
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

ــي ــون ــي ــه ــص ـــان ال ـــكـــي ــع مــــع ال ــي ــب ــط ــت ــياســـتـــنـــكـــار مـــســـاعـــي بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــــى ال ــون ــي ــه ــص ـــان ال ـــكـــي ــع مــــع ال ــي ــب ــط ــت اســـتـــنـــكـــار مـــســـاعـــي بـــعـــض الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــــى ال
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صنعاء/ سبأ
التقى وزير الخارجية املهندس هشام رشف امس املمثل املقيم لربنامج الغذاء العاملي بصنعاء ستيفني أندرسون،.
ــهيالت املمنوحة  ــطته يف اليمن والتس ــة عدد من القضايا ذات العالقة بالربنامج وأنش وجرت خالل اللقاء مناقش

لتسيري أعمال الربنامج يف الجانب اإلنساني والذي يقدر عدد املستفيدين منه بسبعة ماليني مواطن .
ــهيل عمل الربنامج يف جانب  ــتعداد ملعالجة عدد من املواضيع املتعلقة بتس ــاء أكد وزير الخارجية االس ويف اللق

التأشريات للعاملني فيه .
ــتلزمات واملعدات الخاصة بتنفيذ مهام العمل  ــهيل دخول املس ــتعمل عىل تس كما أكد الوزير رشف أن الوزارة س
ــع دول العدوان  ــذا يف ظل من ــدوان وحصار وك ــون له من ع ــراء ما يتعرض ــاة اليمنيني ج ــىل تخفيف معان ــا ع حرص

السعودي األمريكي تركيب الرافعات الخاصة بميناء الحديدة والذي أدى إىل تدهور بالغ لألمن الغذائي يف اليمن.
كما التقى وزير الخارجية املهندس هشام رشف أمس املمثل املقيم لصندوق األمم املتحدة للسكان انجايل سني.

ــاعدات لليمن يف  ــكان يف تقديم الخدمات واملس ــتعراض جهود صندوق األمم املتحدة للس جرى خالل اللقاء اس
ظل العدوان القائم.

كما تم خالل اللقاء بحث سبل تسهيل عمل الصندوق يف استقدام احتياجاته ومستلزماته الخاصة بالعمل بما 
يمكنه من القيام بمهامه عىل أكمل وجه من خالل تسهيل إجراءات منح التأشريات لطاقم العمل.

ــع  األرسة اليمنية  ــعودي األمريكي أثرت عىل وض ــات العدوان الس ــر الخارجية أن ممارس ــح وزي ــاء أوض ويف اللق
والخدمات املقدمة لها يف مختلف املجاالت بما يف ذلك الجانب الصحي واالجتماعي.

وزير الخارجية يناقش مع ممثل الغذاء العالمي وزير الخارجية يناقش مع ممثل الغذاء العالمي 
أنشطة البرنامج في المجاالت اإلنسانيةأنشطة البرنامج في المجاالت اإلنسانية

استعرض جهود صندوق األمم المتحدة للسكان في اليمن:استعرض جهود صندوق األمم المتحدة للسكان في اليمن:

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
• إعالم العدوان السعودي يعرتف بمرصع وإصابة 

3 من جنوده يف مواجهات ما وراء الحدود
• مرصع بشري مهجع العمودي الشمري

• مرصع محمد بن جابر محزري
• إصابة عبدالله عبدالرحمن الشاكر املالكي

 نجران:
• مرصع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي 
ــالطح والتبة البيضاء  يف عملية هجومية عىل موقع س

قبالة منفذ الخرضاء
• قصف مدفعي عىل تجمعات للجنود السعوديني 

يف موقع خلف الحماد
ــتهدف تجمعات  ــي ومدفعي يس • قصف صاروخ
للجنود السعوديني يف الجبل الطويل واملخروق الكبري 
ــدوان بعملية  ــن مرتزقة الع ــرصع وجرح عدد م • م

هجومية عىل تبة الشبكة قبالة منفذ الخرضاء
ــعودي يف تبة  ــش الس ــة الجي ــد مرتزق ــص أح • قن

الخشباء
 عسري:

• قصف مدفعي عىل:
ــع  موق ــف  خل ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع  •

املسيال
• تجمعات للجنود السعوديني يف مجازة

• قنص أحد مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ 
علب

الجمعة 2017/11/3       

 تعز:
• قصف مدفعي عىل:

• تجمعات للمرتزقة شمال يختل يف املخا ومرصع 
واصابة عدد منهم

• تجمعات للمرتزقة يف منطقة حمري والكدحة
• تجمعات للمرتزقة شمال يختل بمديرية املخا

ــمال معسكر  ــكرية للمرتزقة ش • إعطاب آلية عس
خالد

ــص 7 من املرتزقة يف مناطق متفرقة بمحافظة  • قن
تعز

• مرصع كل من:
• املرتزق خالد نارص عيل الدهبيل

ــم يف جبهة  ــزق رمزي عبدالله عيل عمر قاس • املرت
املخا

 الجوف:
ــة  ــة يف تب ــع املرتزق ــىل مواق ــكرية ع ــة عس • عملي
ــاقية نتج عنها سقوط قتىل  الجروف والقناصني بالس

وجرحى يف صفوفهم 
ــة تابعة ملرتزقة العدوان بلغم أريض يف  • انفجار آلي

صربين
 نهم:

ــة العدوان يف  ــكرية عىل مواقع مرتزق ــة عس • عملي
تباب النهدين والحمراء

• مرصع كل من:
ــلني  ــد املرتزق عصام ناجي منش ــادي العقي • القي

قائد كتيبة حسم باللواء55 
• القيادي املرتزق حمزة الجمرة 

• املرتزق الخرض أحمد عبدالله الوحييش
• املرتزق زياد الدفعي 

• املرتزق أحمد حسن أحمد صالح البخيتي
• املرتزق امني محمد سعيد عبدالوهاب 

• القيادي املرتزق يارس محمد قايد معوضه
• املرتزق هزاع محمد عبده مهيوب 

• املرتزق يونس شهبني
• قنص 3 من املرتزقة

 لحج:
ــن واغتنام  ــة وأرس آخري ــن املرتزق ــدد م ــل ع • مقت
ــم جنوب  ــتهدفت مواقعه ــة اس ــالل عملي ــلحة خ أس

كهبوب
• قنص 2 من املرتزقة يف كهبوب

• قصف مدفعي عىل تجمعات للمرتزقة يف كهبوب
 مارب:

ــالل عملية يف منطقة  ــن املرتزقة خ ــل عدد م • مقت
الوغرة باملخدرة

 ميدي:
ــمال  ــىل تجمعات للمرتزقة ش ــف مدفعي ع • قص

صحراء ميدي
 شبوة:

ــاق  ــف مدفعي عىل تجمعات للمرتزقة بالس • قص
يف عسيالن

ــرادي  ــم امل ــالم عصي ــالزم س ــزق امل ــرصع املرت • م
بجبهة الساق

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
ــهاد 7 مواطنني بينهم نساء وأطفال جراء  • استش
الغارات التي استهدفت منزل املواطن حسني سالم يف 

آل عسالن بمديرية باقم
ــىل قرية املليح يف منطقة  ــارة لطريان العدوان ع • غ
ــدد من  ــوق ع ــببت يف نف ــدان تس ــة حي ــب بمديري ذوي

املوايش
ــعودي األمريكي عىل  ــريان العدوان الس ــارة لط • غ

منطقة الفرع بمديرية كتاف
• طريان العدوان االمريكي السعودي يشن غارتني 
عىل آل صبحان وغارة اخرى عىل آل عسالن بمديرية 

باقم
ــتهدف منطقة  ــعودي يس ــي س ــف صاروخ • قص

الغور بمديرية غمر الحدودية
نهم:

ــن 15  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع • ط
غارة عىل مناطق متفرقة من مديرية نهم 

حجة:
ــن 8  ــعودي يش ــي الس ــدوان االمريك ــريان الع • ط

غارات عىل مديريتي حرض وميدي 
تعز:

ــىل مديرية  ــن ثالث غارات ع ــريان العدوان يش • ط
موزع

• طريان العدوان االمريكي السعودي يشن غارتني 
عىل معسكر خالد 

نجران:
ــعودي األمريكي عىل  ــريان العدوان الس ــارة لط • غ

موقع الشبكة
عسري:

• طريان العدوان االمريكي السعودي يشن غارتني 
عىل مجازة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء / سبأ
ــدة يف جلسته  ــتنكر بش أدان مجلس النواب واس
ــس األخ يحيى  ــة رئيس املجل ــدة أمس برئاس املنعق
ــة والقصف  ــارات الجوي ــتمرار الغ ــيل الراعي اس ع
ــدوان  الع ــنه  يش ــذي  ال ــي  واملدفع ــي  الصاروخ
إىل  أدى  ــا  م ــن  اليم ــىل  ع ــي  األمريك ــعودي  الس
ــاء وأطفال يف  ــهاد مئات املواطنني جًلهم نس استش

عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية .
ــتهداف  اس إىل  ــدد  الص ــذا  به ــس  املجل ــار  وأش
ــدة، وقرية  ــة باقم بصع ــالن بمديري منطقة آل عس
ــدان، ومنطقة  ــب بمديرية حي ــة ذوي ــح بمنطق امللي
ــاف، وآل صبحان، ومنطقة الغور  الفرع بمديرية كت
ــن  ــة م ــق متفرق ــة ومناط ــر الحدودي ــة غم بمديري
مديرية نهم وكذا مديريتي حرض وميدي يف حجة، 
ــن مناطق  ــكر خالد وعدد م ــوزع ومعس ــة م ومديري
محافظة تعز باإلضافة إىل مديرية باجل بمحافظة 

الحديدة.
ــا تحالف  ــي ارتكبه ــس باملجزرة الت ــدد املجل ون

ــحار محافظة  ــالف بمديرية س ــوق ع ــدوان يف س الع
ــهيد وجريح  ــدة، وراح ضحيتها العرشات بني ش صع
ــا دول  ــي ارتكبته ــعة الت ــم البش ــاف إىل الجرائ لتض
تحالف العدوان بقيادة السعودية وأمريكا منذ بداية 
ــرح اآلالف من  ــهاد وج ــبب يف استش العدوان، ما تس

املواطنني.
أن دول  ــواب  الن ــس  رأى مجل ــياق  الس ــذا  ه ويف 
ــاملة  ــن حرب إبادة جماعية وش تحالف العدوان تش
ــي  اليمن ــعب  ــادة الش إب ــك  ــن وراء ذل ــتهدف م تس
ومقدراته ومكتسباته وبنيته التحتية ألكرث من عامني 
ــة دولياً،  ــة ومحرم ــة وفتاك ــلحة حديث ــف وبأس ونص
وتفرض عليه من خالل هذه الحرب العدوانية حصاراً 

شامًال برياً وبحرياً وجوياً.
ــعب أنه ما كان لتحالف العدوان أن  وأكد نواب الش
ــتمر يف هذه الجرائم اإلرهابية لوال صمت املجتمع  يس
ــم املتحدة  ــن واألم ــس األم ــة مجل ــدويل ويف املقدم ال
ــمى بالجامعة  ــالمي وما يس ــاون اإلس ــة التع ومنظم

العربية.
ــة اليمنية هذه  ــا مجلس النواب يف الجمهوري ودع
ــانية يف إيقاف  ــؤوليتها اإلنس الهيئات إىل تحمل مس
ــا بالكف عن  ــىل مرتكبيه ــط ع ــم والضغ ــذه الجرائ ه

عدوانهم ورفع الحصار الجائر عىل الشعب اليمني.
ــن ولجنة  ــه مجلس األم ــس مطالبت ــدد املجل وج
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة بتشكيل لجنة 
ــتقلة ومحايدة لتقيص الحقائق والتحقيق  دولية مس
دول  ــا  ارتكبته ــي  الت ــاكات  واالنته ــازر  املج كل  يف 

العدوان وما تزال ترتكبها يف اليمن.
ــعة  ــس النواب أن هذه الجرائم البش كما أكد مجل
ــعب اليمني وقواته املسلحة  ال تهز من معنويات الش
ــعبية بل تزيده قوة وشجاعة وإقداماً يف  ولجانه الش
ــه  ــدي لهذه املؤامرة مهما بلغت ويف الوقت نفس التص
ــة  ــكا يف مواجه ــرث تماس ــي أك ــعب اليمن ــل الش تجع

العدوان.
ــرب التي  ــعب إىل أن جرائم الح ــواب الش ــار ن وأش
ــقط  ــن لن تس ــىل اليم ــدوان ع ــف الع ــا تحال يرتكبه

ــعب  ــا من عقاب الش ــو مرتكبوه ــن ينج ــادم ول بالتق
ــهداء  ــىل أرواح الش ــخ .. مرتحمني ع ــي والتاري اليمن
ــفاء العاجل  ــن قضوا يف هذه املجازر متمنني الش الذي

للجرحى واملصابني.
ــدول العربية التي  ــك أدان مجلس النواب ال إىل ذل
ــعى إىل  ــع الكيان الصهيوني وتلك التي تس طبعت م
ــذي يتمادى يف  ــل ال ــذا الكيان املحت ــع ه ــع م التطبي
ــتوطنات يف األرايض الفلسطينية بدعم من  بناء املس

الصهيونية العاملية.
وندد مجلس النواب بوعد بلفور املشئوم يف ذكراه 
ــراه املئوية  ــا هذه األيام ذك ــيئة والتي تحل علين الس
ــتهدافها  واألمة تمر بظروف صعبة ومعقدة جراء اس
ــئوم وهو الوعد قيل عنه  يف محتويات هذا الوعد املش

" وعد من ال يملك ملن ال يستحق".
ــاق  ــواب االتف ــس الن ــارك مجل ــت ب ويف ذات الوق
ــاس  ــح وحم ــي فت ــني حركت ــي ب ــيايس اإليجاب الس
ــعب  الش ــدة  وح ــق  تعمي ــاه  باتج ــطينيتني  الفلس
ــتعادة  ــة كفاحه املجيد نحو اس ــطيني ملواصل الفلس
ــا القدس  ــتقلة وعاصمته ــطينية املس ــة الفلس الدول
ــذا  ــت يف ه ــي بذل ــود الت ــيدا بالجه ــف .. مش الرشي

االتجاه.
ــالة رئيس  ــتمع مجلس النواب إىل رس إىل ذلك اس
مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور 
ــس النواب، والتي  ــة إىل رئيس وأعضاء مجل واملوجه
ــؤون مجليس  ــر الدولة لش ــس وزي ــىل املجل ــا ع قرأه

النواب والشورى الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة.
حيث ثمن رئيس الوزراء الجهود الوطنية ملجلس 
ــذه  ــل ه ــتمر يف ظ ــي املس ــاطه الربملان ــواب ونش الن
ــا البالد يف ظل الحرب  ــروف الصعبة التي تمر به الظ
ــن قبل دول التحالف ويف مقدمتهم  العدوانية عليه م

اململكة السعودية.
ــالته إىل أن  ــوزراء يف رس ــس ال ــس مجل ــار رئي وأش
ــارك مجلس النواب هذه  ــة اإلنقاذ الوطني تش حكوم
ــة والتنفيذية  ــلطتني الترشيعي الجهود وتؤكد أن الس
ــا تواجهه بالدنا من  ــالن فريق عمل واحداً إزاء م تمث

عدوان.
ــب  ــة بطل ــذر الحكوم ــوزراء تع ــس ال ــع رئي وأرج

ــبت لعرض ما ستتوصل  املجلس حضورها أمس الس
إليه من نتائج بشأن ارتفاع أسعار املشتقات النفطية 
ــة  ــر اللجن ــرى، إىل تأخ ــة األخ ــا االقتصادي والقضاي
ــار إليه  االقتصادية املختصة عن إنجاز التقرير املش

لظروف خارجة عن اإلرادة .
ــل قوامها اليوم  ــتحرض بكام ــد أن الحكومة س وأك
ــري الداخلية والعدل  ــا إىل أنه كلف وزي ــد .. الفت األح
ــبة للحضور  ورئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاس
ــوم األحد نظراً  ــدًال عن ي ــبت ب إىل املجلس أمس الس

لتغيري موعد الحكومة.
ــة لحضور  ــذار الحكوم ــىل اعت ــس ع ــق املجل وواف
جلسة أمس السبت .. مؤكدا رضورة حضور الحكومة 

جلسة اليوم األحد حسب وعدها .
ــورى،  ــيس النواب والش ــؤون مجل ــع وزير ش واطل
املجلس عىل رسالته التي أرفق بها مائتي نسخة من 
مرشوع قانون املجلس اليمني لالختصاصات الطبية 
مع املذكرة التفسريية وقرار مجلس الوزراء رقم (62) 

لسنة 2017م، املوجهة إىل رئيس مجلس النواب .
ــه يف االطالع  ــة عن أمل ــور أبو حليق ــرب الدكت وأع
ــس  ــىل املجل ــون ع ــرشوع القان ــرض م ــه لع والتوجي
ملناقشته وإحالته إىل اللجنة املختصة، ورسعة البت 

فيه بصفة االستعجال.
ــي قدمتها  ــات الت ــس للتوصي ــتمع املجل ــا اس كم
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن االتفاقية 
ــا عىل املجلس  ــاد والتي تاله ــة ملكافحة الفس العربي

رئيس اللجنة أحمد محمد الخوالني.
ــهم  ــاء مجلس النواب قد واصلوا نقاش وكان أعض
ــتورية والقانونية بشأن  ــؤون الدس لتقرير لجنة الش
االتفاقية العربية ملكافحة الفساد، وأرجأوا التصويت 

عىل هذه االتفاقية إىل جلسة أخرى.
ــس النواب  ــتمع أعضاء مجل ــة أمس اس ويف جلس
ــيل الراعي  ــس األخ يحيى ع ــس املجل ــالة رئي إىل رس
ــدة ومجلس األمن الدويل  ــني العام لألمم املتح إىل األم
ــة واألفريقية  ــة واألوروبي ــات الدولي ــاء الربملان ورؤس

واآلسيوية والعربية واإلسالمية.
فيما ييل نصها :

باسم الشعب اليمني املعتدى عليه ظلماً وطغياناً 
ــه بانتخابه لنا  ــة عن ــؤولية النياب ــذي نتحمل مس ال
أعضاء يف مجلس النواب نوجه لكم هذه الرسالة التي 
نضع أمامكم بموجبها انتهاكاً خطرياً وتجاوزاً سافراً 
لسيادة الجمهورية اليمنية عىل أرضها وثروتها تقوم 
ــا تحت غطاء  ــدول املتحالفة معه ــعودية وال ــه الس ب
ــة إعادة  ــزم" وبذريع ــه "عاصفة الح ــا أطلقت علي م
ــي تقتل أبناء  ــنتني ونصف وه الرشيعة وألكرث من س
الشعب اليمني وتدمر بناه التحتية كهدف ظهر أوال.

غري أن النظام السعودي ال يهدف من عدوانه هذا 
إىل إعادة الرشعية حسب زعمه فقد اتضح من خالل 
ــلمان ويل  ــة األخرية محمد بن س ــا رصح به يف اآلون م
ــمح بوجود  ــعودي وقوله بأن بالده لن تس العهد الس

حزب الله آخر بجوارها كهدف ظهر أخريا .
ــا مرصون  ــعودية وحلفاءه ــح أن الس ــذا يتض وبه
ــتمرار حصاره  ــعب اليمني واس عىل قتل وتدمري الش
ــه، وظهرت هذه  ــه وإخضاع ــه واحتالل أرض وتجويع
ــعودية  ــا تقوم به كل من الس ــات من خالل م املمارس
واإلمارات عىل األرايض اليمنية التي سميت باملحررة 
ــف والتي  ــوات التحال ــيطرة ق ــت س ــع تح ــي تق والت
ــل  ــة ال تق ــري معلن ــرى غ ــداف أخ ــن أه ــت ع أفصح
ــن جرائم القتل ومجازر اإلبادة  خطورة عما ُيرتكب م
ــري بناه  ــعب اليمني وتدم ــاء الش ــة ضد أبن الجماعي
ومقدراته التنموية واالقتصادية والتعليمية والدينية 

وغريها.
ــيادة اليمنية  ــذه األهداف تمثلت يف انتهاك للس ه
ــت  فأصبح ــا،  تحريره ــس  ولي األرايض  ــالل  واحت
السعودية واإلمارات تمارسان أعمال اإلدارة والتسيري 
ــلطات  ــذه املناطق بدًال عن الس ــم يف ه ــؤون الحك لش
ــتخدمني تحت  ل أفرادها إىل مس ــوَّ ــة التي تح اليمني
ــاً يف  ــح جلي ــا أصب ــذا م ــالل وه ــلطات االحت إدارة س
ــة واإلدارية ونهب  ــيادية واألمني فرضها للقرارات الس
الرثوات والسيطرة عىل اإليرادات وإنشائها للسجون 
ــجن املواطنني يف بعض املدن واملناطق  واملعتقالت وس
ــا، وهذه  ــوت وأبني وغريه ــة مثل عدن وحرضم اليمني
ــرار اليمني عىل األرض  ــات احتالل وإلغاء الق ممارس

اليمنية.
ــدوان وهو األخطر  ــدف غري املعلن لهذا الع أما اله
ــىل األرض اليمنية  ــل ع ــاع والتوغ ــل يف االقتط فيتمث
ــتحدثته يف  ــعودية وهذا ما اس ــيادة الس وضمها للس
بعض مناطق الرشيط الحدودي اليمني مع أراضيها 
ــم 42 ألف كم  ــت بض ــي قام ــري الت ــة الخراخ يف منطق

مربع .
وتسعى السعودية اآلن للضغط عىل الشخصيات 
ــكرية التي  ــادات العس ــا وبعض القي ــودة لديه املوج
ــدود لرشعنة  ــيم الح ــام بإعادة ترس ــتدعتها للقي اس
ــع داخل أراض  ــذا النهب, كما تقوم بمحاولة التوس ه
يمنية أخرى يف حرضموت واملهرة وهو ما يعد انتهاكاً 
ــراف الدولية  ــني واألع ــق والقوان ــكل املواثي ــاً ل صارخ
ــدود اليمنية  ــيم الح ومخالفة رصيحة التفاقية ترس

السعودية.
ــتيالء عىل عدد من  ــا اإلمارات فإنها تقوم باالس أم
ــرتاتيجية وتقيم فيها  ــة واإلس ــق اليمنية الهام املناط
قواعد عسكرية وتعتربها جزءاً من األرايض اإلماراتية 
ــيادة  ــيادة وألغت الس ــا كل حقوق الس ــارس فيه وتم
ــقطرى  ــة عليها ومن أهم ذلك احتالل جزر س اليمني
ــرتاتيجية يف كل  ــق اس ــيطرة عىل مناط ــون والس ومي
ــكرية إمارتية يف  ــاء قاعدة عس من لحج واملخا وإنش
منطقة املخا وهي املناطق املسيطرة عىل مضيق باب 

املندب اإلسرتاتيجية والحيوية.
ــي يعانون من  ــعب اليمن ــم يعد أبناء الش ــذا ل وبه
ــار  ــن حص ــة وم ــف 17 دول ــكري لتحال ــدوان عس ع
ــامل وجائر ومن الفقر واملجاعة وانتشار لألمراض  ش
ــي يعانون منها منذ  ــة والفاقة وهي األمور الت واألوبئ
ــمع املجتمع  ــنتني ونصف عىل مرأى ومس أكرث من س
ــعب اليمني  ــت املتفرج, بل أصبح الش ــدويل الصام ال
يعاني من احتالل وتوغل داخل أراضيه تحت ذريعة 
ــربر إعادة  ــيادة تحت م ــاك الس ــن انته ــر وم التحري

الرشعية.
ــا ونيابة عن أبناء اليمن نطرح هذا األمر  لهذا فإنن
عليكم واثقني من انكم ستقومون فيه بما تمليه عليكم 
ــو يف املجتمع  ــم تجاه دولة عض ــم والتزاماتك واجباتك
الدويل وشعب هو جزء من النسيج اإلنساني العاملي 
ــا تخوله  ــرارات واإلجراءات م ــن الق ــذون فيه م وتتخ
ــا تفرضه عليكم قيمكم  لكم ترشيعاتكم وأنظمتكم وم
وأخالقكم وبما يكفل إيقاف كل اإلعمال واالنتهاكات 
ــدوان ككل من  ــوم بها تحالف الع ــواًء تلك التي يق س
ــل ومجازر اإلبادة الجماعية أو التي تقوم  جرائم القت
بها كل من السعودية واإلمارات فتعملون عىل إيقاف 
العدوان العسكري ورفع الحصار الجائر عن الشعب 
ــس  ــي تم ــاكات الت ــاء االنته ــط إللغ ــي والضغ اليمن

سيادة اليمن واستقالل أراضيه.
ــتعراض  ــته باس ــتهل جلس ــس قد اس وكان املجل
ــيواصل أعماله  ــه، وس ــق علي ــابق وواف ــرضه الس مح

صباح اليوم األحد بمشيئة الله تعاىل.
حرض الجلسة وزير العدل القايض أحمد عبدالله 
ــبة  ــاز املركزي للرقابة واملحاس ــات ورئيس الجه عقب

الدكتور أبو بكر السقاف .
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نواب الشعب 
يستمعون  إىل رسالة 

رئيس الوزراء ويؤكدون 
ضرورة حضور الحكومة 

لجلسة اليوم

ــور عبدالعزيز  ــوزراء الدكت ــس ال أكد رئي
ــة التطورات  ــور أهمية مواكب ــح بن حبت صال
ــاليب  ــتخدام األس ــارعة واس ــة املتس التقني
ــس  التدري ــا  قضاي يف  ــة  الحديث ــائل  والوس
والبحث العلمي يف مؤسسات التعليم العايل 

باليمن.
ــينه  ــالل تدش ــوزراء خ ــس ال ــار رئي وأش
ــاء املؤتمر العلمي الثاني لتقنية  أمس بصنع
ــي تنظمه يف يومني  ــبكات الت املعلومات والش
ــاركة  ــة األندلس للعلوم والتقنية بمش جامع
نخبة من الباحثني واألكاديميني من مختلف 
ــة فهم طبيعة  ــات اليمنية ..إىل أهمي الجامع
ــهام  التعامل اإليجابي مع التكنولوجيا لإلس
ــات  يف االرتقاء بالعملية التعليمية يف مؤسس
ــال املعلومة إىل  ــايل وكيفية إيص ــم الع التعلي

الطالب بكل سهولة ويرس.
ــس  ــة األندل ــوزراء جامع ــس ال ــأ رئي وهن
ــاط وانعقاد املؤتمر  ــا عىل هذا النش وقياداته
ــتمرار  ــات يف ظل اس ــة املعلوم ــي لتقني الثان

العدوان الغاشم وحصاره الجائر .
ــن  م ــة  الجامع ــه  تمتلك ــا  م إن   " ــال  وق
ــدرات علمية وبنية تحتية تعزز  إمكانيات وق
ــة إضافة إىل  ــة التعليمي ــتوى العملي من مس
ــول البرشية  ــذه العق ــع ه ــىل جم ــا ع قدرته
ــة  الجامع ــاب  رح يف  ــوم  الي ــي  تلتق ــي  الت
ــل البيانات  ــربات واملعرفة وتحلي لتبادل الخ
ــص جانب التكنولوجيا  واملعلومات فيما يخ
ــل  ــىل كل مفاص ــيطر ع ــت تس ــي أصبح الت

حياتنا اليومية ".
وزارة  ــور  حبت ــن  ب ــور  الدكت ــه  ووج
ــتفادة  ــات، االس ــة املعلوم ــاالت وتقني االتص
ــات املتاحة  ــة واإلمكاني ــن الخربات املرتاكم م
ــرتاتيجية  ــا والقيام بإعداد إس ــي تمتلكه الت
ــع  ــرتاك م ــات باالش ــة املعلوم ــة لتقني وطني
ــداً أن الوزارة لديها  الجامعات اليمنية .. مؤك
ــات وإمكانات متعددة  خربات وقدرات وتقني
ــج والتطبيقات من  خصوصاً يف مجال الربام
ــأنها أحداث نقلة نوعية لدى الباحثني يف  ش
هذا املجال يف حالة تم استثمارها االستثمار 

األمثل.
ــوزراء باملدلول واملغزى من  ونوه رئيس ال
ــم الذي  ــة األندلس بهذا االس ــمية جامع تس
ــة  العلمي ــا  إنجازاتن ــا  ذاكرتن يف  ــتحرض  يس
ــلمني يف  ــرب ومس ــة كع ــة الحضاري والثقافي
ــه الخصوص.  ــني عىل وج ــس وكيمني األندل
ــوا يمثلون نحو 65  ــا إىل أن اليمنيني كان الفت
ــادات وجيوش األندلس  باملائة من معظم قي

يف ذلك الوقت.
ــياق كلمته " إن  ــال رئيس الوزراء يف س وق
ــر يف فقدان  ــا الفق ــس يف املال وإنم ــر لي الفق

األخالق والقيمة األدبية والثقافية".
ــدون حاليا عىل  ــن يعت ــاف " إن الذي وأض
ــاء العالم، ولكن صمود  ــن هم أغنى أغني اليم
ــي درس أضايف  ــذه املدة يعط ــاس طيلة ه الن

ــة  ــا القيم ــال، وإنم ــع الرج ــال ال يصن أن امل
ــي التي تصنع  ــة والعلمية الرتاثية ه الثقافي

فكر اإلنسان روصموده يف وجه الطغيان".
وتطرق الدكتور بن حبتور إىل ما يواجهه 
ــافر  ــالل س ــدوان واحت ــن ع ــوم م ــن الي الوط
ــه  ــرض ل ــا يتع ــداً أن م ــق. مؤك ــار خان وحص
الوطن أكرب بكثري من مجرد عدوان وحصار أو 
ــخاص وأحزاب بعينها، بل هو  استهداف أش
ــتهداف لحارض ومستقبل الوطن وجميع  اس

أبنائه ورشائحه االجتماعية.
ــن أمنياته لهذه  ــرب يف ختام كلمته ع وأع
ــاح  والنج ــق  التوفي كل  ــة  العلمي ــة  الفعالي
ــة جهود  ــة وخدم ــا العلمي ــق أهدافه وتحقي
التطوير التقني. مؤكدا أن مخرجات املؤتمر 
ــة والجهات  ــام الحكوم ــل اهتم ــتكون مح س

املعنية وذات العالقة.
ــم العايل  ــر التعلي ــاد وزي ــه أش ــن جانب م
ــود  ــازب بجه ــني ح ــي حس العلم ــث  والبح
ــداد وتنظيم  ــس املبذولة يف أع جامعة األندل
ــبكات  ــر الثاني لتقنية املعلومات والش املؤتم
ــن جراء  ــي تواجه الوط ــات الت ــم التحدي رغ

استمرار العدوان والحصار.
ــد  ــد أح ــة تع ــات األهلي ــد أن الجامع وأك
الرصوح العلمية الرشيكة والفاعلة للحكومة 
ــا يتعلق بجانب التعليم العايل ودورها يف  فيم
ــرص البرشي القادر عىل النهوض  تأهيل العن
ــف مجاالت  ــة ملختل ــاء والتنمي ــة البن بعملي

الحياة .
ــوزارة أقرت  ــار الوزير حازب إىل أن ال وأش
ــات يف الجامعات  ــام 2017م عاماً لإلصالح ع
ــي  ــات الت ــة اإلصالح ــال" عملي ــة ، وق األهلي
ــماح  ــن يتم الس ــتمرة ول ــوزارة مس ــا ال بدأته
ــة أهلية كما لن  ــاء يف أي جامع بوجود أخط
ــهري واإلساءة للجامعات  يتم السماح بالتش
ــك فعيل  ــايس ورشي ــف أس ــرب ردي ــي تعت الت

للحكومة حسب تعبريه".
ــة اإلنقاذ فيما  ــج حكوم ــح أن برنام وأوض
ــه  ــد أهداف ــايل كان أح ــم الع ــق بالتعلي يتعل
يف  ــة  التعليمي ــة  العملي ــة  منظوم ــالح  إص

ــات التعليم العايل القائمة و معالجة  مؤسس
ــاًء عىل  ــت فيها بن ــي حصل ــكاليات الت اإلش
ــاد  االعتم ــس  مجل ــات  ومقرتح ــات  توصي

األكاديمي .
ــوزارة  ــايل أن ال ــم الع ــر التعلي ــت وزي ولف
تسلمت يوم أمس نحو 28 تقريراً من مجلس 
االعتماد األكاديمي املعني بالنزول والتقييم 
ــاً  وفق ــة  النهائي ــر  التقاري ــداد  وإع ــج  للربام

للمعايري املعتمدة منه.
ــلمها  ــي تم تس ــر الت ــأن التقاري ــا ب ونوه
ــة ، الثلث  ــاً و 12 جامع ــت 65 برنامج تضمن
منها صدر بحقها قرارات للسماح لها مبارشة 
ــة بناًء  ــل بالربامج املتوقف ــتئناف العم يف اس
ــا باملعايري  ــس والتزامه ــات املجل عىل توصي
ــث منها يحتاج إىل بعض  املطلوبة، فيما الثل
اإلصالحات واإلجراءات الستكمالها، والثلث 

من هذه القرارات تتعلق بتوقيفها .
ــرية  ودعا الجميع إىل رضورة مواصلة مس
ــع  ــة ووض ــات األهلي ــات يف الجامع اإلصالح
ــط العملية لفتح الربامج وااللتزام بها  الضواب
ــن اجل ضمان جودة املخرجات التي تلبي  م

احتياجات سوق العمل املحيل واإلقليمي .
ــة  وتقني ــاالت  االتص ــر  وزي ــاد  أش ــا  فيم
ــدان  جلي ــود  محم ــدان  جلي ــات  املعلوم
ــنة الثانية عىل التوايل  بمبادرة الجامعة للس
ــي الثاني  ــر العلم ــد املؤتم ــا يف عق ونجاحه
لتقنية املعلومات والشبكات يف ظل العدوان .
ــار  ــن ثم ــرة م ــد ثم ــر يع ــد أن املؤتم وأك
ــة إىل االرتقاء بجودة البحث  الجامعة الهادف
العلمي ، داعياً إىل رضورة الخروج بتوصيات 
ــل التنفيذي  ــاهم يف خدمة العم ــج تس ونتائ

للبلد يف مختلف املجاالت .
وأعرب جليدان عن استعداده تقديم كافة 
التسهيالت والدعم املمكنة لجامعة األندلس 
ــة يف مجال تقنية  ــع الجامعات املعني ولجمي
ــدورات  ال ــم  تقدي و  ــبكات  والش ــات  املعلوم
ــات النادرة  ــالب والباحثني يف التخصص للط
ــة  وتقني ــات  التكنولوجي ــوم  عل يف  ــة  خاص

املعلومات والشبكات. .

ــل رئيس الجامعة  ــت كلمتان من قب وألقي
ــد محمد برقعان  ــس املؤتمر الدكتور أحم رئي
ــب رئيس املؤتمر  ــة نائ ، وعميد كلية الهندس
يف  ــتعرضتا  ..اس ــي  الرييم ــؤاد  ف ــور  الدكت
ــر الهادف  ــاور املؤتم ــا اهداف ومح مجملهم
ــوب  ــني يف مجال الحاس ــجيع الباحث إىل تش
ــراء أبحاث علمية  وتقنية املعلومات عىل اج
ــني عىل  ــاعدة الباحث ــع، ومس ــدم املجتم تخ
ــة، ومنح طالب  ــم العلمي ــة نرش أبحاثه كيفي
ــوب وتقنية املعلومات فرصة  هندسة الحاس
ــزة، فضًال عن  ــاث التخرج املتمي لعرض أبح
مساعدة طالب الدراسات العليا يف الجامعة 
ــاكلهم  ــرى عىل عرض مش ــات األخ والجامع
ــول واملعالجات  ــة وكيفية وضع الحل البحثي

املقرتحة لها.
ــث  البح ــجيع  وتش ــم  دع ــة  أهمي ــدا  وأك
ــة يف النهوض  ــي باعتباره حجر الزاوي العلم
ــاكل  ــخيص املش ــات من خالل تش باملجتمع
ــاد  وإيج ــا  تواجهه ــي  الت ــات  والصعوب
ــكالت وتطرقا إىل  ــة لتلك املش الحلول الالزم
ــبيل البنية التحتية  ــازات الجامعة يف س انج
ــطة  األنش ــة  وإقام ــة  التقني ــزات  والتجهي
ــن األبحاث العلمية  ــة وتنفيذ عدد م املختلف
والندوات الفكرية يف الجامعة وفروعها التي 
ــت أبرز القضايا واملشاكل املجتمعية و  ناقش

حاجات املجتمع يف السوق.
ــي إىل أن الجامعة  ــار برقعان والرييم وأش
ستنظم خالل فرباير من العام القادم املؤتمر 
ــانية االجتماعية  العلمي األول للعلوم اإلنس
يف رحاب جامعة األندلس بصنعاء بمشاركة 
نخبة من األكاديميني والباحثني من مختلف 

الجامعات اليمنية.
ــل األوىل للمؤتمر  ــة العم ــت جلس وناقش
ــل املقدمة من الباحثني  ــدداً من أوراق العم ع
ــبكة أم بي أل  ــة وتقييم فعالية ش حول دراس
ــة إدارة وحماية  ــت، وخوارزمي ــن ن أس يف يم
ــة، وإطار  ــددة يف البيوت الذكي ــة املتج الطاق

التحديد املنهجي ألداة اختبار الربمجيات.
ــت الجلسة الثانية أوراق عمل  فيما ناقش
بعنوان (تحسني خصوصية املواقع يف شبكة 
ــتعارة،  ــماء املس ــتخدام األس أل أي تي باس
ــة  الهيئ يف  ــحابية  الس ــبة  الحوس ــق  وتطبي
العامة للتأمني واملعاشات، وكيفية استخدام 

املركبات كشاهد طريق) .
ــني  ــاء حن ــظ صنع ــر محاف ــرض املؤتم ح
ــح  ــاالت مصل ــر االتص ــب وزي ــة ، ونائ قطين
ــاالت والتعليم  ــر، ووكالء وزارتي االتص العزي
ــات املعنية  ــؤويل الجه ــدد من مس العايل وع

والباحثني واملهتمني .
تصوير/فؤاد الحرازي

رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواكبة التطورات واستخدام رئيس الوزراء يؤكد أهمية مواكبة التطورات واستخدام 
الوسائل الحديثة في التدريس والبحث العلميالوسائل الحديثة في التدريس والبحث العلمي

دشن المؤتمر العلمي الثاني لتقنية المعلومات:دشن المؤتمر العلمي الثاني لتقنية المعلومات:

الرئيس الصماد
ــوادي وإخوانه وكافة آل  ــارص الخرض عبد ربه الس ــي بعث بها إىل نجل الفقيد ن ــاد يف برقية العزاء الت ــس الصم ــاد الرئي وأش
ــهاماته يف مختلف املراحل التي مر بها الوطن وكذا دوره يف التصدي  ــيخ الخرض وإس ــوادي بمحافظة البيضاء، بمناقب الش الس

للعدوان وإفشال مخططاته باملحافظة.
ــني الناس وحل  ــه عىل الصلح ب ــتوى القبيلة وحرص ــيخ الخرض عىل مس ــىل بدور الش ــيايس األع ــس املجلس الس ــّوه رئي و ن

اإلشكاليات والذي اكسبه احرتام وتقدير كل من عرفه.. مؤكدا أن الوطن خرس برحيله أحد رجاله املخلصني األوفياء.
وعرب األخ صالح الصماد عن خالص العزاء واملواساة ألرسة ومحبي الفقيد يف هذا املصاب .. سائًال املوىل عز وجل أن يتغمده 

بواسع الرحمة واملغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".

استشهاد 4 مدنيني
ــي فوق العاصمة  ــق كثيف لطريانه الحرب ــط تحلي ــتهدافها ليال بغارات وس ــعودي اإلماراتي اس ــي عاود طريان العدو الس الت

ومحيطها.
ــتهدفت  مديرية  ــهدوا أمس وأصيب آخرون بجروح يف غارات لطريان العدوان اس ــادر محلية أن 3 مدنيني استش ــادت مص وأف
ــنها طريان العدوان دمرت منزال يف منطقة غافرة  ــهدت امرأة وأصيب رجل يف غارة ش ــاحلية بمحافظة تعز، فيما استش املخا الس
بمديرية الظاهر محافظة صعدة ضمن سلسلة غارات شنها طريان العدوان عىل أنحاء متفرقة من املحافظة استهدفت مديريات 

باقم وكتاف والظاهر وشدا ومنبه ومدينة صعدة.
ــهد طفل وأصيب اثنان آخران يف انفجار قنبلة عنقودية ألقاها طريان العدو  ــكرية ومحلية فقد استش ــب مصادر عس وبحس

عىل منطقة الخوخة بمحافظة الحديدة.
ــعودي أمس 4 غارات عىل مديرية حيفان بتعز  ــن طريان العدوان الس وجاء ذلك فيما أكدت مصادر محلية بمحافظة تعز ش

وغارة عىل مديرية القبيطة بلحج، فضال عن شنه 15 غارة عىل مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة.
وليال شن طريان العدوان غارتني عىل العاصمة صنعاء استهدفت األوىل منطقة عطان فيما استهدفت الثانية منطقة العريض 

وسط العاصمة.
هجمات مباغتة

ــفة آليتهم العسكرية يف منطقة حيد بن عقيل يف  ــتهدف بعبوة ناس فيما قتل آخرون من مرتزقة العدو اإلماراتي يف تفجري اس
مديرية عسيالن بمحافظة شبوة.

وجاء ذلك فيما أكدت مصادر عسكرية ميدانية مرصع وإصابة العديد من مسلحي املرتزقة بنريان الجيش واللجان الشعبية 
يف هجوم مباغت استهدف احد معاقلهم أسفل العقبة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

إعفاء األمري
 وتعيني خالد بن عبد العزيز بن عياف املعروف بقربه من ويل العهد االنقالبي محمد بن سلمان خلفا له.

ــعودية بصدور مراسيم قضت بتوقيف ثالثة أمراء من العائلة الحاكمة عىل خلفية فساد يف صفقات  ــائل إعالم س وأفادت وس
التسليح وغسل أموال بعد ساعات من تشكيل هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها بن سلمان .

كما اصدر الطاغية السعودي سلمان أمس قراراً بعزل الفريق عبدالله السلطان من منصبه قائداً للقوات البحرية يف الجيش 
ــة ويل العهد االنقالبي  ــكيل لجنة عليا برئاس ــعودي وتعيني الفريق فهد الغفييل خلفاً له فضال عن إصداره قرارا بتش العائيل الس
ــلمان وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، ورئيس ديوان املراقبة العامة،  محمد بن س
ــريا إىل أن اللجنة ستقوم بحرص املخالفات والجرائم  ــوغات هذا القرار مش والنائب العام، ورئيس أمن الدولة من دون توضيح ملس

واألشخاص والكيانات ذات العالقة بقضايا الفساد العام.

بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..بقايا..


