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الثورة / أحمد الشاوش
ــقطرى  ــرة س ــطني يف جزي ــن الناش ــد م ــد العدي أك
الجريمة الخطرية التي أقدمت عليها القوات اإلماراتية 
ــرة ،  ــعة يف الجزي ــة مش ــواد نووي ــن م ــن دف ــة م الغازي
ــة االحتالل  ــدول األوربية ودول ــض ال ــاون مع بع بالتع
ــوق آالف  ــا أدى إىل نف ــة ، م ــورة رسي ــيل بص اإلرسائي
ــماك وترضر البيئة واإلحياء البحرية يف الجزيرة  األس
ــة وتقطع أرزاق معظم  ــأنها أن تلوث البيئ والتي من ش

سكان الجزيرة وتحرمهم من الحصول عىل االسماك.
ــاهدوا  ــهود عيان يف الجزيرة بأنهم ش يف حني أكد ش
ــماك املتنوعة ميتة ومنترشة عىل  أعدادا كبرية من األس

ــواحل محافظة " عدن  ــقطرى  ، وكذلك س سواحل س
"مما يؤكد حقيقة تلوث السواحل اليمنية.

ــتوى ،  ــكري رفيع املس ــدر عس ــه أكد مص ــن جهت م
ــدة يف محافظة  ــة الغازية واملتواج ــوات اإلماراتي أن الق
ــقطرة ، دفنت مواد نووية مشعة يف جزيرة سقطرى  س
ــاء البحرية  ــماك واألحي ــا أدى إىل نفوق آالف األس ، م
ــجار النادرة ، ولفت إىل  ــعب املرجانية  واألش وتأثر الش
ــقطرى أصيبوا بأمراض غريبة  ان عددا من مواطني س

وألول مره ، كما أثر ذلك عىل سالمة املياه. 
ــذه اإلعمال الخطرية  ــف مثل ه وأكد املصدر أن كش
ــية  ــدة واملكايدة السياس ــن باب املزاي ــة ليس م والقاتل
ــانية ،  ــع إىل جوانب وطنية وأخالقية وإنس ــا يرج وإنم

ــن قيادات جزيرة  ــكوت عدد م يف ظل غياب الدولة وس
سقطرى التابعني لإلمارات.

ــة والحقوقية  ــات الدولي ــدر كافة املنظم ــا املص ودع
ــة  البيئ ــة  بحماي ــة  املهتم ــات  واملؤسس ــانية  واإلنس
ووسائل اإلعالم الدولية إىل النزول امليداني إىل جزيرة 
سقطرى لالطالع عىل الحقائق وتشكيل لجان ميدانية 
ــات  ــة الناجمة عن هذه املمارس ــم األرضار البيئي لتقيي

الخطرية والضارة بالبيئة واإلنسان.
ــم  ــا 125 ك ــغ طوله ــقطرى يبل ــرة س ــر ان جزي يذك
وعرضها 42 كم ويبلغ طول الرشيط الساحيل 300 كم، 
عاصمة الجزيرة حديبو، وعدد سكان الجزيرة حسب 

تعداد 2004م 175,020 نسمة.

 الثورة / مجدي عقبة
ــدن وضعا أمنيا  ــهد مدينة ع ــن عامني عىل احتاللها تش ــذ أكرث م من
ــبه يومية وواقعا انفالتيا مؤسفا يؤكد أن  مرتديا وتصفيات واغتياالت ش

مشاريع الصغار ال تتواءم مع اطماع املحتلني. 
ــا وأبناء  ــني من ابنائه ــة املتمصلح ــع اليوم رضيب ــي عدن تدف وهاه
ــوق رؤوس األبرياء وبادلوا  ــار والدرهم ف ــلقوا إىل الدين العمالة ممن تس

عروس البحر باملأتم والغرق. 
ــوب اليمني إال دليل قاطع  ــال دويلة اإلمارات يف أرجاء الجن وما أفع
ــيادهم األمريكان  ــتعمارية تتبع أس عىل وجود خفايا ذات ارتباطات اس

واإلنجليز عىل وجه الخصوص.
ــار يف أية  ــارود قابل لالنفج ــبه بربميل ب ــت عدن اليوم أش ــث  بات حي
ــذر بكارثة قد تفيض إىل  ــيطة عليه وهو ما ين لحظة وبمجرد ضغطة بس
ــدن آنذاك  كيف ال  ــداث األليمة التي حدثت يف ع ــيناريو االح تكرار لس
ــابقة  "  ــج نفس النظرية الس ــالل القديم الجديد تنته ــلطات االحت وس
ــاهده اليوم من هجمات  ــد  "واكرب دليل عىل ذلك ما نش نظرية فرق تس
ــب ملقدرات  ــلب ، ونه ــطو ، وس ــاالت ، ورصاعات ، وس ــة ، واغتي انتحاري
ــدام الرصاع  ــن احت ــات تحكي ع ــت املجري ــث بات ــن , حي ــروات الوط وث
ــرول نحو نيل رضوان  ــيما وامله الجنوبي املتصل باملايض تناحرا وتقس
ــلطوي تابع  إال أن الجديد يف  ــالل من أجل الحصول عىل حيز س االحت

ــداث أن هذا الرصاع الجنوبي املتجذر الذي كان باألمس رصاعا من  األح
اجل االستقالل ومن اجل الوحدة  قد تحول اليوم بفعل تجاذبات  املال 
ــات كل فصيل  ــىل العمالة  حيث ب ــيادة إىل رصاع ع ــن رصاع عىل الس م
ــابقة عىل االستحواذ إذا  ــتعمارية املتس ــكيلة االس منهم اداة يف يد التش
ــذي اصدر قبل  ــوده باعوم ال ــي الذي يق ــتثنينا الفصيل الحراك ــا اس م
ــم يف عدن حيث  ــد الذي أقي ــام املهرجان  الحاش ــا هاما يف خت ــام بيان أي
ــدن وبقية املحافظات  ــعودي يف ع ــرب البيان التواجد االماراتي والس اعت
ــبق  الجنوبية بانه احتالل داعيا اىل رحيل املحتلني, وبناء عىل كل ما س
أصبح التوتر هنالك هو سيد املوقف رصاع حراكي حراكي وآخر حراكي 
ــي إىل الواجهة  ــعودي اإلمارات ــرصاع الس ــروز ال ــب ب ــي، إىل جان إخوان
ــتعانة  ــة التي تم االس ــض الكيانات املتطرف ــود بع ــف إىل ذلك وج ، أض
ــش اليمني ولجانه  ــاء املواجهات ضد الجي ــني ونصف أثن ــا قبل عام به

الشعبية ومن املرجح أن يتجه الوضع  نحو زيادة العنف .
ــا فقط من باب تعميق الرصاع  ــارات تقود الواقع نحو مصالحه فاإلم
ــوت بالنيابة عنها بل وتتعدى ذلك إىل تمزيق  والزج بأبناء الجنوب للم
ــيج االجتماعي اليمني بشكل عام  وبوجه خاص النسيج  ممنهج للنس

االجتماعي ألبناء املحافظات الجنوبية املحتلة  
ــكر جبل حديد، حيث يسيطر عىل جزء  تارة ينفجر الوضع يف معس
منه اللواء الثالث حماية رئاسية بقيادة إبراهيم السياري "موال للجناح 
اإلخواني"، وبني املليشيات املسلحة املحسوبة عىل عيدروس الزبيدي 
املوايل لإلمارات.وتارة يف مطار عدن ويف كل يوم دراماتيكية الرصاع تزداد 

ــدث من عمليات  ــع الخلل,وما ح ــث تتواتر األحداث ويتوس رضاوة حي
ــاهد فقد اقدم مسلحون  اغتيال خالل األيام القليلة املاضية لهو خري ش
ــىل اغتيال ، مواطن يف  ــوم أمس االثنني 27 ترشين الثاني ع ــون ي مجهول
ــلحون كانوا عىل  ــة اغتال  مس ــورة، ووفقاً ملصادر محلي ــة املنص مديري
ــوك 22 باملنصورة،  ــاب خلدون مداح يف بل ــيارة بيضاء اللون الش منت س

مؤكدين بأن مداح قتل عىل الفور برصاصات مسدس كاتم للصوت.
ــا التي تنفذ  ــة من نوعه ــداح هي السادس ــة اغتيال م ــرب عملي وتعت
ــبوعني يف مدينة عدن التي تشهد انفالتا أمنياً  بنفس األدوات خالل أس

غري مسبوق منذ قرابة العامني .
ــل مماثلة  ــداح ، إال أن عمليات قت ــال م ــبب اغتي ــا لم يعرف س وفيم
ــني ايضا 27 ترشين الثاني قتل وأصيب  ــا الغموض ويف صباح االثن يلفه
ــالح الدين  ــبابي بحي ص ــخاص  يف إطالق نار عىل تجمع ش ــة أش أربع
بعدن، وقال مصدر أمني إن املشتبه به يف واقعة إطالق النار، سلم نفسه 
ــاً ملدرسة حكومية» دون تقديم  ــلطات، مشرياً إىل أنه «يعمل حارس للس
ــي بعدن العقيد  ــل ، وكان الضابط يف البحث الجنائ ــن التفاصي مزيد م
حمود محمد الحميدي قد قتل بمسدس كاتم الصوت قبل أيام يف جولة 

القاهرة .وبث تنظيم داعش صوراً للحظة اغتيال العقيد الحميدي.
ــاً مرتديا,  ــا أمني ــارات وضع ــي تديرها اإلم ــدن الت ــة ع ــهد مدين وتش
اغتياالت شبه يومية منذ قرابة العامني ، يضاف إىل ذلك تصاعد ظاهرة 
نهب األرايض والسطو عىل املحالت التجارية والبنوك ورشكات الرصافة 

عدن في ظل االحتالل .. تفجيرات في الصباح واغتياالت في المساء عدن في ظل االحتالل .. تفجيرات في الصباح واغتياالت في المساء 

نفوق أسماك وأحياء بحريةنفوق أسماك وأحياء بحرية

في ورشة عمل نظمتها وزارة النقل في ورشة عمل نظمتها وزارة النقل 

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• قصف مدفعي عىل:
– تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 

يف عدد من التباب قبالة منفذ الخرضاء
– تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 
ــتهدفني  ــة وهروب للمس ــع الطلع يف موق

بآلياتهم
– تجمعات مرتزقة الجيش السعودي 
ــرضاء  ــذ الخ ــة منف ــاب قبال ــدة تب يف ع

محققاً إصابات مبارشة
ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  •
ــتهدف تجمعات الجنود السعوديني  يس
ــوة  وق ــبكة  الش ــي  موقع يف  ــم  ومرتزقته

نجران

عسري:
ــة الجيش  ــن مرتزق ــدد م ــرصع ع • م

السعودي قبالة منفذ علب
ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  •

للجنود السعوديني يف رقابة الهنجر 
• قنص 3 من املرتزقة قبالة منفذ علب

جيزان:
ــع  ــعودي يف موق ــدي س ــص جن • قن

القرن 
ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  •

للجنود السعوديني يف البيت األبيض

االحد 2017/11/26       

البيضاء:
ــارة عىل مواقع املرتزقة يف  • عملية إغ
ــقوط قتىل وجرحى يف  ــفينة وس تبة الس

صفوفهم
ــن املرتزقة يف مديرية ذي  • قنص 4 م

ناعم

لحج:
ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  •
ــوب محققاً  ــة العدوان جنوب كهب ملرتزق

إصابات مبارشة
ــوع أوروغان عىل  ــاروخ ن ــالق ص • إط

تجمعات للمرتزقة جنوب رشق كهبوب

مارب:
• عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة 
ــود ومرصع  ــم والتباب الس يف جبل فاط

وإصابة عدد منهم 
• عملية هجومية عىل مواقع املرتزقة 
بمنطقة املخدرة يف رصواح وسقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم

 نهم:

ــعة  ــارة نوعية وواس ــات إغ • 3 عملي
ــدة  وعي ــام  ي يف  ــة  املرتزق ــع  مواق ــىل  ع

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــة يف  ــلل للمرتزق ــة تس ــرس محاول • ك

أحد املواقع بمنطقة يام
• قنص 4 من املرتزقة يف جبهة نهم

 تعز:
ــارة عىل مواقع املرتزقة يف  • عملية إغ

تبة اإلثنى عرش جنوب موزع 
• قنص 4 من املرتزقة يف جبهات تعز

جبهة الداخلجبهة الداخل

 صعدة:

ــعودي  ــف صاروخي ومدفعي س • قص
يستهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح 

الحدودية
ــف  ــدا وقص ــة ش ــىل مديري ــارة ع • غ
ــتهدف  ــعودي يس ــي ومدفعي س صاروخ

مناطق متفرقة من املديرية
ــظ  املالحي ــة  منطق ــىل  ع ــارات  غ  3  •

بمديرية الظاهر 
ــي  الحماق آل  ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ  •

بمديرية باقم
ــة  ــع بمديري ــة البق ــىل منطق ــارة ع • غ

كتاف

تعز:
ــان عىل منطقة الهاميل بمديرية  • غارت

موزع
• 6 غارات عىل مديرية موزع

حجة:
• 4 غارات عىل مديريتي حرض وميدي

عسري:
• غارة عىل مدينة الربوعة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

الثورة / عبدالقدوس طه
ــاع واألمن  ــؤون الدف ــب رئيس الوزراء لش أكد نائ
اللواء جالل الرويشان أهمية كشف جرائم العدوان 
ــاه  وبن ــه  حيات ــات  ومقوم ــي  اليمن ــعب  الش ــق  بح

التحتية.
ــة  العمل التي نظمتها  ــا خالل افتتاح  ورش داعي
ــانية إىل إيضاح  وزارة النقل املنظمات الدولية اإلنس
ــب تماما عن  ــي املغي ــام العامل ــرأي الع ــق لل الحقائ
ــعودي من  ــاعة ما يرتكبه املعتدي الس حقيقة وبش

جرائم حرب بحق الشعب اليمني.
ونوه اللواء الرويشان بجهود الدول التي ال زالت 
ــلمي  ــعى إليقاف العدوان وتؤكد عىل الحل الس تس
ــانية إىل إيضاح  ــة اإلنس ــات الدولي ــا املنظم .. داعي
ــب تماما عن  ــي املغي ــام العامل ــرأي الع ــق لل الحقائ
ــعودي من  ــاعة ما يرتكبه املعتدي الس حقيقة وبش

جرائم حرب بحق الشعب اليمني.
ــرب  ــي أك ــعب اليمن ــىل أن الش ــد ع ــدد التأكي وج
ــا بلغت  ــينترص مهم ــم وس ــم وتجربه ــن عاصفته م

التضحيات.
ــامي ، أن  ــل زكريا الش ــال وزير النق ــن جانبه ق م
ــر الحجر  ــذي دم ــا ال ــىل بالدن ــم ع ــدوان الغاش الع
ــاة  ــات الحي ــتهدف كل مقوم ــجر واس ــرش والش والب
عىل مدى 987 يوماً من الجرائم الوحشية والقصف 
ــامل هدفه تركيع  املتواصل وما يفرضه من حصار ش

الشعب اليمني.
ــن جرائم بحق  ــدوان م ــا ارتكبه الع ــاف أن م وأض

ــى التحتية وما يفرضه  ــعب اليمني وتدمري للبن الش
من حصار يتناىف مع كل الرشائع السماوية واملواثيق 
ــادة 55 واملادة  ــة وما نصت عليه امل ــني الدولي والقوان
ــكان  66 من اتفاقية جنيف الرابعة التي ضمنت للس
ــم باالحتياجات الرضورية وتوصيل  رضورة تزويده

املساعدات الطبية والعالجية أثناء الحرب.
وكشف وزير النقل عن حجم األرضار والخسائر 
التي تعرض لها قطاع النقل يف اليمن جراء العدوان 
ــدوالرات ومنع أكرث  ــي تقدر بمليارات ال واالرضار الت
ــفر وكان مطار  ــخص من التنقل والس من مليوني ش
ــل إغالقه ..  ــم قب ــدم خدماته له ــدويل يق ــاء ال صنع
ــل املواطنني وانتهاكا  ــربا ذلك تقييداً لحرية تنق معت

صارخا للقانون الدويل.
وأشار إىل أن تحالف العدوان منع أيضا املنظمات 
ــف  واإلعالميني الدوليني من الوصول إىل اليمن لكش
وفضح جرائمه التي يرتكبها .. وقال "إن أكرث من 15 
ألف مريض توفوا بسبب إغالق مطار صنعاء الدويل 
ــارج تقطعت  ــق يف الخ ــن 50 ألف عال ــارب م ــا يق وم
ــتطيعون العودة للوطن و95 ألف  ــبل ال يس بهم الس

مريض لم يستطيعوا السفر إىل الخارج للعالج".
ــامي أن ميناء الحديدة من أهم  وأضح اللواء الش
موانئ الجمهورية اليمنية كونه يوفر احتياجات 70 

يف املائة من سكان اليمن .
ــة العامة للطريان  ــتعرض رئيس الهيئ اىل ذلك اس

ــادر األرضار والدمار  املدني واألرصاد محمد عبدالق
ــعب  ــق باملطارات املدنية والتي تخدم الش الذي لح
ــاء الدويل  ــة مطار صنع ــه ويف املقدم ــي بأكمل اليمن
ــن 80 يف باملائة من  ــارب م ــا يق ــافر منه م ــذي يس ال
ــف العدوان لهذا  ــتهداف تحال ــني ، نتيجة اس اليمني

القطاع.
ــؤون البحرية  ــى والش ــاع املؤان ــوص قط وبخص
ــئ البحر األحمر  ــة موان تحدث نائب رئيس مؤسس
ــان  رشي ــرب  تعت ــئ  املوان أن  ــن  الدي رشف  ــى  يحي
ــواد الغذائية  ــل منه امل ــيس الذي تدخ ــاة الرئي الحي
ــاعدات الطبية  ، مشريا اىل أن القطاع البحري  واملس
ــدوان  الع ــة  نتيج ــارشة  مب ــائر  وخس أرضاراً  ــد  تكب

السعودي األمريكي الغاشم .
ــى البحر األحمر  ــة مؤان وبني نائب رئيس مؤسس
ــائر جراء العدوان والحصار عىل  أن األرضار والخس

املنافذ البحرية بلغت 900 مليون دوالر.
ــرض لها قطاع  ــائر واألرضار التي تع وعن الخس
ــة لتنظيم  ــس الهيئة العام ــال رئي ــل البحري ق النق
ــف  ــي أن تحال ــد الوادع ــربي ولي ــل ال ــؤون النق ش
ــتهدف النقل الربي  ــعودية اس ــدوان بقيادة الس الع
ــرج عن  ــا خ ــا م ــة منه ــذه املختلف ــه ومناف بقطاعات

الجاهزية بشكل كامل والبعض بشكل جزئي.
ــائر  ــل عن أرضار وخس ــفت وزارة النق ــذا وكش ه
ــدوان  الع ــة  نتيج ــة  املختلف ــا  قطاعاته يف  ــة  مهول
ــروج عدد من  ــىل اليمن وخ ــعودي األمريكي ع الس
القطاعات الهامة والتي تمثل رشيان حياة يف البالد 
ــئ واملطارات  ــتهداف املوان ــة اس ــل نتيج ــن العم ع

ــق  الخان ــار  الحص اىل  ــة  باإلضاف  ، ــربي  ال ــل  والنق
ــدويل وميناء الحديدة ومنع  ــالق مطار صنعاء ال بإغ
إدخال اإلمدادات واملساعدات اإلنسانية يف جريمة 
ــعب اليمني  ــية يرتكبها تحالف الرش ضد الش وحش

للعام الثالث عىل التوايل.
ــل ، نظمتها الوزارة  ــة عم ويف فعالية افتتاح ورش
ــائر يف  ــول األرضار والخس ــاء ، ح ــة صنع ،بالعاصم
ــعودي  ــدوان والحصار، الس ــراء الع ــاع النقل ج قط
ــاكات  انته  .. ــائر  والخس األرضار   " ــعار  ش ــت  تح
ــتعراض افالم  ــة" ، تم اس ــق الدولي ــني واملواثي القوان
وثائقية قصرية ومعرض صور لجرائم العدوان يف هذا 
ــائر واألرضار  القطاع الحيوي .. وتبيني حجم الخس
التي أحدثها العدوان والتداعيات الكارثية عىل حياة 
ماليني املواطنني جراء العدوان والحصار واستهداف 
ــية للحياة  ــذي يعد الركيزة األساس ــاع النقل وال قط

كونه قطاعاً مدنياً ويرتبط باحتياجات السكان.
ــائر واألرضار  ــوزارة أن حجم الخس ــت ال وأوضح
ــتهداف البنية  ــة اس ــدوالرات نتيج ــارات ال ــغ ملي بل
ــات والهيئات  التحتية لقطاع النقل وتدمري املؤسس
ــارات واملوانئ البحرية  ــة لها واملتمثلة يف املط التابع
ــات اليمن ، وقصف  ــوم محافظ ــل الربي يف عم والنق
ــآت واملباني واملعدات واألجهزة بما يتناىف مع  املنش
ــتهداف  ــة التي تجرم اس ــني الدولي ــق والقوان املواثي
ــاس  ــة واملدنية ، كما تحرم املس ــات الخدمي القطاع
ــة  ــات الرضوري ــال االحتياج ــال وادخ ــع ايص او من

واملساعدات الطبية والعالجية للسكان.
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صنعاء - سبأ
ــة رئيس  ــس برئاس ــبوعي أم ــىل اجتماعه األس ــاء األع ــس القض ــد مجل عق

املجلس القايض أحمد يحيى املتوكل .
ــة  ــأن الدراس ــتعرض االجتماع مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بش اس
وإبداء الرأي يف مذكرة وزارة املياه والبيئة بشأن التوجيه باعتبار الجرائم املائية 
ــأن  ــام محاكم األموال العامة، واتخذ املجلس بش ــاال عاما ويتم النظر فيها أم م

ذلك القرار املناسب.
وناقش املجلس مقرتح سد الشواغر يف بعض املحاكم بناء عىل مذكرة رئيس 

هيئة التفتيش القضائي وأرجأ مناقشته إىل اجتماعاته القادمة.
ــعبة إدارية وعمالية بمحكمة استئناف  ــاء ش ــة مقرتحي إنش كما تم مناقش
ــتئناف محافظة حجة،  ــعبة شخصية بمحكمة اس ــاء ش أمانة العاصمة، وإنش

وأصدر املجلس قراره الخاص بهما.
ــس إىل  ــه أم ــدول اجتماع ــة يف ج ــع املدرج ــض املواضي ــس بع ــأ املجل وأرج
ــض  ــراء بع ــد إج ــابق بع ــه الس ــرض اجتماع ــر مح ــة، وأق ــات القادم االجتماع

التعديالت عليه.

عمليات الناسور الوالدي مجانًا في عدن وصنعاءعمليات الناسور الوالدي مجانًا في عدن وصنعاء
الثورة/ ماجد الكحالني

ــن تنفيذها مرشوعا  ــات أمس ع ــة للقابالت اليمني ــت الجمعية الوطني أعلن
ــور  ــة مجانية املصابات بالناس ــراء عمليات جراحي ــانيا يتمثل بإج ــا إنس طبي

الوالدي يف محافظة عدن والعاصمة صنعاء .
ــتقبال الحاالت  ــدء اس ــور الدين ب ــة فطوم عيل ن ــني عام الجمعي ــدت أم وأك
ــتمر اجراء العمليات  بدعم  صندوق االمم املتحدة للسكان  املرضية، فيما سيس

حتى نهاية شهر ديسمرب القادم 2017 م .
وأوضحت يف ترصيح لـ"الثورة" أن العمليات ستجرى يف مستشفى الصداقة 

بعدن ومستشفيي الثورة والسبعني بصنعاء.
ــة عدن عىل  ــل  من محافظ ــاخنة للتواص ــة خطوطا س ــت الجمعي وخصص
ــاء عىل األرقام  ــة 738078976 - 777283926 ومن العاصمة صنع ــام التالي األرق

 . 715061851 / 7772427464 / 770664133
ودعت نور الدين كافة  املصابات بالناسور الوالدي للتوجه إىل املستشفيات 

املحددة إلجراء العمليات وبصورة مجانية .

االحتالل اإلماراتي يسمم السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرىاالحتالل اإلماراتي يسمم السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى

"الديلي ميل"
ــة التدريب  ــىل مهم ــق ع ــة: أطل ــف الصحيف وتضي
ــا لضابط  ــور حينه ــض الص ــت بع ــز ورسب ــروس واي ك
ــكريني  ــب وتدريس عس ــة تدري ــوم بمهم ــي يق بريطان
ــد الضباط  ــن أح ــت ع ــعودي ، ونقل ــش الس ــن الجي م
ــتفهام  ــيثري عالمات االس الربيطانيني القول إن األمر س
نظرا لحساسية الدور السعودي يف العدوان عىل اليمن 
فيما يرى الرئيس السابق للبحرية امللكية، لورد ويست 
ــوات الربيطانية  ــن أن الق ــفافة ويعل ــون األمور ش أن تك
تدرب السعوديني مضيفا أن التدريب سيحفظ األرواح، 

حد زعمه.
ــابق  ــل الوزير الس نقلت الصحيفة عن اندرو ميتش
ــا يف هذا الرعب  ــة الذي كتب: إن تواطؤن للتنمية الدولي
ــازات التي  ــاف إن من اإلنج ــو معيب ، وأض ــي ه التورات
ــاب حربني عامليتني رهيبني  ــر بها أن قادتنا، يف أعق نفخ
قد أنشأوا اتفاقيات جنيف و هي مجموعة تاريخية من 
ــهر  ــرصاع ، و لكن حتى هذا الش ــد التي تحكم ال القواع
ــم عىل القواعد ينهار، و يف  ــإن ذلك النظام الدويل القائ ف

اليمن، يتعرض لتقويض قاتل من قبل حلفائنا.
ــد  ــتمر يف تزوي ــا تس ــة أن بريطاني ــدت الصحيف أك
النظام السعودي بالسالح والذخائر العنقودية ، ونقلت 
ــنها الحلفاء  عن الوزير الربيطاني القول هذه حرب يش
ــد  ــة: فق ــلحة الربيطاني ــتخدام األس ــون باس الربيطاني
ــلحة والدعم العسكري  ــعودية باألس زودنا اململكة الس
ــنوات األخرية بما تقرب قيمته من 4 بليون جنيه  يف الس
ــة بالحصار الال  ــا الحكومة الربيطاني ــرتليني ، متهم اس

أخالقي عىل اليمن.

ــو  ــابق وعض ــة الس ــة الدولي ــر التنمي ــر أن وزي يذك
ــة العام  ــن يف بداي ــي زار اليم ــوم الربيطان ــس العم مجل
ــه العدوان  ــم الدمار الذي خلف ــايل واطلع عىل حج الح
ــل: أين اإلدانة  ــدة والحديدة وحجة ، قال ميتش يف صع
الربيطانية أللف يوم من القصف السعودي املكثف عىل 
اليمن ، ففي اليوم األول من زيارتي األخرية إىل العاصمة 
ــل قاذفات  ــرات من قب ــت م ــاء هوجمت املدينة س صنع

القوات الجوية السعودية.
ــور يف اململكة  ــم وضع أكاليل الزه ــاف يف حني ت وأض
ــت اليمن تقايس  ــال بذكري األحد، كان ــدة لالحتف املتح
ــدد بإغراق  ــيش الذي يه ــار الوح ــر من الحص ــا آخ يوم
ــار الذي  ــم. وهو الحص ــة يف العال ــرب مجاع ــالد يف أك الب
ــم تنفيذه بعد  ــار- الذي ت ــعودية ، فالحص ــه الس فرضت
ــاه العاصمة  ــي صاروخا باتج ــش اليمن ــق الجي أن أطل
ــرث من 20  ــزال قائماً اآلن ألك ــاض- ما ي ــعودية الري الس
ــن من األغذية  ــرى قطع نصف مليون ط ــا، حيث ج يوم
ــتثناء إيصال  ــكان يتضورون جوعاً باس والوقود عن س
ــدة  ــم املتح ــالت األم ــام برح ــة، والقي ــدادات الطبي اإلم
ــانية التي تنقل عمال اإلغاثة إىل بعثاتهم املنقذة  اإلنس

للحياة.

الربملان يدعو
ــاد  ــا إىل أن اإلتح ــة يف تقريره ــارت اللجن ــث أش حي
ــرق االتحادات  ــدم وأع ــن أق ــرب م ــي يعت ــدي العامل الربي
ــة  ــن 22 دول ــام 1874م م ــئ ع ــة، أنش ــة الحكومي الدولي
ــت بالدنا إىل اإلتحاد الربيدي العاملي  آنذاك، وقد انضم
ــام 1990م آلت  ــدة ع ــق الوح ــد تحقي ــام 1930م وبع ع

ــن الجمهورية  ــم املوحد لليم ــة االتحاد إىل االس عضوي
اليمنية.

ــادئ  ــد أرىس مب ــاد ق ــة أن االتح ــت اللجن وأوضح
ــة التي  ــاق االتفاقي ــة يف نط ــات الربيدي ــدة للخدم موح
ــتدامة  ــة املس ــز التنمي ــاد يف تحفي ــالة اإلتح ــدم رس تخ
ــدف  ــة به النوعي ــمولية ذات  الش ــة  الربيدي ــات  للخدم
ــان حرية  ــق ضم ــن طري ــك ع ــاالت وذل ــهيل االتص تس
ــدي واحد مؤلف  ــة يف إقليم بري ــائل الربيدي ــل الرس تنق
ــاد معايري  ــجيع عىل اعتم ــبكات متواصلة والتش ــن ش م
ــة  ــات الحديث ــتخدام التقني ــىل اس ــة وع ــرتكة عادل مش
ــراف املعنية  ــني األط ــاون والتفاعل ب ــان التع ــذا ضم وك
ــروف من أجل  ــة الظ ــة إىل تهيئ ــد باإلضاف ــاع الربي بقط
ــب الحرص عىل  ــي الفعال إىل جان ــني التعاون التقن تأم
االستجابة للحاجات املتغرية للمستفيدين من الخدمة.

ــرار بعض  ــا إىل أنه تم إق ــة يف تقريره ــت اللجن ولفت
ــن  ــس والعرشي ــر الخام ــق املؤتم ــىل وثائ ــالت ع التعدي
ــل بهذه  ــدأ العم ــي 2012م، وب ــدي العامل ــاد الربي لالتح
ــق من أول يناير 2014م، وتلك الوثائق هي النظام  الوثائ
ــيل  الداخ ــام  والنظ ــي  العامل ــدي  الربي ــاد  ــام لالتح الع
ــاق  واالتف ــة  العاملي ــة  الربيدي ــة  واالتفاقي ــرات  للمؤتم

الخاص بخدمات الدفع الربيدية .
ــادت اللجنة يف تقريرها أن التعديالت التي تمت  وأف

عىل هذه الوثائق أغلبها صياغية .
ــتعراضه لهذا التقرير  هذا وسيستكمل املجلس اس

يف جلسته القادمة.
وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض 
ــيواصل أعماله  ــه، وس ــة علي ــابق واملوافق ــرضه الس مح

صباح الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.

موانئ البحر األحمر
ــخة  ــبأ ) نس ــان تلقت ( س ــة يف بي ــدت املؤسس وأك
ــاء؛  للمين ــدة  واح ــفينة  س ــول  وص ــة  كفاي ــدم  ع ــه  من
ــن الحركة التجارية  ــرضورة رفع كافة القيود ع مطالبة ب

واإلنسانية للموانئ التابعة للمؤسسة.
ــة باألمم املتحدة واملنظمات الدولية  وأهابت املؤسس
ــل من أجل   ــن الضغط والعم ــدويل املزيد م ــع ال واملجتم
ــاء الحديدة  ــول إىل مين ــن الوص ــفن م ــدم عرقلة الس ع

وميناء الصليف.

طائرات أمريكية
ــة البيضاء لغارات  ــرض مناطق عده يف محافظ وتتع
ــمى  ــارص ما يس ــة عن ــم محارب ــة بزع ــة متواصل أمريكي
ــني  ــائر يف األرواح املدني ــة أرضارا وخس ــدة، مخلف القاع

العزل وممتلكاتهم. 

اإلعدام لـ 2 والحبس
ــليمان  ــالم س ــدام دواد عبدالس ــم إع ــن الحك وتضم
ــم، تعزيرا رميا  ــىل أحمد مهدي غان ــي، وزكريا ع الحداب
ــم  ــام، ومعاقبة صهيب أحمد قاس ــاص يف مكان ع بالرص
ــف، وفهد عىل احمد  ــنوات ونص الزمر بالحبس ثالث س
ــعيد  ــو س ــارص أب ــىل ن ــح ع ــل صال ــداد وعبدالجلي الح
بالحبس مدة عرش سنوات، ومحمد محمد محمد صالح 
ــنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهم  بالحبس خمس س
ــدة ثالث  ــزة األمنية مل ــة األجه ــت مراقب ــع جعلهم تح م

سنوات بعد تنفيذ عقوبة الحبس.
ــوري الضبط  ــزام مأم ــوق الحكم بإل ــا قىض منط كم
ــن  األم ــازي  وجه ــة  األمني ــزة  األجه ــة  وكاف ــي  القضائ
ــني  املتهم ــة  بقي ــىل  ع ــض  بالقب ــي  والقوم ــيايس  الس
والعنارص الذين ذكرهم املحكوم عليهم يف محارض جمع 
ــق  ــة للتحقي ــة العام ــم إىل النياب ــتدالالت وإحالته االس
ــم الرادع وفق  ــاء ليناولوا جزاءه ــم وإحالتهم للقض معه

للرشع والقانون .
وأقر الحكم أن ألولياء ولحي املجني عليهم عبدالله 
ــوكل وأخويه  ــه املت ــم ط ــي عليه ــة املجن ــار وبقي املحض
ــذي ومن ذكرت  ــطي والدكتور محمد املآخ ــد األس وأحم
ــماؤهم ممن رصدت بيوتهم يف حيثيات الحكم، الحق  أس
ــخصية واملدنية ولهم  يف تقديم دعاواهم يف الحقوق الش
ــن ملف القضية مع  ــق يف االطالع وتمكينهم صورة م الح
ــي عليهم  ــة حي املجن ــة ورث ــاع بمتابع ــزام وزارة الدف إل
ــوت ومن تبقى منهم  ــود نقطة عيوه محافظة حرضم جن
ــد الحياة وتمكينهم صورة من هذا الحكم لتقديم  عىل قي

ما لديهم يف الحق الخاص.
ــرتاك يف عصابة  وكانت النيابة وجهت للمدانني االش
مسلحة تتبع تنظيم القاعدة بقيامهم خالل الفرتة 2013 
ــى نهاية 2015م بأعمال إجرامية ضد جنود وضباط  حت
ــام مبنى األمن  ــلحة واألمن واإلعداد القتح القوات املس
ــم القاعدة  ــب عنارص تنظي ــاء لتهري ــيايس يف صنع الس

واغتيال ضباط األمن السيايس واختطاف األجانب .
وأشار قرار اتهام النيابة إىل أنهم أعدوا العدة لتنفيذ 
ــخاصا لرصد األهداف واقتناء األسلحة  تلك األفعال أش
اآللية املختلفة وسالح آر بي جي وقنابل يدوية وعبوات 

ــكنية إليواء املنفذين لتلك العمليات  ــققا س ــفة وش ناس
وتوزيع األدوار يف ما بينهم للرصد والتنفيذ واإليواء ونتج 
ــلحة يف  عن تلك األفعال قتل عدد من جنود القوات املس

منطقة عيوه بحرضموت واالستيالء عىل أسلحتهم .

مناقشة آلية
ــتمرار العملية التعليمية وتوفري  وأشار إىل أهمية اس
اإلمكانات املتاحة يف هذا الجانب .. مشيدا بدور املعلمني 
ــؤدون واجبهم يف  ــاع الرتبوي الذين ي ــني يف القط والعامل

هذا الظرف الصعب .
ــال " لقد رضب املعلمون أروع األمثلة يف التضحية  وق
ــدوان والحصار "..  ــة يف ظل الع ــل الوطن وخاص من أج
ــذه الخدمة  ــاص يف توفري ه ــاع الخ ــاون القط ــا تع مثمن
ــتعداد الحكومة لتذليل  للموظفني واملعلمني .. مؤكدا اس

الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص.
ــة  ــة والصناعي ــة التجاري ــس الغرف ــدى رئي ــا أب فيم
ــراءات تنفيذ  ــهيل إج ــتعداد للتعاون وتس باألمانة االس
ــات املختلفة ملوظفي  ــم الخدم ــلعية وتقدي البطاقة الس

قطاع التعليم من أجل استمرار العملية التعليمية .
ــس  ــع بنف ــىل البي ــاع ع ــالل االجتم ــد خ ــم التأكي وت
ــوق دون أي زيادة وتوفري أكرث من نقطة بيع  ــعار الس أس
ــهيل عىل املعلمني واملوظفني وإلزام وزارة الصناعة  للتس
ــراءات الالزمة يف حق  ــاذ اإلج ــىل البيع واتخ ــة ع بالرقاب

املخالفني لألسعار والجودة .
ــات  الجه ــاون  تع رضورة  ــىل  ع ــاع  االجتم ــدد  وش
ــهيل  ــمية والتجار وأصحاب املوالت التجارية لتس الرس
تنفيذ إجراءات نظام البطاقة السلعية ملوظفي التعليم.
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