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سگرتريو التحرير

ــكري بوزارة الدفاع أن صاروخ بدر1 البالستي  أكد مصدر عس
ــس األول أصاب هدفه  ــاء أم الذي أطلقته القوة الصاروخية مس

بدقة يف املدينة الصناعية بجيزان.
ــتي  ــالق الصاروخ الباليس ــأ) أن إط ـــ (سب ــح املصدر ل وأوض
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــرد عىل الع ــي يف إطار ال ــة ويأت رسال
ــه للمدنيني  ــوات واستهداف ــع سن ــذ أرب ــىل اليمن من ــتمر ع املس

ومقدرات الشعب اليمني وتهديد امن واستقرار ووحدة اليمن.
ــات الصاروخية يف استهداف  ــا أكد املصدر استمرار العملي كم
عمق العدوان وتحالفه الباغي عىل الشعب اليمني .. الفتا إىل أن 
االستهداف القائم واملستقبيل يتم وفق اسرتاتيجية وبنك أهداف 
ــى يوقف  ــة حت ــكرية واالقتصادي ــدو العس ــل الع ــمل مفاص تش

عدوانه عىل اليمن.
ــة  نوعي ــات  ــهدت عملي ــات ش الجبه أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــدد من املحاور  ــاعات املاضية يف ع ــة ناجحة خالل الس وتكتيكي

الهامة.
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش ــوف نفي أبط ــي جبهة الج فف
ــب  ــىل مواقع قوى العدوان ومرتزقته يف الجرش عملية تكتيكية ع

وكبدوا العدو خسائر يف األرواح وتدمري طقم يحمل معدل 14.5.
ــعبية عىل مواقع هامة للعدو  كما سيطر الجيش واللجان الش
ــوط قتىل  ــة املتون وسق ــه بمديري ــف منطقة مزوي ــه خل ومرتزقت

وجرحى يف صفوفهم وتكبيدهم خسائر يف العتاد.
وأوضح املصدر أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا يف جبهة 
ــعيب يف رازح وسقوط  نجران لزحف ملرتزقة العدوان عىل جبل ش
ــة النريان يف  ــوة املهاجمة رغم كثاف ــى يف صفوف الق ــىل وجرح قت
ــادسة صباحا،  ــذي استمر من الرابعة فجرا حتي الس الزحف ال
ــوايل يف نفس املنطقة  ــف مرتزقة العدوان عىل ح ــا تصدوا لزح كم

مساء أمس.
ــن الجيش  ــذت وحدة خاصة م ــأرب نف ــة رصواح بم ويف جبه

واللجان الشعبية عمليات نوعية عىل جبل األدرم وبعض املواقع 
برصواح كبدت العدو خسائر كبرية يف األرواح والعتاد، حيث لقي 
ــرشة مرتزقة مرصعهم وأصيب 30 أغلبهم إصابته حرجة بينهم  ع

قيادات ميدانية وعسكرية.
وبني املصدر أن الجيش واللجان الشعبية شنوا هجوما نوعيا 
ــن باتجاه  ــن محوري ــه يف رصواح م ــدوان ومرتزقت ــوات الع عىل ق
ــاه مواقع املرتزقة  ــل االدرم اإلسرتاتيجي واملحور األخر باتج جب
ــالل ساعة من كرس خط الدفاع كامال  ــام تبه املطار، وتمكنوا خ أم
ــن بن عيل ابن جالل  ــوط قتىل وجرحى بينهم املرتزق محس وسق
ــد وجهاء مأرب وعبدالله الغويبي وإصابة قائد جبهة رصواح  أح

املدعو صارم.
ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــرس أبط ــز ك ــة تع ويف محافظ
هجوما عىل مواقعهم يف قرية وهر وحصن كراش بتبشيعه وكبدوا 
ــائر يف األرواح والعتاد يف  ــوة التابعة للعدوان وقوى الغزو خس الق
ــل أن تلوذ بقية  ــع ساعات قب ــذي استمر أكرث من سب ــوم ال الهج

القوة املهاجمة بالفرار.
وأشار املصدر إىل أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهجوم 
ــائر يف  ــري وكبدوهم خس ــىل حصن حم ــه ع ــدو ومرتزقت ــر للع آخ

األرواح والعتاد.
ــش واللجان  ــال الجي ــكري تربيكات أبط ــدر العس ــل املص ونق

ــعبية يف مختلف املواقع والجبهات للشعب اليمني بمناسبة  الش
ــة للمرابطني  ــات نوعي ــهد عملي ــان الذي يش ــهر رمض خواتم ش
ــي وقبائله ومختلف  ــعب اليمن ــرا لصمود الش ــات تقدي يف الجبه
ــات ومدد ال  ــم للجبه ــا يقدموه من دع ــة وم ــه االجتماعي رشائح

ينقطع وصرب عىل جرائم العدوان ومجازره.
ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــال  أبط أن  إىل  ــدر  املص ــت  ولف
ــىل امليض يف صناعة  ــعب اليمني ع ــدون الله والقيادة والش يعاه

النرص الذي يلبي تطلعات الشعب يف الحرية واالستقالل.
إىل ذلك تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية أمس لزحف 

ملرتزقة العدوان السعودي يف جيزان.

ــة (سبأ) سقوط  ــة األنباء اليمني ــكري لوكال وأكد مصدر عس
ــى يف صفوف املرتزقة يف كرس زحف لهم باتجاه جبل  قتىل وجرح
أم بي يس فيما الذ من متبقى منهم بالفرار دون تحقيق أي تقدم.
ــس ثالثة  ــعبية أم ــش واللجان الش ــال الجي ــط أبط ــا أحب كم
ــيطرة عليها  ــات ملرتزقة العدوان عىل املواقع التي تمت الس زحوف

مؤخرا يف مزوية باملتون.
ــة (سبأ) مرصع  ــة األنباء اليمني ــكري لوكال وأكد مصدر عس
ــلة  ــاوالت فاش ــالل مح ــدوان خ ــة الع ــن مرتزق ــدد م ــة ع وإصاب
ــراف الرشقية  ــيطرة عليها يف األط ــادة املواقع التي تم الس الستع

ملديرية املتون.
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الثورة/ حسن رشف الدين
ــاد املفتي العام للجمهورية العالمة شمس  أش
ــات القرآن  ــدور حلق ــن ب ــد رشف الدي ــن محم الدي
ــرآن الكريم  ــدداً من ُحفاظ الق ــم وتكريمها ع الكري
ــع الكبري بصنعاء  ــس يف احتفالية كبرية بالجام أم
ــة  بأمان ــم  الكري ــرآن  الق ــات  حلق إدارة  ــا  أقامته

العاصمة بالتعاون مع وزارة األوقاف واإلرشاد.
ــني  ــالب املكرم ــن الط ــة رشف الدي ــأ العالم وهن
بحفظهم القرآن الكريم يف حني اآلخرون من أعداء 
األمة خالفوا توجيهات الله سبحانه وتعاىل فأذنوا 
ــريا إىل  ــهم سخط الله وغضبه عليهم.. مش ألنفس
ــك  ــة الرجوع إىل الله سبحانه وتعاىل والتمس أهمي
بالقرآن الكريم وإحالل حالله وتحريم حرامه فرُب 

قارئ للقرآن والقرآن يلعنه.
ــن  ــاك م ــة إىل أن هن ــي الجمهوري ــار مفت وأش
ــاوز  ــه ال يتج ــم لكن ــرآن الكري ــظ الق ــادوا حف أج
ــرآن الكريم.. منوها  ــم، كما تحدث عنهم الق تراقيه
ــاه  ــم تج ــون صواريخه ــوم يوجه ــؤالء الي ــأن ه ب
اليمنيني ومتغاضني عن أبناء الشعب الفلسطيني 
الذين هم لليوم الخامس أو أكرث يخرجون ليذكروا 
ــاظ القرآن  ــم حف ــودة لكن أين ه ــوم الع ــاس بي الن
ــلمني ويتغاضون عن  اليوم، إنهم يعتدون عىل املس

اليهود وجرائمهم.
ــة العمل  ــن عىل أهمي ــة رشف الدي ــد العالم وأك
ــة علينا،  ــرآن حج ــى ال يكون الق ــه حت ــاب الل بكت
ــه ونعظمه  ــه ونعمل بتوجيهات ــب نواهي وأن نتجن
ــى نتجنب كثرياً  ــوب أوالدنا حت ــرس حبه يف قل وغ

من املشاكل واملحن.
ــود عباد  ــني العاصمة حم ــه ألقى أم ــن جانب م
ــة من حفاظ  ــوم نحتفل بنخب ــال فيها: الي كلمة ق
ــة وهداة إىل  ــارات سامي ــم ليكونوا من ــرآن الكري الق

الله يدعون إىل القرآن الكريم.. لقد نسينا كثرياً من 
مقاصده وأحكامه واتجهنا نحو تالوته، وحني جاء 
ــالم الله جاءوا ليحيوا القرآن  أعالم الله لريفعوا أع
ــذي يقوم ما اعوج من  ــنا، القرآن ال الكريم يف أنفس

الحياة ويصوب ما يف عقولنا من أفكار مغلوطة.
ــوم يواجهون أعداء  ــباب الي وأضاف عباد: الش
ــيد  األمة بهدي القرآن وتحت راية علم الهدى الس
ــباب  ــك بن بدر الدين الحوثي، وهؤالء الش عبداملل
ــون يف صدورهم  ــالم ماذا يحمل ــن أعجزوا الع الذي

سوى القرآن الكريم بتعاليمه وتوجيهاته.
ــكان  من جانبه ألقى وزير الصحة العامة والس
ــا سالم  ــل خالله ــة نق ــل كلم ــه املتوك ــور ط الدكت
ــدر الدين  ــك بن ب ــد عبداملل ــيد القائ ــي الس وتهان
الحوثي للمكرمني من حفاظ القرآن الكريم.. مشريا 
ــرآن الكريم دليل عىل  ــال بحفاظ الق إىل أن االحتف
ــذي يحث عىل العزة  ــه يف أجواء القرآن ال ما نعيش
والكرامة والجهاد ونستمد املدد من القرآن.. منوها 

بأن هذا الجيل كان يراهن عليه األعداء لتمييعه.
ــيد القائد  ــل إىل أن الس ــور املتوك ــار الدكت وأش
عبدامللك الحوثي أكد يف وقت سابق عىل االهتمام 
ــم يحفظ هذا  ــه إذا ل ــا بأن ــرآن, منوه ــات الق بحلق

الجيل القرآن فستمتد إليه أيادي األعداء.
وأكد وزير الصحة عىل أنه لن نستطيع التغلب 
ــرآن ونطبق  ــة الق ــم نحمل ثقاف ــا ما ل ــىل أعدائن ع

توجيهات القرآن ونستشعر أهمية القرآن الكريم.
ــي للفصل  ــنوي التكريم ــل الس ــم الحف واختت
ــذي  وال 2017/2018م  ــنة  للس ــي  الثان ــدرايس  ال
ــاء  والعلم ــن  املجاهدي ــن  م ــري  كب ــدد  ع ــرضه  ح
ــخصيات الدولة  ــعبي من ش ــور رسمي وش وحض
ــن  ــة م ــم كوكب ــة بتكري ــخصيات االجتماعي والش
ــن مديريات أمانة  ــرآن الكريم يف عدد م ــاظ الق ُحف

العاصمة.
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الثورة/ خاص
ــس غارات  ــعودي األمريكي أم ــدوان الس ــن طريان الع ش
ــريا بمديرية عبس  ــة الكول ــز معالج ــت مرك ــارشة استهدف مب
ــدود و  ــة أطباء بال ح ــره منظم ــذي تدي ــة وال ــة حج محافظ
ــدف طريان  ــا استه ــا ، كم ــريه كلي ــن تدم ــارات ع ــرت الغ أسف
ــي بمديرية عبس أدت  ــارات مماثلة املعهد التقن ــدوان بغ الع

إىل تدمريه.
 وأدانت وزارة الصحة العامة والسكان استمرار استهداف 
ــة وآخرها استهدافه املتعمد  طريان العدوان للمرافق الصحي
ــس بمحافظة  ــريا بمديرية عب ــة الكول ــارش ملركز معالج واملب

حجة.
ــدوان ملركز  ــداف طريان الع ــوزارة إىل أن استه ــارت ال وأش
ــل املواثيق  ــاىف مع ك ــس، يتن ــة عب ــريا بمديري ــة الكول معالج

والقوانني الدولية واإلنسانية.
ــاه هذه  ــتمر تج ــدة املس ــم املتح ــت األم ــرت صم واستنك
الجرائم ..مشرية إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي يستهدف 

العدوان فيها مراكز معالجة الكولريا ومشاريع املياه.
وحملت وزارة الصحة تحالف العدوان مسؤولية تقويض 
ــبب  ــن.. محذرة من التس ــريا يف اليم ــة الكول ــطة مكافح أنش

مجددا يف موجة وباء خالل العام 2018م.
ــات  تبع ــل  يتحم ــدوان  الع أن  ــىل  ع ــد  التأكي ــددت  وج
ــدود والصليب  ــاء بالح ــة كأطب ــات الدولي ــداف املنظم استه
األحمر والذي يهدد التواجد اإلنساني الهام لهذه املنظمات 
ــبب فيه  ــذي تصف األمم املتحدة أن العدوان تس ــن ال يف اليم

بأسوأ كارثة إنسانية يف العالم.
ــداف يؤكد أرصار تحالف  ــار البيان إىل أن هذا االسته وأش
ــرار الحياة يف  ــات استم ــري كل مقوم ــىل تدم ــدوان ع دول الع

اليمن .
ــىل عمل ممنهج  ــداف دليل وأضح ع ــذا االسته ــال " ه وق
ــانية واإلغاثية التي تقدمها املنظمات  إليقاف األعمال اإلنس
ــار  ــار الحص ــني وآث ــن آالم املواطن ــف م ــانية للتخفي اإلنس
ــل يشء حتى األماكن املجرم  ــتمر الذي طال ك والعدوان املس

استهدافها يف كل الترشيعات والقوانني الدولية".
ــريان العدوان اليوم  ــد تعمد استهداف ط ــاف" ما يؤك وأض
ــل العالمات عىل  ــت ك ــال حدود عمل ــة أطباء ب ــو أن منظم ه
ــف دول العدوان  ــع تحال ــبق م ــيق املس املركز وقامت بالتنس
ــدوان تجاهلت كل ذلك  ــدم استهداف املركز ولكن دول الع لع

يف استهتار واضح بحياة املدنيني واملواثيق الدولية".
ودعت وزارة الصحة منظمة أطباء بالحدود إىل االستمرار 
ــي ينظر إليها  ــانية الت ــا الصحية واإلنس ــم خدماته يف تقدي
ــق االحتياج  ــن منطل ــر وم ــل تقدي ــا بك ــون ويقابلونه اليمني
ــات الجليلة  ــة عبس للخدم ــكان مديري ــاني امللح لس اإلنس

والعظيمة التي تقدمها املنظمة .
من جانبها أعلنت منظمة أطباء بال حدود، امس االثنني، 
ــة عبس بمحافظة  ــا ملعالجة الكولريا يف مديري تعرض مركزه
ــعودي  ــدوان الس ــريان الع ــل ط ــن قب ــداف م ــة السته حج

األمريكي.
ــال عن رئيس  ــدة عىل "تويرت" نق ــت املنظمة يف تغري وقال
ــطتنا يف  ــواو مارتينز: قمنا بتجميد أنش ــا يف اليمن ج بعثته
ــة موظفينا  ــكل مؤقت حتى نضمن سالم ــة عبس بش مديري

ومرضانا.
ــع صباح  ــوم الذي وق ــذا الهج ــة إىل أن ه ــارت املنظم وأش
ــريا التابع لها يف عبس  ــس االثنني عىل مركز معالجة الكول أم
ــر عدم احرتام  ــعودي واإلمارات ييظه ــن قبل التحالف الس م
ــل للمرافق الطبية واملرىض، سواء كان مقصوًدا أو نتيجة  كام

إهمال، وهو غري مقبول عىل اإلطالق".
ــآت  ــدوان قصف عرشات املرات منش ــر أن طريان الع  يذك
ــانية  ــا من املنظمات اإلنس ــاء بال حدود وغريه ــا أطب تدعمه
ــات نازحني يف اليمن، خالل أكرث من ثالث سنوات من  ومخيم

العدوان.
ــدة الطوارئ  ــتوفال، مديرة وح ــزا سانكريس ــت تريي وقال
بأطباء بال حدود يف أغسطس 2016: "بعد كل قصف، تتلقى 
أطباء بال حدود تطمينات من أطراف النزاع ووعود بأن األمر 
ــوداً ال يمكن الوفاء  ــد أقواًال ومجامالت ووع ــن يتكرر. ال نري ل
ــدم تكرار قصف  ــة والتزاماً بع ــرى إثباتاً للني ــا، نريد أن ن به

املرافق الصحية والكوادر الطبية واملرىض".
ــعودي فجر  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع ــك ش إىل ذل

أمس غارة عىل مديرية عبس محافظة حجة.

ــارة استهدفت املعهد التقني  وأوضح مصدر محيل أن الغ
بمديرية عبس.

ــة  ــي وكاف ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــا وزارة التعلي بدوره
ــداف املعهد التقني  ــدة جريمة استه ــاتها أدانت بش مؤسس
ــريان تحالف  ــل ط ــة من قب ــة حج ــس محافظ ــة عب بمديري

العدوان السعودي األمريكي فجر أمس االثنني.
ــافر الذي  ــان لها هذا االعتداء الس ــربت الوزارة يف بي واعت
ــك تدمريا  ــاء وامليكاني ــي و الكهرب ــري ورش املبان أدى إىل تدم
ــا وترضر عدد كبري من مرافق ورش املعهد ومباٍن مجاورة،  كلي
ــراف واملواثيق  ــم واألع ــا واضحا للقي ــرب وانتهاك ــة ح جريم

الدولية واإلنسانية.
ــداءات الرامية لوأد  ــذه االعت ــددت تأكيدها عىل أن ه وج
ــع إال إرصارا عىل  ــن تزيد الجمي ــم يف اليمن، ل ــم والتعلي العل
مواصلة الصمود وعزما وثباتا يف استمرار العملية التعليمية 

التي استمرت طيلة الثالثة االعوام املاضية.
ــم الفني تعرضت  ــآت التعلي ــر أن 70 باملائة من منش يذك
للتدمري من قبل طريان العدوان قدرت الخسائر املالية األولية 

لها بنحو 150 مليار ريال.

ــة  ــج ــال ــع ـــــدوان يـــشـــن غـــــاراتـــــه عـــلـــى مـــركـــز م ـــــع ــــران ال ــــي ــة ط ــج ــال ــع ـــــدوان يـــشـــن غـــــاراتـــــه عـــلـــى مـــركـــز م ـــــع ــــران ال ــــي ط
ــرا والــمــعــهــد الــتــقــنــي بــمــديــريــة عــبــس مــحــافــظــة حجة ــي ــول ــك ــرا والــمــعــهــد الــتــقــنــي بــمــديــريــة عــبــس مــحــافــظــة حجةال ــي ــول ــك ال

مفتي الجمهورية يؤكد على أهمية العلم مفتي الجمهورية يؤكد على أهمية العلم 
بكتاب الله حتى ال يكون القرآن حجة علينابكتاب الله حتى ال يكون القرآن حجة علينا
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ــة أنه سيتم رصف  ــالن وزير الخدمة املدني ــد األخ طالل عق أك
ــكري  ــة يف القطاعني العس ــي الدول ــع موظف ــب لجمي ــف رات نص
ــىل توجيهات األخ  ــارك بناء ع ــة عيد الفطر املب ــي بمناسب واملدن

مهدي املشاط رئيس املجلس السيايس األعىل.
ــس بوزارة  ــاء أم ــي الذي عقد مس ــر الصحف ــار يف املؤتم وأش
ــري املبالغ  ــىل توف ــت ع ــة عمل ــة إىل أن وزارة املالي ــة املدني الخدم
املتطلبة لتغطية رصف نصف الراتب بوترية عالية برغم اإلمكانية 
ــدداً عىل رضورة  ــة العامة، مش ــوارد املالي ــحيحة مل اإليرادية الش
ــل أو تقوم  ــر وأن أي جهة تعط ــب قبل عيد الفط ــذا الرات رصف ه
بتأخري الرصف فسيتم إلزامها بالدوام خالل إجازة العيد واتخاذ 

اإلجراءات الصارمة ضدها بناء عىل توجيهات الرئيس املشاط.
ــة اإلنقاذ يحاولون  ــيايس األعىل وحكوم وقال أن املجلس الس
ــي الدولة يف ما  ــن التزامات تجاه كافة موظف ــديد ما عليهم م تس
ــار والظروف الصعبة التي يفرضها  يتعلق باملرتبات برغم الحص

العدوان ومرتزقتهم ضد الجمهورية اليمنية.
ــاً وأن -92 ــة معطلة تمام ــرادات الدول ــالن إىل أن إي ــت عق ولف

ــر املرتزقة وأعوانهم ودول  ــا أصبحت لدى الطرف اآلخ %93 منه
ــاء التي  ــدى سلطة صنع ــرس ال يتجاوز %7 ل ــا يتي ــالل وم االحت
ــديدها  ــة ومن ثم تس ــا لفرتة معين ــا جمعه ــاول من خالله ستح

كمرتبات ملوظفي الدولة كواجب يقع عىل عاتق الدولة.

ــرية واجهت عملية  ــويه كب ــح عقالن أن هناك حملة تش وأوض
ــدوان ومواقعهم  ــوات الع ــن قبل قن ــوفات الراتب م ــح كش تصحي
ــكاليات واختالالت  ــاك إش ــدت أن هن ــوزارة أك ــة، وأن ال اإلعالمي
ــرث من 30  ــت خالل أك ــب تراكم ــوفات الرات ــل كش ــودة داخ موج
ــداف ثورة  ــي وان من أه ــاالزدواج الوظيف ــا يتعلق ب ــاً منها م عام
ــة  ــزة الدول ــة يف أجه ــالالت الوظيفي ــح االخت ــرب تصحي 21 سبتم
ــة يف القطاع املدني تم  ــاك 25 ألف حال ــة العامة، وان هن والوظيف

ــر كثرياً من  ــة أوىل وستوف ــي كمرحل ــاع املدن ــا يف القط تصحيحه
ــف كثري من الوظائف الوهمية  االعتمادات يف الباب األول وتم كش

من خالل البصمة.
ــوزارات واملحافظات  ــع ال ــت إىل جمي ــوزارة نزل ــأن ال ــاً ب منوه
ــات كان محرم دخولها أيام األنظمة السابقة  ودخلت إىل مؤسس
ــيايس واألمن  ــن الس ــاز األم ــة (جه ــزة األمني ــاً األجه وخصوص
ــون يف هذه  ــاع) وهناك متخلف ــة والدف ــا الداخلي ــي ووزارت القوم

ــخص لم  ــف ش ــاك 80 أل ــاع هن ــدا يف وزارة الدف ــوزارات وتحدي ال
يبصموا ويف وزارة الداخلية 25 ألف كذلك، وهذه العملية ما كانت 
ــهيد  ــىل رأسهم قائد الثورة والش ــيدة ع ــم لوال وجود قيادة رش تت
الصماد والرئيس مهدي املشاط الذين عملوا جهداً كبرياً ومتابعة 

إنجاز هذا امللف وهو إنجاز يحسب لقيادة الثورة.
 ولفت إىل أن هناك 200 مليون دوالر تم رصفه من قبل األنظمة 
ــابقة إلنجاز امللف إال أن النتيجة كانت صفر وال نتائج تذكر  الس
ــن يف زمن الحرب وانعدام اإلمكانيات تم إنجاز ملف البصمة  ونح

والصورة وتصحيح االختالالت.
ــتهدف فئة سياسية أو  ــالن أن هذه اإلجراءات لم تس وأكد عق
ــن أياً كان  ــا استهدفت الفاسدي ــة أو مذهبية باملطلق وإنم حزبي
ــت لديهم وظائف  ــيايس وهم الذين كان ــم أو انتماؤهم الس موقعه
ــة املدنية أو  ــزة الدول ــف موافق وأجه ــة يف مختل ــة ومزدوج وهمي
العسكرية واألمنية، وهم اآلن من يشوشوا عىل مرشوع التصحيح 

لالختالالت والوزارة ستميض يف استكماله خالل األيام القادمة.
ــاع التنظيم  ــالم املحطوري وكيل قط ــد األخ عبدالس بدوره أك
ــابات الحكومة يف وزارة املالية أن الغرض من انعقاد املؤتمر  وحس
ــف الراتب  ــني رصف نص ــالن وزارة املالية بتدش ــي هو إع الصحف
ــذي رصف  ــب ال ــف الرات ــاً بنص ــطس 2017م إلحاق ــهر أغس لش
ــس املجلس  ــىل توجيهات رئي ــان وذلك بناء ع ــهر رمض بداية ش
ــى يتمكن موظفو  ــاط وحت ــيايس األعىل األستاذ مهدي املش الس
ــهر الكريم  ــكري يف ختام هذا الش الدولة بقطاعيها املدني والعس

ــات أرسهم  ــن مواجهة متطلب ــارك م ــد الفطر املب ــع اقرتاب عي وم
والتخفيف من املعاناة الكبرية التي تسبب بها العدوان والحصار 
املايل واالقتصادي الشامل الذي فرض عىل بلدنا، مؤكداً أن قيادة 
ــوارد الالزمة  ــد امل ــوداً كبرية لتوفري وحش ــت جه ــة بذل وزارة املالي
ــي قبل العيد لتكون  ــاً عىل رصف نصف الراتب الجزء الثان حرص
ــهر كامل وكان ذلك بالتعاون  الوزارة والحكومة قد رصفت راتب ش
مع املؤسسات اإليرادية للدولة والقطاع الخاص من خالل تقديم 
ــاب كمبالغ مقدمة من االلتزامات التي عليهم  مبالغ تحت الحس
ــة تحصيل مبالغ  ــوزارة املالي ــني النافذة التي تتيح ل ــاً للقوان وفق

مقدمة تحت الحساب.
ــة بحلحلة كافة  ــوزارة ستقوم خالل األيام القادم ــداً أن ال  مؤك
ــد رشيكاً  ــاع الخاص الذي يع ــات القط ــة مع رشك ــا املعلق القضاي
ــادي وان الكل يعرف  ــايل واالقتص ــق االستقرار امل ــاً يف تحقي مهم
ــعودي األمريكي عىل  ــدوان الس ــات ارتبطت بالع ــأن أزمة املرتب ب
ــالت األجنبية واملحلية  ــيطرة عىل موارد البالد بالعم بالدنا والس
ــة الناجمة عن  ــة االختالالت النقدي ــًال هادي وحكومته كاف محم
ــابات مصالح القطاع املايل  طبع عمالت إضافية خارجة عن حس

للدولة.
ــوزارات رسعة  ــات وال ــات واملؤسس ــىل جميع الجه ــدداً ع مش
رصف نصف الراتب وستتحمل أي جهة تأخر الرصف املسؤولية 
ــوفات  ــيكات والكش ــات إنجاز الش ــري يف عملي ــة ألي تقص الكامل

ورصف الراتب.

المالية تشدد على سرعة تقديم الكشوفات من قبل الجهات الحكوميةالمالية تشدد على سرعة تقديم الكشوفات من قبل الجهات الحكومية

ــاط ــذًا لتوجيهات الرئيس المش ــارك تنفي ــد الفطر المب ــف راتب قبل عي ــد بدء صرف نص ــالن يؤك ــاطعق ــذًا لتوجيهات الرئيس المش ــارك تنفي ــد الفطر المب ــف راتب قبل عي ــد بدء صرف نص ــالن يؤك عق

عمليات نوعية في عمق العدو وإصرار كبير من المجاهدين للمضي قدمًا حتى تحقيق االنتصارعمليات نوعية في عمق العدو وإصرار كبير من المجاهدين للمضي قدمًا حتى تحقيق االنتصار

خسائر في األرواح والعتاد يتكبدها العدو ومرتزقته في مختلف الجبهاتخسائر في األرواح والعتاد يتكبدها العدو ومرتزقته في مختلف الجبهات
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