
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

صنعاء/ سبأ
ــايض أحمد عبدالله  أكد وزير العدل الق
ــدوان  الع ــة  ــم يف مواجه التعلي ــات أن  عقب
ــف  ــة لكش ــة واضح ــراً ومنهجي ــب فك يتطل
ــتهداف  اس يف  ــة  الخارجي ــرة  املؤام ــاد  أبع

وتدمري حارض ومستقبل اليمن.
ــدل يف فعالية حقوقية  ــح وزير الع وأوض
ــة أمس بصنعاء  ــا الجامعة اللبناني نظمته
ــاح والبناء  ــق للنج ــة طري ــم واملعرف أن العل

ملستقبل اليمن الواعد بالخري.
ــالم  ــان يف اإلس ــال " إن حقوق اإلنس وق
ــداء  األع ــن  لك ــا  تفاصيله ــكل  ب ــة  محفوظ

ــالمية  اإلس ــعوب  الش ــداع  خ ــتطاعوا  اس
ــوق " ..  ــاظ عىل هذه الحق ــاءات الحف بإدع
ــن عدوان  ــدث لليمن م ــا يح ــا إىل أن م الفت
ــان  همجي هو انتهاك صارخ لحقوق اإلنس
ــتكبار  االس دول  ــاءات  ادع ــف  زي ــف  وكش

واألنظمة التابعة لها.
ــىل  ــني ع القائم ــات  ــر عقب الوزي ــا  ودع
ــد من املثابرة  ــات التعليمية إىل مزي املؤسس
ــائل التعليمية  ــتخدام الوس ــود واس والصم
ــات النهوض  ــي متطلب ــي تلب ــة الت الحديث

باليمن.
ــن جانبه أكد رئيس الجامعة اللبنانية  م

ــم أفضل  ــىل تقدي ــرص ع ــة الح ــا هزيم رض
ــة  ــريا إىل أن مواصل ــة .. مش ــالة تعليمي رس
ــل الظروف الصعبة  العمل والتدريس يف ظ
ــة  ــؤولية أخوي ــن مس ــا اليم ــر به ــي يم الت
ــن التخيل عنها مهما كانت  وعروبية ال يمك

األسباب.
ــم قصري من  ــة عرض فيل ــل الفعالي تخل
ــة  ــالب الجامع ــل ط ــر وتمثي ــاج وتصوي إنت
اللبنانية حول حقوق اإلنسان واالنتهاكات 

الصارخة لها يف اليمن.
ــة صنعاء  ــل محافظ ــرض الحفل وكي ح

لقطاع االستثمار يحيى محسن جمعان.

صنعاء /سبأ
ــالم بن  ــكان الدكتور محمد س ــة والس ــر الصحة العام ــد وزي تفق
ــربات الصحة العامة  ــز الوطني ملخت ــري العمل باملرك ــظ أمس س حفي

املركزية بأمانة العاصمة .
ــا املركز الوطني  ــر الصحة عىل الخدمات التي يقدمه وأطلع وزي

للمواطنني واحتياجاته وخاصة يف ظل استمرار العدوان.
ــام واإلدارات من مدير  ــتمع وزير الصحة خالل زيارته لألقس واس
ــن الخدمات التي  ــور عبدالحليم فدعق إىل رشح ع ــام املركز الدكت ع

يقدمها رغم الصعوبات التي تواجهه نتيجة انعدام املحاليل الطبية 
جراء الحصار .

ــاد وزير الصحة بصمود قيادة املركز وكوادره يف ظل استمرار  وأش
ــا إىل أهمية التحديث  ــار املفروض عىل البالد .. الفت ــدوان والحص الع
ــىل مواجهة  ــون قادر ع ــات املخترب ليك ــاالت وتخصص ــتمر ملج املس

الطوارئ .
ــري كافة  ــىل توف ــتعمل ع ــوزارة س ــظ أن ال ــن حفي ــر ب ــد الوزي وأك

احتياجات هذا املرفق الحيوي واملهم وفقا لإلمكانات املتوفرة.

صنعاء/سبأ
ــية لقطاع  ناقش اجتماع اللجنة الرئيس
ــة أمني  التعليم بأمانة العاصمة أمس برئاس
ــني جمعان،  ــيل لألمانة أم ــام املجلس املح ع
ــدارس العاصمة  ــري العملية التعليمية بم س

صنعاء.
ــل أمانة  ــاع بحضور وكي ــرق االجتم وتط
ــاد  ــباب زي ــم والش ــاع التعلي ــة لقط العاصم
ــم  والتعلي ــة  الرتبي وزارة  ــل  ووكي ــق  الرفي
ــامي ومدير مكتب الرتبية  املساعد فؤاد الش
باألمانة محمد الفضيل إىل الصعوبات التي 

تواجه العملية التعليمية باألمانة.
ــذي ضم عضو  ــاع ال ــتعرض االجتم واس
ــة بمديرية  ــة التعليمي ــة مدير املنطق اللجن
ــدراء  ــن م ــدد م ــد وع ــام العاب ــعوب عص ش
ــة،  باألمان ــات  بمديري ــة  التعليمي ــق  املناط
ــة بالتغلب عىل التحديات  املعالجات الكفيل

بما يمكن املعلمني من أداء واجبهم.
ــزام  الت رضورة  ــىل  ع ــاع  االجتم ــدد  وش
ــة بمديريات األمانة  مدراء املناطق التعليمي
ــماء املنقطعني واملتالعبني  برفع آلية عن أس

واملعالجات لها.
ويف االجتماع جدد أمني عام محيل أمانة 

ــة  ــلطة املحلي ــادة الس ــد قي ــة تأكي العاصم
ــام بحقوق  ــىل االهتم ــا ع ــة وحرصه باألمان
ــيدا  ــاع التعليم باألمانة ..مش ــني وقط املعلم
ــم باألمانة  ــاع التعلي ــني وقط ــود املعلم بصم
ــيني املاضيني يف ظل  ــني الدراس ــالل العام خ

الظروف الصعبة جراء استمرار العدوان.
ــع  الجمي ــود  جه ــر  تضاف رضورة  ــد  وأك
ــال  وإفش ــة  التعليمي ــة  العملي ــتمرار  الس
ــات العدوان الهادفة تعطيل التعليم  مخطط
.. مؤكدا الحرص عىل إيجاد حلول لتخفيف 

معاناة املعلمني.
ــتمرار  اس ــة  أهمي ــاع  االجتم ــد  أك ــا  كم
ــات  مديري ــدارس  م يف  ــة  التعليمي ــة  العملي
ــا  ــة بم ــاركة املجتمعي ــل املش ــة وتفعي األمان

يكفل إنجاح العملية التعليمية.
ــاركة  ــرة عام املش ــاع مدي ــرض االجتم ح
ــوزارة الرتبية برشى املحطوري  املجتمعية ب
ــة بمكتب  ــاركة املجتمعي ــرة إدارة املش ومدي
ــة اإلرياني  ــة فهمي ــة العاصم ــة بأمان الرتبي

وعدد من املعنيني.
ــس باملنطقة  ــش اجتماع عقد أم كما ناق
ــورة بأمانة العاصمة  ــة بمديرية الث التعليمي
ــة وتعليم  ــاز محور األمي ــة رئيس جه برئاس

الكبار أحمد عبدالله أحمد أبرز احتياجات 
ــام  ــاح الع ــبل إنج ــة وس ــة التعليمي العملي

الدرايس.
ــو  ــاز مح ــس جه ــد رئي ــاع أك ويف االجتم
ــد عبدالله احمد  ــم الكبار احم ــة وتعلي األمي
ــة والتعليم احمد  ــر الرتبي ــر مكتب وزي ومدي
ــعار  ــرشي أهمية تضافر الجهود واستش الب
ــىل عاتقهم  ــاة ع ــؤولية امللق ــع للمس الجمي
ــة التعليمية باعتبارها ركيزة  إلنجاح العملي

نهضة الشعوب ورقيها.
وأشارا إىل أهمية حشد الجهود الرسمية 
ــة  املجتمعي ــاركة  املش ــل  وتفعي ــعبية  والش
ــاب التي  ــاوز التحديات والصع ــان تج لضم
ــتمرار  ــة التعليمية يف ظل اس ــه العملي تواج

العدوان وحصاره الجائر عىل بالدنا.
ــود  ــرشي جه ــه والب ــتعرض عبدالل واس
ــة  املعني ــات  الجه ــع  م ــيق  بالتنس ــوزارة  ال
ــة معوقات  ــات املمكنة لكاف ــاد املعالج إليج
العملية التعليمية ويف مقدمتها توفري رواتب 
ــدريس وترميم  ــة الكتاب امل ــني وطباع املعلم
ــرضرة ، مثمنني جهود  ــرة واملت املدارس املدم
ــم يف القيام بواجباتهم  الرتبويني وانضباطه

رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البالد.

ريمة /سبأ
ــس  ــة أم ــة ريم ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق
ــه العمري  ــن عبدالل ــة املحافظ حس برئاس
ــة  املالي ــوارد  امل ــة  بتنمي ــة  الكفيل ــبل  الس

بمختلف املكاتب االيرادية .
ــتعرض االجتماع الذي حرضه وكيل  واس
ــد  ــة محمد الوس ــؤون املالي ــة للش املحافظ
ــة تقارير  ــب االيرادية باملحافظ ــم املكات وض
ــدوق  وصن ــات  والواجب ــب  الرضائ ــب  مكات
ــني حول آلية تنمية املوارد  النظافة والتحس
ــا من املوارد التي  الرضيبية والزكوية وغريه

تخدم املحافظة بمختلف الجوانب.

وتطرق االجتماع ملستوى األداء االيرادي 
ــة  ــل املالي ــوارد الدخ ــل م ــاص بتحصي الخ
املحلية واملشرتكة والصعوبات التي تعرتض 

العمل االيرادي بتلك املكاتب.
وأكد االجتماع أهمية تفعيل دور األجهزة 
ــة اإليرادات ورفع  الرقابية واإلرشافية لتنمي
ــة  ــة اإليرادي ــة األوعي ــل كاف ــاءة تحصي كف

وتوريدها أوال بأول إىل البنك املركزي.
ــة عىل  ــظ ريم ــدد محاف ــاع ش ويف االجتم
ــود ومتابعة تحصيل  اهمية مضاعفة الجه
وتوريد موارد الدخل املايل لإليرادات املحلية 
ــة  ــة والرضيبي ــا الزكوي ــرتكة خصوص واملش

ــىل منها يف  ــتفادة املث ــان تحقيق االس لضم
ــلطة  ــط والربامج املنوطة بالس تنفيذ الخط

املحلية باملحافظة .
ــرضورة ضبط  ــري ب ــظ العم ــوه املحاف ون
ــام وان تتحمل  ــال الع ــب بامل ــن يتالع كل م
يف  ــة  الرقابي ــزة  واألجه ــة  املحلي ــس  املجال
املديريات مسؤولياتها يف متابعة سري األداء 
ــة  االيرادي ــات  للجه ــبوعي  واألس ــي  اليوم
ــة  االقتصادي ــروف  الظ ــل  ظ يف  ــا  خصوص
ــتمرار  الصعبة التي تمر بها البالد جراء اس

العدوان .

ـــي ريــمــة ــة ف ــي ــال ــم ــــوارد ال ــــم ـــي ريــمــةجـــهـــود لــتــنــمــيــة ال ــة ف ــي ــال ــم ــــوارد ال ــــم جـــهـــود لــتــنــمــيــة ال

الثورة/معني حنش
ــل  ــة التأهي ــس مصلح ــى رئي التق
ــواء  ــة الل ــوزارة الداخلي ــالح ب واإلص
ــادي نائب رئيس  ــه محمد اله عبدالل
ــجني  الس ــة  مؤسس إدارة  ــس  مجل
ــد صالح  ــد محم ــة األخ محم الوطني
ــة األخ يحيى  واألمني العام للمؤسس
ــاء  ــن أعض ــدداً م ــاري وع ــيل الحب ع

املؤسسة بمقر املصلحة.
وجرت خالل اللقاء مناقشة تعزيز 
ــرتك والعالقات  ــب التعاون املش جوان

املتبادلة بني املصلحة واملؤسسة.
ــس  رئي ــب  نائ ــلم  س ــاء  اللق ويف 

ــم  تفاه ــرة  مذك ــجني  الس ــة  مؤسس
ــث بدوره  ــة الذي ح ــس املصلح لرئي
ــة التعامل  ــة عىل أهمي إدارة املؤسس
الرسمي والتنسيق املبارش مع رئاسة 
ــص أي برامج أو  ــا يخ ــة فيم املصلح
ــة تنفيذها  ــزم املؤسس ــاريع تعت مش
ــة  ــجون التابع ــات والس يف اإلصالحي

للمصلحة.
ــس املصلحة من  ــتمع رئي ــا اس كم
ــاريع  ــة إىل أهمية املش قيادة املؤسس
ــجني  الس ــة  مؤسس ــا  نفذته ــي  الت
ــام القادمة  ــتنفذه يف األي ــا س ــذا م وك
ــجون  بالس ــوض  النه ــدم  يخ ــا  وبم

والسجناء.

تعزيز التعاون بين "التأهيل واإلصالح" تعزيز التعاون بين "التأهيل واإلصالح" 
ومؤسسة السجين الوطنية ومؤسسة السجين الوطنية 

وزير العدل يؤكد أهمية التعليم في كشف أبعاد وزير العدل يؤكد أهمية التعليم في كشف أبعاد 
المؤامرة الخارجية على اليمنالمؤامرة الخارجية على اليمن

بن حفيظ يتفقد بالعمل المركز الوطني بن حفيظ يتفقد بالعمل المركز الوطني 
لمختبرات الصحة المركزيةلمختبرات الصحة المركزية

مناقشة سير العملية التعليمية بأمانة العاصمةمناقشة سير العملية التعليمية بأمانة العاصمة

صنعاء / سبأ
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح 
ــئوم  ــات وعد بلفور املش ــور، أن تداعي ــن حبت ب
ــة العربية  ــى اللحظة عىل املنطق ــتمرة حت مس
ــتقرارها، الذي أعطي لليهود قبل قرن من  واس

الزمان.
ــيم  ولفت إىل أن مخطط تجزئة املجزأ وتقس
ــح  املصال ــة  خدم ــل  أج ــن  م ــتمر  مس ــم  العال
اإلقتصادية لالستعمار القديم الجديد والحركة 

الصهيونية.
ــدوة التي  ــور يف الن ــن حبت ــور ب ــوه الدكت ون
ــطيني يف  ــاء امللف الفلس ــس بصنع ــا أم نظمه
ــاون مع جامعة صنعاء بمرور  أنصار الله بالتع
ــت عنوان " وعد  ــنة عىل وعد بلفور تح مائة س
بلفور انطالقة االستهداف ومسلسل التنازالت 
ــي قدمها  ــرية الت ــات الكب ــة"، بالتضحي العربي
الشعب العربي الفلسطيني وال زال يف مواجهة 
ــي وتداعيات وعد  ــة اإلحتالل الصهيون ومقاوم

بلفور.
ــتمرار  ــاء لضمان اس ــذا الوعد ج ــني أن ه وب
ــة  العربي ــة  املنطق يف  ــتقرار  اإلس ــدم  ع ــة  حال
ــىل  ع ــتعمار  االس ــول  حص ــهيل  تس ــايل  وبالت
ــا .. داعيا  ــتمرار نهب ثرواته أطماعه فيها واس
ــخ والجغرافيا  ــتمر ما بني التاري إىل الربط املس
إلدراك املرامي واألبعاد الخبيثة للمستعمرين.

ــعبنا  ش ــع  م ــن  اليم يف  ــنظل  "س ــال  وق
ــي  ــرشوع الصهيون ــة امل ــطيني يف مقاوم الفلس
واإلمرباطورية األمريكية ولن نقبل أن يتحكموا 
ــل  ب ــا  بمقدراتن ــث  والعب ــعوبنا  ش ــر  بمصائ
ــا العربية  ــض بلدانن ــري بع ــتخدامها لتدم واس
ــت  ــة وظل ــاع للهيمن ــدم اإلنصي ــرت ع ــي آث الت

حاملة لراية املقاومة ".
ــايل  ــدور النض ــوزراء إىل ال ــس ال ــار رئي وأش
ــارش وغري مبارش  ــكل مب لليمنيني ووقوفهم بش
ــة األوىل لالحتالل  ــطينيني منذ البداي مع الفلس
ــتعدادهم  واس ــة  اللحظ ــى  حت ــي  الصهيون

 .. ــاً  الحق ــن  ع ــاع  للدف ــة  الدائم ــم  وجاهزيته
ــداً أهمية تربية األجيال عىل مقاومة الظلم  مؤك
وتلقينهم الفكر املستنري تجاه طبيعة املعتدين 
ــراً متأصًال يف وجدان  ــه باعتبار ذلك فك وخطط

األمة.
ــن مرشوع  ــري لك ــال تتغ ــاف " إن األجي وأض
املقاومة يتواصل ألن الفكرة واحدة وألن األحرار 
يكرهون الهيمنة واملشاريع التمزيقية لألوطان 

ونسيجها الوطني ".
واعترب الدكتور بن حبتور، ما تشهده حاليا 
ــن  ــزءاً م ــة، ج ــة والرشقي ــات الجنوبي املحافظ
ــعى إىل  ــي الصهيوني الذي يس املخطط الغرب
ــيم للمنطقة وإغراقها يف أتون  ــتمرار التقس اس
ــة  ــات العربي ــني املجتمع ــرتاب ب ــرصاع واإلح ال
ــس  ــئوم ملؤس ــالمية .. مذكرا بالدور املش واإلس
ــذي أعطى صكا  ــعودية الثالثة وال ــة الس الدول
ــود أرض  ــكان اليه ــي إلس ــتعمر الربيطان للمس

فلسطني العربية.
ــعودية يف الوقت  ــوم به الس ــا اعترب ما تق كم
ــن من تدمري لبعض البلدان العربية باملال  الراه
ــبوه واملتواصل يف  ــدادا لدورها املش العربي امت
ــي يف  ــتعماري الصهيون ــرشوع االس ــناد امل إس

املنطقة منذ إنشائها حتى اللحظة .
ــن تقديره لكل  ــرب الدكتور بن حبتور ع وأع
ــاهم وشارك يف اإلعداد والتحضري للندوة  من س
الهامة سواء من أنصار الله أو جامعة صنعاء .

ــار نائب رئيس مجلس النواب  من جانبه أش
ــدوة  ــة الن ــة إىل أهمي ــول زابي ــالم هش عبدالس
ــال " ما أحوجنا  ــن محاور .. وق ــا تتضمنه م وم
ــن صفحات  ــآيس الحارض م ــوم ألن نفرس م الي
ــه  ــتقبل، ونواج ــاق املس ــترشف آف ــايض لنس امل
ــرات لتدمري  ــا من مؤام ــم ألمتن ــا ُيحاك وُيرس م
ــب ثرواتنا وتركيع  ــا وتمزيق وحدتنا ونه ثقافتن

شعوبنا".
ــئومة  ــرى املش ــذه الذك ــاء ه ــرب أن إحي واعت
ــاء  ــجيل تاريخي لذكرى إنش ــد بلفور تس لوع

ــطني ..  ــري رشعي لليهود يف فلس ــن قومي غ وط
وأضاف " هذا الوعد املشئوم الذي يطلق عليه" 
وعد من ال يملك ملن ال يستحق "سلبت األرض 
ــطينيني ووهبت لغري  ــن الفلس ــطينية م الفلس
ــتى من  أهلها من اليهود املرحلني من أصقاع ش

األرض ".
ولفت هشول إىل أن وعد بلفور الذي أصدرته 
ــتعمارية ال  ــة الربيطانية له أهداف اس الحكوم
ــكل  تخفى عىل أحد .. الفتا إىل أن هذا الوعد ش
منطلقاً غري رشعي لكيان صهيوني استعماري 

غاصب.
ــهري  الش ــط  املخط ــع  ُوض أن  ــذ  من  " ــال  وق
ــة  العربي ــة  املنطق ــيم  لتقس 1980م  ــام  ع
ــا الصهيونية تضع  ــة ومعه ــة العاملي واإلمربيالي
ــرشوع  امل ــذا  ه ــدم  تخ ــي  الت ــرتاتيجيات  اإلس
ــروب ومآس  ــري من ح ــا يج ــتعماري، وم االس
ــا يعكس هذه  ــوريا والعراق وليبي ــن وس يف اليم
ــيم  ــة يف تقس ــتعمارية البغيض ــة االس السياس

هذه الدول ".
ــواب أهمية  ــس الن ــس مجل ــب رئي ــد نائ وأك
ــي  ــة الت ــات الصهيوني ــذه املخطط ــي به الوع
ــبل مواجهة  ــلمني وس ــرب واملس ــتهدف الع تس
ــتعمارية باعتبار ذلك من  ــة االس هذه السياس
ــالمية  ــة والرتبية العربية واإلس أولويات الثقاف
ــة يف ظل هذه املرحلة الصعبة من تاريخ  وخاص

األمة.
ــية  ــوى السياس ــة الق ــف كاف ــاد بمواق وأش
ــؤوليتها  ــعرت مس ــة والتي استش والجماهريي
ــة  ــطينية القضي ــة الفلس ــة العربي إزاء القضي
ــكر للجهود  ــا عن الش ــربى .. معرب ــة الك العربي
التي ُبذلت إلقامة هذه الندوة املجسدة لإلرادة 
ــن الحكمة  ــاء يم ــعبية ألبن ــة والش الجماهريي
ــطينية وخاصة يف  واإليمان إزاء القضية الفلس

هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.

رئيس الوزراء: الوعد جاء لتسهيل حصول االستعمار رئيس الوزراء: الوعد جاء لتسهيل حصول االستعمار 
على أطماعه في المنطقة العربية ونهب ثرواتهاعلى أطماعه في المنطقة العربية ونهب ثرواتها

حضر الندوة الخاصة بإحياء ذكرى وعد بلفور:حضر الندوة الخاصة بإحياء ذكرى وعد بلفور:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
ــن جنوده يف  ــعودي يعرتف بمرصع 3 م ــالم العدوان الس إع

نجران 
وهم

- أحمد عيل ناشب آل محفوظ الختاريش 
- زايد بن عبده عمر الصالحي 

- خالد محمد حمد النخيفي
نجران:

• قصف مدفعي عىل:
- تجمعات مرتزقة العدوان يف موقع سالطح

- تجمعات ملرتزقة الجيش السعودي رشق ذو رعني الغربية
ــة ورقابة  ــع الرشف ــعوديني يف موق ــود الس ــات للجن - تجمع

السديس ومواقع أخرى
• قنص اثنني من املرتزقة قبالة منفذ الخرضاء

جيزان:
ــع للجنود  ــىل تجم ــا ع ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي • إط

السعوديني وآلياتهم وجرافات عسكرية يف جبل العزة
• قصف مدفعي عىل:

- تجمعات للجنود السعوديني يف موقع الفريضة
- تجمعات للجنود السعوديني جنوب موقع املعنق

عسري:
ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  •

ومرتزقتهم يف رقابتي مجازة وأسعر

الثالثاء 2017/10/31       

تعز:
ــة يف عصيفرة  ــع املرتزق ــة عىل مواق ــة هجومي • عملي

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
• قصف مدفعي عىل تجمعات آلليات مرتزقة العدوان 

جنوب غرب مفرق موزع محققة إصابات مبارشة
ــىل وجرحى يف صفوف مرتزقة العدوان إثر عملية  • قت

نوعية عىل مواقعهم بالكدحة
• إحراق آلية عسكرية للمرتزقة يف الهاميل بموزع

• مرصع كل من:
القيادي املرتزق فتحي عبدالغني القادري الصبيحي

املرتزق مهران محمد رسور الروييس
- إصابة:

املرتزق مراد عيل األغربي الصبيحي
املرتزق رضوان الردفاني

املرتزق مختار عبدالله عبده الكعلويل الصبيحي.
املرتزق بجاش الزغري األغربي الصبيحي 

املرتزق عدنان املشويل 
املرتزق مازن االغربي الصبيحي 

ــالم ثابت الكعلويل الصبيحي يف  املرتزق بدر احمد س
جبهة املخا

ــرشات املرتزقة يف جبل هان بينهم  • مرصع وإصابة ع
ــش واللجان  ــال الجي ــة نوعية البط ــالل عملي قيادات خ

الشعبية . من بني القتىل :
املرتزق محمد عبدالجبار 

املرتزق وسيم عبدالقادر
املرتزق عيل الفقيه

املرتزق محفوظ صادق 
املرتزق ماجد توفيق عبده هزاع

- إصابة:
القيادي املرتزق أحمد الصاحفي

املرتزق محمد عبدالله عبد الكريم 
املرتزق عرفات إسماعيل الحمريي

املرتزق هشام املغبيش 
املرتزق املنافق هشام سعيد

ــار  ــة خالل انكس ــوف املرتزق ــى يف صف ــىل وجرح • قت
زحف لهم باتجاه جبل القوز بالكدحة بمديرية املعافر

• مرصع احد املرتزقة يف وادي صالة
نهم:

ــوف املرتزقة إثر عملية نوعية  • قتىل وجرحى يف صف
استهدفت مواقعهم يف النهدين والتباب الحمر

• قصف مدفعي عىل:
- تجمعات املرتزقة يف بوابة صلب بحريب نهم

- تجمعات املرتزقة يف بني حيدان
• مرصع كل من:

- املرتزق  يحيى خالد املعيش 
ــث  بلغي ــه  عبدالل ــرب  عبدال ــم  إبراهي ــزق   املرت  -

الحميقاني
• قنص أحد املرتزقة يف جبل القتب

مأرب:
ــة يف تبة املطار  ــع املرتزق ــة عىل مواق ــة هجومي • عملي

بمديرية رصواح وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
لحج:

ــعة عىل مواقع املرتزقة جنوب  ــكرية واس • عملية عس
كهبوب مكبدين العدو خسائر فادحة يف األرواح والعتاد 

• انكسار زحف للمرتزقة شمال رشق كهبوب وإحراق 
ــى يف  ــىل والجرح ــرشات القت ــقوط ع ــكرية وس ــة عس آلي

صفوفهم 
الجوف:

ــوب وآخر بوادي  ــة بوقز يف املصل ــص أحد املرتزق • قن
شواق يف الغيل

ميدي:
• قصف مدفعي عىل تجمعات املرتزقة شمال صحراء 

ميدي
شبوة:

• قنص 4من املرتزقة بالساق يف عسيالن 

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــي عىل مزارع  ــعودي األمريك ــان لطريان العدوان الس - غارت

املواطنني يف منطقة القهرة الرشقية بمديرية منبه الحدودية
ــعودي استهدف منطقة فوط  - جريح بقصف صاروخي س

بمديرية حيدان
ــن 4 غارات عىل  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط

منطقة البقع بمديرية كتاف
ــن 3 غارات عىل  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط

مناطق متفرقة من مديرية باقم
صنعاء

ــعودي األمريكي عىل منطقة  ــان لطريان العدوان الس - غارت
بقالن بمديرية بني مطر

نهم
ــتهدف منزلني  ــعودي األمريكي يس ــدوان الس ــريان الع - ط

اثنني يف منطقتي ضبوعة ورمادة بمديرية نهم
ــة العدوان يقصفون مزارع املواطنني يف منطقة عيال  - مرتزق

محمد بمديرية نهم بأكرث من 19 صاروخ كاتيوشا
ــعودي األمريكي يستهدف مسجدا يف  - طريان العدوان الس

منطقة رمادة بمديرية نهم
ــن 5 غارات عىل  ــعودي األمريكي يش ــريان العدوان الس - ط

مديرية نهم منذ الصباح
ــعودي عىل منطقة  ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــارة لط - غ

الغولة بنهم
حجة

ــن 8غارات عىل  ــعودي يش ــريان العدوان األمريكي الس - ط
ديريتي حرض وميدي 

مارب
ــعودي األمريكي عىل حريب  ــان لطريان العدوان الس - غارت

القراميش
شبوة

ــىل مديرية  ــعودي األمريكي ع ــريان العدوان الس - غارة لط
عسيالن

جيزان
- غارة لطريان العدوان السعودي األمريكي عىل جبل الدود
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

استمع إلى تقرير بشأن االتفاقية العربية لمكافحة الفساد:استمع إلى تقرير بشأن االتفاقية العربية لمكافحة الفساد:

صنعاء/ سبأ
ــات أعماله للفرتة  ــواب عقد جلس ــل مجلس الن واص
ــنوي  ــن دور االنعقاد الس ــدورة الثانية م ــن ال ــة م الثاني
ــس األخ يحيى  ــة رئيس املجل ــي عرش أمس برئاس الثان

عيل الراعي.
ويف الجلسة استمع املجلس إىل تقرير لجنة الشؤون 
ــتورية والقانونية بشأن االتفاقية العربية ملكافحة  الدس

الفساد.
ــاد  ــا إىل أن الفس ــة يف تقريره ــارت اللجن ــث أش حي
ــلبية عىل الحياة  ــكال ذات آثار س جريمة متعددة األش
السياسية والنواحي االقتصادية واالجتماعية ورضورة 
ــة إىل مكافحة  ــة والدولية الرامي ــود العربي ــل الجه تفعي
ــة  القانوني ــاعدة  ــم املس ــه وتقدي ل ــدى  ــاد والتص الفس
ــني  ــا للقوان ــكات وفق ــرتداد املمتل ــك اس ــة وكذل املتبادل

الوطنية لكل دولة طرف يف االتفاقية.
ــاون العربي ملنع  ــة يف تقريرها إىل التع ــت اللجن ولفت
ــدود  ــرة للح ــرة عاب ــاره ظاه ــه باعتب ــاد ومكافحت الفس
ــىل  ــرص دوره ع ــاد ال يقت ــدى للفس ــة وأن التص الوطني
ــمية للدولة، وإنما يشمل أيضاً األفراد ،  ــلطات الرس الس
ــي أن تؤدي دوراً  ــات املجتمع املدني التي ينبغ ومؤسس

فعاًال يف هذا املجال.
ــزام باملبادئ  ــة االلت ــة الربملانية أهمي ــدت اللجن وأك
ــداف ومبادئ ميثاق  ــامية واألخالقية وبأه ــة الس الديني

جامعة الدول العربية وميثاق األمم املتحدة واالتفاقيات 
ــال  مج يف  ــة  والدولي ــة  واإلقليمي ــة  العربي ــدات  واملعاه
ــي واألمني للوقاية ومكافحة  التعاون القانوني والقضائ
ــدول  ــون ال ــي تك ــاد ، والت ــة بالفس ــة ذات الصل الجريم
ــة طرفاً فيها ومنها اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  العربي

الفساد.
ــة لالتفاقية  ــداف العام ــة إىل أن األه ــارت اللجن وأش
ــاد  ــز التدابري الرامية إىل الوقاية من الفس ــن يف تعزي تكم
ــكاله وسائر الجرائم املتصلة  ومكافحته وكشفه بكل أش
ــاون العربي عىل  ــه وكذا تعزيز التع ــه ومالحقة مرتكبي ب
ــودات إضافة إىل  ــرتداد املوج ــاد واس ــن الفس ــة م الوقاي
تعزيز النزاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون إىل 
ــجيع األفراد ومؤسسات املجتمع املدني عىل  جانب تش

املشاركة الفعالة يف منع ومكافحة الفساد.
وأوضحت اللجنة يف تقريرها أن االتفاقية ال تتعارض 
مع القوانني الوطنية وال تمثل مساساَ بالسيادة وتحمل 
ــاعدات  ــاد واملس ــة الفس ــاون يف محارب ــا التع يف طياته
القانونية وتبادل الخربات يف هذا املجال، وكون بالدنا قد 

وافقت عىل االتفاقية الدولية.
ــس  املجل ــا  تقريره يف  ــة  الربملاني ــة  اللجن ــت  وأوص
ــذا التعاون املتمثل  ــتفادة من تجارب اآلخرين وك باالس
ــال والتعاون  ــب لتأهيل املختصني يف هذا املج يف التدري
يف مجال التحقيقات واملساءلة القضائية وغريه وتعزيز 

وتدعيم الرقابة الربملانية ملجلس النواب، وكذلك الجهاز 
ــة  ــزة الرقاب ــل أجه ــبة وتفعي ــة واملحاس ــزي للرقاب املرك
ــك تعزيز  ــا يف ذل ــة، بم ــزة الحكومي ــاءلة يف األجه واملس
وتفعيل الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد وتشجيع 
ــاهمة يف مكافحة  ــع املدني للمس ــام منظمات املجتم قي
الفساد كون االتفاقية جعلتها جزَءاً أساسياً يف مكافحة 

الفساد وكذا تفعيل قانون غسيل األموال.
ــة التوعية  ــة يف توصياتها عىل أهمي ــددت اللجن وش
ــتقرار االجتماعي  ــتمرة بمخاطر الفساد عىل االس املس
ــة  املختلف ــالم  اإلع ــائل  وس ــالل  خ ــن  م ــادي  واالقتص
واستيعاب ذلك يف مختلف املناهج الرتبوية والتعليمية.

ــذا التقرير  ــة ه ــر املجلس مناقش ــك أق ــوء ذل ويف ض
ــددة يف الئحته  ــراءات املح ــة وفقاً لإلج ــة الحق يف جلس
ــدل ورئيس  ــري الداخلية والع ــة وبحضور وزي الداخلي

الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة.
ــن  ــرتكة م ــالة مش ــس إىل رس ــتمع املجل ــك اس إىل ذل
ــة الزراعة  ــكان ولجن ــيس لجنة الصحة العامة والس رئي
ــس  ــس مجل ــة إىل رئي ــمكية املوجه ــرثوة الس ــري وال وال
ــأن موضوع شحنة املبيدات التي تم ضبطها  النواب بش

والتي تحتوي عىل كميات من املبيدات املحظورة .
ــا إىل اإلجراءات األولية  ــت اللجنتني يف تقريرهم ولفت

التي قامت بهما وفقاً لتكليف املجلس بهذا الصدد .
ــاد املجلس بالجهود التي بذلت يف  وبهذا الصدد أش

سبيل تنفيذ قرار املجلس وأقر تكليف اللجنتني بإعداد 
تقرير شامل عن تلك املهمة وتقديمه للمجلس .

ــة املنافذ  ــة مراقب ــاء املجلس عىل أهمي ــدد أعض وش
ــة  ــامة أو منتهي ــلع س ــدات أو س ــول أي مبي ــع دخ ومن

الصالحية إىل أرايض الجمهورية.
ــتعراض  باس ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــيواصل عقد جلسات  ــابق ووافق عليه وس محرضه الس

أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.

ــرة بــمــخــاطــر  ــم ــت ــس ــم ــة ال ــي ــوع ــت ــى ال ــل ـــواب يـــشـــدد ع ـــن ــرة بــمــخــاطــر مــجــلــس ال ــم ــت ــس ــم ــة ال ــي ــوع ــت ــى ال ــل ـــواب يـــشـــدد ع ـــن مــجــلــس ال
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الكشف عن قتىل
ــكرية  العس ــادر  املص ــدت  وأك
ــادة  ق ــن  م ــدد  ع ــرصع  م ــاً  أيض
ــلحي املرتزقة أمس وبينهم  ومس
ــعيد  س ــيل  ع ــزق  املرت ــادي  القي
ــزق  املرت ــب  والنقي ــان  مجوح
ــب املرتزق  ــص والنقي ــيل القان ع

ــيل  ع ــني  أم ــن  ب ــن  عبدالرحم
الحمريي..

ــمان  الس ــس  يون ــادي  والقي
ــالزم املرتزق نرص  ــني وامل الجعش
ــليمان  س أول  ــالزم  وامل ــان  نعم
ــس  يون أول  ــالزم  وامل ــي  الحكم
ــريان الجيش واللجان  الهاميل بن

الشعبية يف جبهة نهم.

ــرصع  م ــادر  املص ــدت  أك ــا  كم
ــد  محم ــور  أن ــة  املرتزق ــن:  م كل 
عبدالله الظفاري، وسليم حسن 
ــه و مناع عبده  ــد العزيز الجل عب
ــه و محمد  ــز الجل ــن عبدالعزي ب
ــطى ونورالدين عمر  ــب األس غال
األسطى فضال عن إصابة املرتزق 

راجح احمد نعمان الحمريي.

مدفعية الجيش
ــبوة دكت مدفعية  ويف جبهة ش
ــس تجمعا  ــان أم ــش واللج الجي
ملرتزقة العدو اإلماراتي يف الساق 
بمديرية عسيالن حيث شوهدت 
إىل  ــرع  ته ــعاف  اإلس ــيارات  س

املكان.
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