
0202أخبار وتقارير
توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جبهة الحدود

نجران:
ــا عىل  ــة صواريخ كاتيوش ــالق صلي • إط
ــعودي يف موقع  ــع مرتزقة الجيش الس تجم

الطلعة 
• تدمري آلية عسكرية محملة باملرتزقة يف 
صحراء األجارش ومرصع من كان عىل متنها

عسري:
ــى يف صفوف  ــىل والجرح ــرشات القت • ع
ــعودي وأرس عدد منهم  مرتزقة الجيش الس

بعملية هجومية عىل مواقعهم يف مجازة
جيزان:

• استهداف تجمعات للجنود السعوديني 
ــع وموقع  ــع املجازي ــل وموق ــع الخش يف موق

مشعل بقذائف املدفعية
ــي ومدفعي مكثف عىل  • قصف صاروخ
ــعوديني واملرتزقة يف  ــود الس تجمعات للجن

جبل الـ“ إم بي يس“ وقبالة الدخان 

األربعاء 12 / 9 / 2018م 

الساحل الغربي:
ــن املرتزقة  ــادي ومرافقيه م ــرصع قي • م

بكمني محكم يف الجاح
الجوف:

ــة  املرتزق ــوف  يف صف ــى  وجرح ــىل  قت  •
بتفجري عبوة ناسفة أثناء محاولة تسلل يف 

جبهة حام
ــرصع طاقمها  ــكرية وم ــري آلية عس • تدم
من املرتزقة رشق صفر الحنايا بجبهة حام 

تعز:
ــة  ــع املرتزق ــىل مواق ــت ع ــوم مباغ • هج
ــة  الوازعي يف  ــش  العري ــة  قري ــىل  ع ــة  املطل

ومرصع وجرح عدد منهم
البيضاء:

ــة باألفراد  ــكرية محمل ــري آلية عس • تدم
بعبوة ناسفة يف جبهة قانية ومرصع من كان 

عىل متنها

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
• قصف صاروخي ومدفعي استهدف 
ــكان يف مديريتي منبه  ــة بالس ــرى آهل ق

وشدا الحدوديتني
ــالم  آل س ــة  ــىل منطق ــارات ع 4 غ  •

بمديرية كتاف
ــي  صاروخ ــف  وقص ــارات  غ  9  •
ومدفعي عىل منازل ومزارع املواطنني يف 

مديرية باقم
• 7 غارات منطقة املالحيط بمديدية 

الظاهر
• إصابة رجل وامرأة بغارة استهدفت 

منزًال بمنطقة غافرة يف مديرية الظاهر
الحديدة:

ــهيداً و20 جريحاً يف حصيلة  • 15 ش
غري نهائية إثر سلسلة غارات هيستريية 
عىل منطقة كيلو 16 ومديريات ساحلية

ــح يف حصيلة أولية  ــهيدان وجري • ش
ــدوان عىل منازل  بـ 3 غارات لطريان الع
ــوب  جن ــرس  املغ ــة  بمنطق ــني  املواطن

التحيتا
ــد  ألح ــاحنة  ش ــتهدفت  اس ــارة  غ  •
ــاط عىل الخط  ــني محملة بالبط املواطن

العام باملدينة وأنباء عن ضحايا
ــارة  ــتهدف امل ــارات تس ــلة غ • سلس
ــق كيلو 16  ــني يف طري ــيارات املواطن وس
ــا من  ــقوط ضحاي ــايل وس ــة الح بمديري

املدنيني
• غارة عىل مصنع القائد للمرشوبات 

بمنطقة كيلو 16
ــة  الجبان ــة  منطق ــىل  ع ــان  غارت  •

بمديرية الحايل
• غارة جنوب مطاحن لبحر األحمر

الجوف:
ــم طفل  ــى بينه ــهيدان و4 جرح • ش
إثر غارة عىل منازل املواطنني يف منطقة 

مالحة بـاملصلوب
جيزان:

• 6 غارات عىل جبل تويلق
عسري:

• 6 غارات عىل مجازة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء / سبأ
ــبة  ــف الجهاز املركزي للرقابة واملحاس كش
ــل  تحصي ــة  لعملي ــة  مصاحب ــالالت  اخت ــن  ع
ــة  العاصم ــة  (أمان ــة  املحلي ــلطة  الس ــوارد  م

واملحافظات).
وأوضح الجهاز املركزي يف بيان تلقت (سبأ) 
ــالالت واملخالفات  ــك االخت ــه، أن تل ــخة من نس
ــوارد املحلية  ــارش يف إهدار امل ــا األثر املب كان له
وترسيبها وإمكانية التالعب بها وتفيش الفساد 

وإثقال كاهل املواطن بإتاوات غري قانونية.
ــل  التحصي ــتمرار  اس إىل  ــاز  الجه ــار  وأش
ــذ  ــن واملناف ــات وامليادي ــات واملرتفع يف املنتزه
ــمية ومن  ــندات غري رس ــة بس ــوارع العام والش
ــميني، ما  ــخاص غري رس ــن أو أش ــل متعهدي قب
ــتيالء عىل موارد الدولة  يؤدي إىل تسهيل االس

وحرمان الخزينة العامة منها.
ولفت البيان إىل املخاطر األمنية التي يتسبب 
ــتوجب  ــخاص، ما يس ــار أولئك األش ــا انتش به
معه مساءلة املقرصين يف عدم املتابعة والرقابة 
ــماح  ــمية والس ــندات الرس ــتخدام الس عىل اس

باستخدام سندات مخالفة للقانون.
ــري محددة  ــوم غ ــم تحصيل رس ــنّي أنه يت وب
ــبة ومرتوكة للتقديرات الجزافية  القيمة أو النس
ــون صناديق  ــواردة يف قان ــك ال ــا تل ــن أهمه وم
ــوم  ــا يتم تحصيل رس ــني، كم النظافة والتحس
ــا قرار رئيس  ــرارات غري قانونية منه بموجب ق
ــأن  ــنة 2014م بش مجلس الوزراء رقم (24) لس
ــرار رئيس  ــواردة بق ــة ال ــوم النظاف ــل رس تعدي
ــنة1999م بشأن  مجلس الوزراء رقم (167) لس
ــرار رقم (24) قد  ــة، علما بأن الق ــوم النظاف رس

ــم إلغاؤه من قبل القائم بأعمال رئيس مجلس  ت
الوزراء يف حينه.

ــبة  ــزي للرقابة واملحاس ــاز املرك ودعا الجه
ــة الفورية  ــذ املعالجات القانوني إىل رسعة تنفي
ــة  ــبيل تنمي ــالالت يف س ــك االخت ــن تل ــد م للح
موارد الدولة ومنع العبث بها وعدم إثقال كاهل 

املواطن بتلك اإلتاوات.
ــالغ الحكومة بأهم  ــام بإب ــد الجهاز أنه ق وأك
ــا بموجب  ــا تنفيذه ــب عليه ــات الواج املعالج
12/9/2018م،  ــخ  وتاري ــم(56)  رق ــه  مذكرت
ــة  بمراجع ــة  املالي وزارة  ــام  قي يف  ــة  واملتمثل
وتصحيح آلية وأدوات وسياسة تحصيل موارد 
ــاً، وإصدار  ــول بها حالي ــلطة املحلية املعم الس
ــل  ــأن العم ــة بش ــات الالزم ــم والتعليم التعامي
ــارة إىل العقوبات  ــذة واإلش ــق القوانني الناف وف

ــة  ــات القضائي ــة إىل الجه ــات واإلحال والغرام
ــة  باملخالف ــل  بالتحصي ــوم  يق ــن  م كل  ــأن  بش
ــمية، وإلزام كافة  ــندات غري رس ــتخدام س واس
ــلطة املحلية باملحافظات  مكاتب ووحدات الس

بالتحصيل وفقاً لنموذج (50 حسابات).
ــتمر للتأكد  ــدد عىل أهمية التفتيش املس وش
ــم  ــذه التعامي ــا ورد يف ه ــزام بم ــدى االلت ــن م م
ــذا  وك ــط،  وضواب ــراءات  إج ــن  م ــات  والتعليم
ــأن منع طباعة  ــدار تعميم لكافة املطابع بش إص
ــل  ــمية وتحمي ــري رس ــل غ ــندات تحصي أي س
ــة والجنائية إزاء  ــؤولية القانوني املخالفني املس
ــد تلحق باملال العام جراء الطباعة  أي أرضار ق
ــندات يف  ــري القانوني لتلك الس ــتخدام غ واالس
ــراءات  ــع اتخاذ اإلج ــة، م ــوارد الدول ــة م جباي
القانونية إللزام أمناء الصناديق واملحصلني يف 

ــلطة املحلية بتقديم  ــة مكاتب ووحدات الس كاف
الضمانات القانونية الالزمة.

ــار البيان إىل أهمية منع التحصيل لهذه  وأش
ــخاص غري رسميني  املوارد عرب متعهدين أو أش
ــع التكليف غري القانوني لهم بجباية موارد  ومن

الدولة حفاظاً عليها من الضياع أو العبث.
ــاز املركزي أعطى  ــان إىل أن الجه ولفت البي
ــذه املعالجات  ــة لتنفيذ ه ــرتة زمني ــة ف الحكوم
أقصاها 15 أكتوبر املقبل مع إبالغه باإلجراءات 
التنفيذية التي تتم خالل (45) يوماً، ليقوم من 
ــل وتقييم  ــراءات التحصي ــة إج ــه بمراقب جانب
مدى فاعلية سياسة وأدوات التحصيل للموارد 
ــن املخالفات أو  ــالغ ع ــة واإلب ــلطة املحلي بالس
ــهم يف تاليف  التجاوزات وأوجه القصور وبما يس

ذلك مستقبًال.

عمران / سبأ
ــاد بمحافظة  ــاف واإلرش ــب األوق نظم مكت
عمران أمس اللقاء املوسع للعلماء والخطباء 
ــة  ــرة النبوي ــرى الهج ــبة ذك ــني بمناس واملثقف
ــالة وأزكى  ــىل صاحبها أفضل الص الرشيفة ع

التسليم والعام الهجري 1440هـ.
ــور  ــران الدكت ــظ عم ــد محاف ــاء أك ويف اللق
ــاد  فيصل جعمان ونائب وزير األوقاف واإلرش
ــالع العلماء  ــؤاد ناجي، أهمية اضط العالمة ف
ــدة  وح ــز  تعزي يف  ــؤولياتهم  بمس ــاء  والخطب
ــال  ــة العدوان وإفش ــف والصمود ملواجه الص

مخططاته.
ــاء  والخطب ــاء  العلم دور  أن  إىل  ــارا  وأش
ــة  التوعي يف  ــن  يكم ــني  واملثقف ــدين  واملرش
املجتمعية بمخططات العدوان وما يتعرض له 
ــن من عدوان وحصار منذ ما يقارب أربعة  اليم

أعوام.
ــة ناجي إىل  ــور جعمان والعالم ولفت الدكت

ــج محمد بن  ــة إىل منه ــودة الصادق رضورة الع
ــلم يف حمل  ــه وآله وس ــىل الله علي ــه ص عبدالل
ــالق العظيمة التي جاء  ــم واملبادئ واألخ القًي

بها سيد البرشية.
ــن  أم ــر  مدي ــرضه  ح ــذي  ال ــاء  اللق ويف 
ــي وعبد  ــه العربج ــد عبد الل ــة العمي املحافظ
ــاء اليمن  ــو رابطة علم ــه وعض العزيز خرفش
ــن القيادات  ــذي وعدد م ــة محمد املأخ العالم
ــن  ــل املحافظة حس ــار وكي ــة .. أش االجتماعي
ــاف باملحافظة  ــب األوق ــقص ومدير مكت األش
ــو رابطة علماء اليمن  عبدالله البحريي وعض
ــع،  ــيل إىل أن اللقاء املوس ــة أحمد الوش العالم
ــتلهام الدروس واستنهاض الجميع  يأتي الس
ــالد ويف  ــه الب ــي تواج ــات الت ــة التحدي ملواجه

املقدمة مواجهة العدوان.
ونوهت الكلمات بعظمة املناسبة والتي تعد 
ــالمية وقيام  ــول يف تاريخ األمة اإلس نقطة تح

دولة اإلسالم عىل منهج العدل واملساواة .

ــتلهام الدروس من  ــددت عىل أهمية اس وش
ــنة املصطفى عليه  ــرة يف إتباع س ــرى الهج ذك
الصالة والسالم ونرصة املستضعفني ومقارعة 
ــة أعداء  ــاد ملواجه ــري للجه ــتكربين والنف املس

األمة.
ــا يرتكبه  ــاء م ــن اللق ــادر ع ــان ص وأدان بي
ــاء  ــق النس ــم بح ــن جرائ ــدوان م ــف الع تحال
ــوام .. داعيا  ــال منذ ما يقارب أربعة أع واألطف
ــتمرار الصمود  ــي إىل اس ــعب اليمن ــاء الش أبن
ــال  وامل ــال  بالرج ــات  الجبه ــد  ورف ــات  والثب

والعتاد.
ــالل  واالحت ــزو  الغ ــوى  ق ــان  البي ــل  وحم
ــعب  ــرض له الش ــا يتع ــؤولية م ــة مس واملرتزق
ــرب اقتصادية وأوضاع  اليمني من عدوان وح
معيشية طالت الجميع دون استثناء .. مطالبا 
ــاف  إيق ــاه  باتج ــط  بالضغ ــدويل  ال ــع  املجتم

العدوان ورفع الحصار عىل الشعب اليمني.
ــاد  ــاف واإلرش ــب األوق ــم مكت ــك نظ إىل ذل

ــاًء بذكرى الهجرة  ــة ذمار ندوة احتف بمحافظ
ــالم وأزكى  ــا أفضل الس ــة عىل صاحبه النبوي
ــة دروس  النبوي ــرة  الهج  " ــوان  ــليم بعن التس

وعرب".
ــاء أمس األول  ــي أقيمت مس ــدوة الت ويف الن
ــية بمدينة ذمار.. أشار مدير  باملدرسة الشمس
ــه  ــايض عبدالل ــاد الق ــاف واإلرش ــب األوق مكت
ــبة  ــاء هذه املناس ــة إحي ــوزي إىل أهمي الجرم
ــامية يف قلوب  ــان س ــم ومع ــن قي ــه م ــا تحمل مل
ــلمني وملا لها من دالالت متجددة يف حياة  املس

األمة اإلسالمية.
ــم  ــول األعظ ــداء بالرس ــة االقت ــد أهمي وأك
ــريته العطرة  ــتلهام الدروس والعرب من س واس
ــه وغرس  ــىل نهجه وخلق ــئة األجيال ع وتنش

حبه يف نفوسهم لتحصينهم من األفكار.
ــن العالمة  ــدوة كلمات م ــالل الن ــت خ وألقي
ــيل والقايض أحمد  ــماعيل بن محمد الوش إس
ــيس ومدير  ــايض أحمد العن ــيل املجاهد والق ع

ــي ..  ــد القعم ــاف محم ــب األوق ــاد بمكت اإلرش
ــة الهجرة النبوية  ــارت يف مجملها إىل أهمي أش
ــالمي  باعتبارها الحدث األبرز يف التاريخ اإلس

ونقطة تحول يف تاريخ الدعوة اإلسالمية.
ــلمني تحولت بعد هذا  وبينت أن أحوال املس
الحدث العظيم من مرحلة الضعف والهوان إىل 
ــاء دعائم الدولة  ــة العزة والتمكني وإرس مرحل

اإلسالمية القوية املوحدة.
ــتفادة من  ــات إىل أهمية االس ــت الكلم ولفت
ــري بمدلوالتها  ــرة النبوية يف التذك ذكرى الهج
ــوم بتوحيد  ــا يف الواقع الي ــل بمضامينه والعم
ــز اللحمة  ــذ الفرقة وتعزي ــة والصف ونب الكلم
ــة يف ظل  ــة التحديات، خاص ــة ملواجه الوطني

العدوان والحصار.
ــود  الصم ــتمرار  اس ــة  أهمي إىل  ــارت  وأش
ــال والعتاد  ــد الجبهات بالرج ــيد لرف والتحش
ــالح  ــوة الصاروخية وس ــم الق ــل، ودع والقواف

الجو املسري.

دعا إلى سرعة تنفيذ المعالجات القانونية للحد منها :دعا إلى سرعة تنفيذ المعالجات القانونية للحد منها :

جهاز الرقابة والمحاسبة يكشف عن اختالالت في تحصيل موارد السلطة المحلية في العاصمة صنعاء والمحافظاتجهاز الرقابة والمحاسبة يكشف عن اختالالت في تحصيل موارد السلطة المحلية في العاصمة صنعاء والمحافظات

فعاليات احتفالية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة في عمران وذمارفعاليات احتفالية بذكرى الهجرة النبوية الشريفة في عمران وذمار

إب /سبأ
تفقد وزير النفط واملعادن أحمد عبد 
ــد  ــظ إب عبدالواح ــه دارس ومحاف الل
ــل يف مرشوع  ــري العم ــس  س ــالح أم ص
ــورة  ــل وصيانة طريق مش ــادة تأهي إع

العدين بإب.
ــظ إب   ــط ومحاف ــر النف ــع وزي واطل
ومعهما وكيل املحافظة للشئون الفنية 
ــد املروعي ووكيل املحافظة  عبد الواح
ــم  قاس ــارة  والتج ــة  الصناع ــئون  لش
املساوى عىل األعمال املنفذة واملنجزة 
ــل فيه  ــتمر العم ــذي يس ــرشوع ال ىف امل
ــون ريال  ــة 280 ملي ــهر بتكلف ثالثة أش

بتموبل  صندوق صيانة الطرق.
ــر دارس  ــارة ثمن الوزي ــالل الزي وخ
ــود الحثيثة يف املحافظة لتحريك  الجه
ــاريع الخدمية والتنموية  العمل يف املش
ــتخدمي  ــني ومس ــدم املواطن ــي تخ الت
ــل الثقيل يف هذه املناطق  الطريق والنق

ذات الكثافة السكانية.

ــالح الجهات  ــث املحافظ ص فيما ح
ــور  ــة الطرق والجس ــذة يف مؤسس املنف
ــل املرشوع  ــاز يف عم ــة اإلنج عىل رسع
ــده الزمني املحدد بما  ــذه يف موع وتنفي

ــري  يخدم املحافظة وحركة النقل والس
ــني محافظتي  ــذا الخط الرابط ب عىل ه

إب و الحديدة.
ــرشوع يأتي  ــذ امل ــار إىل أن تنفي وأش

ــة إلعادة تأهيل  يف إطار خطة املحافظ
ــرق  الط ــاريع  ــن مش م ــدد  ــة ع وصيان
ــا من هذه  ــع احتياجاته ــا يتواكب م بم

املشاريع الرضورية.
ــادة  قي ــتعداد  اس ــالح  ص ــد  وأك
ــلطة املحلية واألجهزة  املحافظة والس
ــهيالت  التس ــة  كاف ــم  لتقدي ــة  األمني
ــري  ــل الصعوبات التي تعرتض س وتذلي
ــل يف املرشوع باعتبار محافظة إب  العم
ــة ملحة  ــياحية وبحاج ــة الس املحافظ
ــى  البن ــاريع  مش ــتكمال  واس ــذ  لتنفي

التحتية الرضورية.
ــة  املحافظ ــل  وكي ــح  أوض ــا  فيم
ــم وضع الصبيات  ــئون الفنية أنه ت للش
ــيتم  ــل الركة الذي س ــانية بنقي الخرس
أن  ــداً  مؤك  .. ــادم  الق ــد  األح ــه  افتتاح
ــرشوع البالغ طوله 15 كيلو  العمل ىف امل
ــتكماله وإنجازه  ــتمر حتى اس مرت مس
خالل الفرتة الزمنية املحددة له يف عقد 

التنفيذ.

وزير النفط ومحافظ إب يتفقدان سير العمل في مشروع صيانة طريق مشورة العدينوزير النفط ومحافظ إب يتفقدان سير العمل في مشروع صيانة طريق مشورة العدين

ــس أعمال  ــة إب أم ــت بمحافظ اختتم
مؤتمر أطباء القلب والباطنية كارديو إب 
ــي املصاحب له،  2 واملخيم الطبي املجان
ــكان  نظمتهما وزارة الصحة العامة والس

وجامعة إب.
ــة أيام  ــي يف ثالث ــر الطب ــش املؤتم ناق
ــن  م ــي  وأخصائ ــور  دكت  800 ــاركة  بمش
ــدداً من األبحاث  ــف املحافظات، ع مختل
ــل العلمية  ــة الحديثة وأوراق العم الطبي
يف تخصصات ألقلب والباطنية وأمراض 
ــكر، كما قدم عدد من الدكاترة خالل  الس
ــة وأبحاثاً علمية  ــاركات طبي املؤتمر مش

دولية عرب الشبكة العنكبوتية.
إب  ــظ  محاف ــارك  ب ــام  االختت ويف 
ــاح املؤتمر الذي  ــالح نج ــد ص عبدالواح
ــرج به من  ــا خ ــة وم ــتضافته املحافظ اس

ــات  ــني الخدم ــر وتحس ــات لتطوي توصي
الطبية يف مختلف املحافظات.

ــعار  إستتش ــىل  ع ــع  الجمي ــث  وح
ــؤولية الدفاع عن الوطن .. وقال " إن  مس
ــع وعلينا التوجه نحو  العلم وحد الجمي
ــس علمية" .. مؤكدا  ــاء الوطن عىل أس بن
ــواعد وقدرات  أن األوطان ال ٌتبنى إال بس

أبنائها.
وأشار محافظ إب إىل أن إب إحتضنت 
ــر باحتضانها ملثل  ــني وهي تفتخ النازح
ــة والطبية .. مبينا  هذه املؤتمرات العلمي
أن تنظيم املؤتمر يف ظل الظروف الراهنة 
ــدوان  ــراء الع ــن ج ــا الوط ــر به ــي يم الت
ــن  الوط أن  ــد  ــه دالالت تؤك ل ــار  والحص
عيص عىل مؤامرات العدوان ومخططاته.

ــة إب الدكتور  ــس جامع ــوه رئي فيما ن

ــارق املنصوب بتنظيم املؤتمر والنتائج  ط
ــب  ــدم الجوان ــا يخ ــا بم ــرج به ــي خ الت

العلمية والطبية.
ــاد بتجاوب األطباء املشاركني يف  وأش
ــل مدلوالت  ــذي يحم ــر العلمي ال املؤتم
ــول عليها  ــانية، ٌيع وطنية وعلمية وإنس
ــة  العملي ــد  وتجوي ــع  املجتم ــة  لخدم

األكاديمية بكلية الطب بالجامعة.
ــة الطب بجامعة  ــد عميد كلي بدوره أك
ــس  ــري ورئي ــه املط ــور عبدالل إب الدكت
ــة الدكتور محمد  ــة الضغط اليمني جمعي
ــي  الطب ــم  واملخي ــر  املؤتم أن  ــي  الضلع
ــج  نتائ ــا  حقق ــه،  ل ــب  املصاح ــي  املجان

إيجابية.
ــتفاد من الخدمات الطبية  وبني أنه اس
ــخيصية والعالجية يف املخيم أكرث  والتش

ــب  ــات القل ــا يف تخصص ــن 600 مواطن م
ــن تقديره  ــكر .. معربا ع والباطنية والس
لقيادة املحافظة واللجان املعدة واملنفذة 

للمؤتمر واملخيم الطبي.
ــام تم تكريم محافظ إب بدرع  ويف الخت
ــادة جامعة إب  ــا تم تكريم قي املؤتمر، كم
ــادة مكتب الصحة  ــات األمنية وقي والجه

بدروع مماثلة.
ــم درع التميز  ــالل املؤتمر تقدي وتم خ
ــور  الدكت ــة  باملحافظ ــاء  األطب ــب  لنقي

عبدالغني غابشة.
ــام بوزارة  ــش الع ــرض التكريم املفت ح
ــم املؤيد ومرشف  ــة اللواء إبراهي الداخلي
املحافظة صالح حاجب ووكيال املحافظة 
ــم املساوى  الدكتور أرشف املتوكل وقاس

ونواب رئيس الجامعة.

المحافظ صالح:العلم وحد الجميع وعلينا التوجه نحو بناء الوطن والدفاع عنهالمحافظ صالح:العلم وحد الجميع وعلينا التوجه نحو بناء الوطن والدفاع عنه
اختتام أعمال مؤتمر أطباء القلب والباطنية (كارديواختتام أعمال مؤتمر أطباء القلب والباطنية (كارديو٢٢) في إب) في إب

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..
الحكومة  تؤكد

وأشار املجلس إىل أن هذه القرارات ارتجالية وشكلية 
ــكلة ارتفاع سعر العمالت األجنبية والتي  وال تعالج مش
ــة للعملة  ــؤوليتها نتيجة الطباع ــة مس ــل املرتزق يتحم
بمبالغ كبرية ونتيجة الحصار اإلماراتي السعودي عىل 
ــر النفط والغاز الذي يعترب من أهم مصادر العملة  تصدي

الصعبة للوطن.
ــذ كل  ــا تتخ ــي أنه ــاذ الوطن ــة اإلنق ــدت حكوم وأك
ــات  ــن التداعي ــد م ــة للح ــة واملمكن ــراءات املتاح اإلج
ــراءات مطالبة األمم  ــىل رأس هذه اإلج ــة وع االقتصادي
ــوى  ــىل ق ــط ع ــؤولياتها والضغ ــام بمس القي ــدة  املتح
ــام املتواجد يف  ــط الخ ــر النف ــماح بتصدي ــدوان الس الع
ــىس والتي تقدر  ــر) يف رأس عي ــرة العائمة (صاف الباخ
قيمته بما يقارب 80 مليون دوالر واالستفادة من القيمة 
ــية،  ــلع األساس ــترياد الس يف تغطية جزء من فاتورة اس

وكذا املطالبة باستئناف تصدير النفط الخام من صافر 
بمأرب عرب رأس عيىس واالستفادة من العائد بما يخدم 

فاتورة االسترياد وتحت إرشاف األمم املتحدة.
وحمل مجلس الوزراء، حكومة املرتزقة ومن خلفها 
ــوائية والتي  قوى العدوان تداعيات هذه القرارات العش
ــن  ــلة م ــي يف سلس ــعب اليمن ــق الش ــدف إال لخن ال ته
ــزي إىل عدن  ــل البنك املرك ــا بنق ــي بدأوه ــرارات الت الق
وعدم رصف املرتبات وانتهاء بهذا القرار الذي سيؤدي 
ــتقات  ــق أزمات للمش ــي وخل ــتقرار تموين ــدم اس إىل ع
ــيؤدي إىل ارتفاع يف  ــية كما س ــة واملواد األساس النفطي
ــعار نتيجة فرض األعباء اإلضافية املفروضة عىل  األس

االسترياد بهذه اآللية املزعومة.
ــاء  ــن إدع ــي م ــاذ الوطن ــة اإلنق ــتغربت حكوم واس
ــعب اليمني وعىل  ــىل الش ــة حرصها ع ــة املرتزق حكوم
ــد اجتماعاتها  ــت الذي تعق ــه االقتصادي يف الوق وضع
ــتنزاف للعملة  يف فنادق الرياض والذي يرتتب عليه اس

ــاد الكبري يف املبالغ  الصعبة نتيجة املبالغ الهائلة والفس
التي ينفقونها.

ناطق الحكومة:
ــوى مرشوع  وبني أن تحالف العدوان ال يحمل معه س
ــا يريده ملحافظة الحديدة،  اإلرهاب والقتل والدمار، وم
ــل للمحافظات املحتلة  ــا إىل نموذج مماث ــو أن يحوله ه
ــرض  ــة ويتع ــات اإلرهابي ــاحة للجماع ــت س ــي بات الت

أبناؤها ألفظع االنتهاكات.
ــي  ــطورية الت ــوالت األس ــالم البط ــر اإلع ــا وزي وحي
ــعبية وإىل جانبهم أبناء  يسطرها الجيش واللجان الش
ــف  ــة تحال ــة يف مواجه ــاء تهام ــرار وأبن ــل األح القبائ
ــا إىل مواصلة  ــاحل الغربي .. داعي ــدوان بجبهة الس الع
دعم الجبهات ورفدها بالرجال واملال دفاعا عن الوطن 

وعزته وكرامته.
ــدويل عن  ــث املجتمع ال ــىل حدي ــل ع ــال " ال تعوي وق

ــف  ــتمرار تحال ــدوان واس ــد الع ــل تصعي ــالم يف ظ الس
ــني" .. الفتا إىل  ــدوان يف ارتكاب الجرائم بحق اليمني الع
ــارب املاضية أثبت أن املجتمع الدويل ال يتحرك  أن التج
ــالم إال حني يكون العدوان ومرتزقته يف أمس  ــم الس باس
ــم اإلبادة  ــىل جرائ ــرك للتغطية ع ــذا التح ــة له الحاج

الجماعية التي يرتكبونها.
صاروخ باليستي يدك

ــعودي  الس ــدوان  الع ــة  مرتزق ــن  م ــة  خمس ــي  ولق
مرصعهم أمس، بينهم قيادي يف عملية هجومية مباغتة 
ــود  ــم خلف التباب الس ــان عىل مواقعه ــش واللج للجي

بجبهة حريب نهم غرب مأرب.
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأكد مصدر عس
مرصع قائد ما يسمى بالكتيبة الثالثة بمليشيا املرتزقة 
ــه يف كمني  ــة من مرافقي ــيل وأربع ــرزوق الحرم ــو م املدع
ــود بحريب  ــان خلف التباب الس ــي للجيش واللج نوع

نهم.
ــار املصدر إىل تكبيد املرتزقة خسائر يف األرواح  وأش

والعتاد واغتنام أسلحة يف العملية الهجومية.
ــس عملية  ــعبية أم ــان الش ــش واللج ــا نفذ الجي كم
هجومية مباغتة عىل مواقع مرتزقة العدوان يف النهدين 

والتبة الحمراء بجبهة نهم.
ــكري لوكالة األنباء اليمنية (سبأ)  وأكد مصدر عس
ــدوان يف العملية  ــة الع ــن مرتزق ــة عدد م ــرصع وإصاب م

الهجومية عىل تبة النهدين والتبة الحمراء يف نهم.
ــلحة بعد  فرار املرتزقة  ــار املصدر إىل اغتنام أس وأش

من مواقعهم.
ــلت وحدات من رجال الجيش واللجان  اىل ذلك  أفش
الشعبية أمس محاولة تسلل ملرتزقة الجيش السعودي 

قبالة مجازة بعسري.
ــبأ) أن رجال  ــكري بعسري لـ(س وأوضح مصدر عس
الجيش واللجان الشعبية تصدوا ملحاولة تسلل ملرتزقة 

ــقوط  ــازة، ما أدى إىل س ــعودي قبالة مج ــش الس الجي
أعداد من القتىل والجرحى يف صفوفهم.

ــان  ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــذ علب،  ــة يف منف ــات للمرتزق ــت تجمع ــعبية قصف الش

محققة إصابات مبارشة .
استشهاد طفلني

وأشار إىل أن طريان العدوان شن غارتني عىل منطقة 
االزقول بمديرية سحار.

ــوان يف مديرية الصفراء  ــدر أن منطقة عك ــد املص وأك
تعرضت لقصف صاروخي بقنابل عنقودية .

ــعودي األمريكي أمس  ــن طريان العدوان الس كما ش
ثالث غارات عىل العاصمة صنعاء.

ــتهدف  ــريان العدوان اس ــدر أمني أن ط ــح مص وأوض
يف  أرضاراً  ــت  وخلف ــن  النهدي ــة  منطق ــارات  غ ــالث  بث

املمتلكات العامة والخاصة.

صنعاء / سبأ 
ــيارات  ــني لرسقة الس ــة عصابت ــة العاصم ــة بأمان ــزة األمني ــت األجه ضبط

والرسقة باإلكراه.
ــن بالعاصمة ألقوا القبض عىل  ــبأ) أن رجال األم وأوضح مصدر أمني لـ (س

اثنني من أعضاء عصابة لرسقة السيارات وترصيفها.
وأشار املصدر إىل أن عملية الضبط جاءت بعد متابعة وتحر وجمع معلومات 

بالتنسيق مع أمن محافظة عمران.
وكان مباحث أمانة العاصمة قد ألقى القبض عىل بقية أفراد العصابة يف وقت 
ــيارات من أماكن مختلفة يف العاصمة،  ــابق، حيث اعرتفوا برسقة عدد من الس س

تم استعادة عدد منها تسليمها ألصحابها.
إىل ذلك تمكن رجال األمن بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة من إلقاء القبض 

عىل متهم بجريمة رسقة مواطن باإلكراه مع آخرين يستقلون دراجة نارية.
ــار مصدر أمني إىل أن املضبوطني قاموا بإيقاف الضحية الذي كان يقود  وأش
ــب هاتفه ومبلغ مايل  ــنت) منتحلني صفات رجال األمن ونه ــيارته (نوع أكس س

وأشياء أخرى.
ــم الذي اعرتف  ــات ومتابعة تم ضبط املته ــه وبعد تحري ــت املصدر إىل أن ولف

بقيامه بعدد من الرسقات ومنها دراجة نارية.
ــة متهم  ــة العاصم ــبعني بأمان ــة بمديرية الس ــزة األمني ــت األجه ــا ضبط كم

بجريمة اختطاف مواطن باالشرتاك مع متهمني آخرين يف األمانة.
ــبأ) أن املتهمني قاموا باقتياد  وأوضح مصدر أمني لوكالة األنباء اليمنية (س
ــيارة كانوا يستقلونها واحتجازه يف أحد  ــارع 22 مايو عىل منت س املواطن من ش

املنازل يف باب اليمن.
ــار املصدر إىل أنه نتيجة للتحريات واملتابعة تم إلقاء القبض عىل املتهم  وأش

الرئييس وتحرير املختطف.. مؤكدا استمرار املتابعة لضبط بقية املتهمني.

صعدة - سبأ 
ناقش لقاء بمحافظة صعدة أمس برئاسة املحافظ محمد جابر عوض، 

أنشطة فرع الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة باملحافظة.
ــة إىل رشح عن آلية  ــم الدول ــر فرع الجهاز قاس ــاء من مدي ــتمع اللق واس
ــة وكذا  ــة اإليرادي ــل لجميع األوعي ــات التحصي ــرادات وجه ــة اإلي متابع
ــاء الصناديق  ــة واملدورات لدى أمن ــني من توريد الرضيب ــبة املتهرب محاس
ــب الرقابة  ــة إىل جان ــة املصاحب ــاز للرقاب ــل دور الجه ــة إىل تفعي باإلضاف

الالحقة.
ــزي للرقابة  ــل دور فرع الجهاز املرك ــوض أهمية تفعي ــد املحافظ ع وأك
ــر دورية حول  ــل الالحقة ورفع تقاري ــة املصاحبة قب ــبة يف الرقاب واملحاس
ــبة املكاتب خاصة املكاتب اإليرادية  ــاط فرع الجهاز بما يسهل محاس نش

.. مثمنا دور الجهاز خالل الفرتة املاضية.
ــر فرع  ــوض مع مدي ــر ع ــد جاب ــدة محم ــظ صع ــش محاف ــك ناق إىل ذل
ــة العامة للطرق والجسور املهندس عبد السالم الرشيف ، برنامج  املؤسس
ــاريع الطرق الطارئة  ــي ملديريتي حيدان ورازح ملعاينة مش ــزول امليدان الن

والتي ستسهم يف تخفيف معاناة املواطنني .
ــد املحافظ عوض أهمية معالجة وضع الطرق يف مديريتي  ويف اللقاء أك
رازح وحيدان وتخفيف معاناة أبناء العزل والقرى يف املديريتني خاصة يف 

ظل استمرار العدوان األمريكي السعودي.

أمن العاصمة يضبط عصابتين لسرقة السيارات أمن العاصمة يضبط عصابتين لسرقة السيارات 
والسرقة باإلكراه ومتهمًا بجريمة اختطافوالسرقة باإلكراه ومتهمًا بجريمة اختطاف

مناقشة أنشطة فرع الجهاز المركزي مناقشة أنشطة فرع الجهاز المركزي 
للرقابة وفرع مؤسسة الطرق في صعدةللرقابة وفرع مؤسسة الطرق في صعدة
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