
لإليرادات والنفقات، وكذا تقارير لجان 
ــات للرقابة  ــزول امليداني للمحافظ الن
ــرادات وااللتزام بتوريدها أوالً  عىل اإلي

بأول إىل البنك املركزي.
ــويل إىل الربط  ــرق الدكتور مقب وتط
ــتكماله بالنسبة  ــبكي وأهمية اس الش
ــذي  وال ــات،  واملديري ــات  للمحافظ
ــاء ومديرياتها  ــة صنع ــدأ يف محافظ ب
ــه عىل بقية  ــة أوىل ليتم تعميم كمرحل

البقية صفحة 02املحافظات.

البقية صفحة 02

التفاصيل صفحة 03

البقية صفحة 02


