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وزارة الداخلية تنعي العميد الركن أحمد نعمان سيفوزارة الداخلية تنعي العميد الركن أحمد نعمان سيف

الدكتوراه %سحاق في تكنولوجيا المعلومات الدكتوراه %سحاق في تكنولوجيا المعلومات 

ــؤون  ــيف مدير عام الش ــت وزارة الداخلية العميد الركن أحمد نعمان س نع
ــاً قىض معظمه يف  ــه املنية عن عمر ناهز 57 عام ــوزارة الذي وافت ــة بال القانوني

خدمة الوطن.
ــخة منه إىل أن  ــبأ) نس ــي تلقت وكالة األنباء اليمنية (س ــار بيان النع وأش
ــد كان مثاال للضابط املخلص منذ تخرجه من كلية الرشطة بصنعاء عام  الفقي

1986م .
ــغلها الفقيد منذ تخرجه حيث عمل يف إدارة  وعدد البيان املناصب التي ش
ــن ثم نائبا  ــن أمانة العاصمة وم ــاعدا ملدير أم ــن محافظة صعدة وعني مس أم
ــؤون  ــة وآخرها مديرا عاما للش ــوزارة الداخلي ــؤون القانونية ب ــر عام الش ملدي

القانونية بالوزارة.
ــبي  ــاة ألرسة الفقيد وكل منتس ــرب البيان عن خالص التعازي واملواس وأع
ــكنه  ــع رحمته ويس ــز وجل أن يتغمده بواس ــوىل ع ــائالً امل ــة ، س وزارة الداخلي

فسيح جناه ويلهم أهله وذويه وزمالءه الصرب والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون" .

  / عبدالرقيب فارع
ــالته  ــىل الدكتواره عن رس ــحاق ع ــامة مطهر إس ــل الطالب اليمني أس حص
املتعلقة بالجودة الشاملة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات " اإلنرتنت " وأثرها 
 universiti teknologi ــة ــة املاليزي ــن الجامع ــك م ــيس وذل ــع األداء املؤس يف رف

. ( MARA ( uitm
ــاد املناقشون باملوضوع املهم وباملجهود الذي بذله الباحث خالل مرحلة  أش
ــالة الدكتوراه ألحد  ــة رس ــرة األوىل التي يتم فيها مناقش ــيما وأنها امل البحث س

الطالب يف هذا االختصاص ويف رصيده أكرث من 35 مقاال.
ــر بالذكر أن العمل املميز والفريد الذي قام به الباحث مع باقي زمالئه  الجدي
كتابة ثالثة تقارير وصفية عن تكنولوجيا املعلومات يف اليمن ( األول يف اإلنرتنت 
ــل بانكنج , والثالث يف التعليم عن طريق  ــاع الحكومي , الثاني يف املوباي يف القط

اإلنرتنت يف قطاع التعليم ) .
ــر منهج خاص يف مناهج البحث العلمي يعتمد عىل الخرائط  كما قام بتطوي
ــة إضافة لذلك قام بتدريس وتنظيم العديد من املحارضات وورش العمل  الذهني

يف مناهج البحث العلمي خالل مرحلة الدكتوراه .

إب/ سبأ
ــة املحافظ عبدالواحد صالح عدداً من  ناقش اجتماع عقد بمحافظة إب برئاس

القضايا املتصلة بآلية عمل صندوق النظافة والتحسني .
ــتعرض االجتماع بحضور أمني عام املجلس املحيل أمني الورايف ومدير عام  واس
ــرتة املاضية يف  ــذة واملنجزة خالل الف ــطة واملهام املنف ــدوق خالد رشف األنش الصن
مجال النظافة وتحسني املدن وحماية البيئة من التلوث وإظهار مدينة إب باملظهر 

الحضاري الذي يليق بها باعتبارها العاصمة السياحية للجمهورية اليمنية.
ــر وتعزيز عمل  ــرارات الالزمة لتطوي ــراءات والق ــدداً من اإلج ــر االجتماع ع وأق

الصندوق وقيامة بواجبه يف خدمة مشاريع النظافة عىل أكمل وجه .
ــن قبل عمال  ــود املبذولة يف امليدان م ــن املحافظ صالح الجه ــاع ثم ويف االجتم

النظافة والعاملني بالصندوق ومدراء املناطق .
ــار إىل رضورة تعزيز الجهود ورفع وترية العمل من اجل رفع كافة املخلفات  وأش
ــتمراريتها  ــاريع النظافة واس ــة مش ــتحقة قانونا لخدم ــرادات املس ــل االي وتحصي

بالشكل املطلوب .
ــة  ــل كاف ــدوق وتذلي ــود الصن ــة لجه ــلطة املحلي ــم الس ــظ إب دع ــد محاف وأك
ــة وحماية  ــم خدمة النظاف ــتمرار يف تقدي ــي تواجهه من أجل االس ــات الت الصعوب

البيئة رغم الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة استمرار العدوان .

إجراءات لتعزيز عمل صندوق نظافة إبإجراءات لتعزيز عمل صندوق نظافة إب
واشنطن/

ــال  باغتي ــة  املتعلق ــق  الوثائ ــفت  كش
ــون كينيدي،  ــبق، ج الرئيس األمريكي األس
ــة  ــا، أن ال عالق ــة عنه ــت الرسي ــي رفع الت
ــاريف اوزوالد، بوكالة املخابرات  للمتهم، يل ه

.(CIA)املركزية األمريكية
ــة  املركزي ــرات  املخاب ــة  وكال ــت  وقال
ــود إىل العام 1975،   ــة، يف مذكرة تع األمريكي
ــة  ــول عالق ــق ح ــي تطل ــائعات الت إن الش
ــاس  ــتخبارات "ال أس اوزوالد مع إدارة االس

لها عىل اإلطالق".
ــتنتاج  ــذا االس ــة ه ــتخلصت الوكال واس
ــيف وكالة  ــة تفصيلية ألرش من نتائج دراس
ــبعينيات.  الس يف  ــة  املركزي ــتخبارات  االس
ــال عىل تعاون  ــذه الوكالة دلي ــا لم تجد ه كم
ــتخبارات أمريكية  اوزوالد مع أي أجهزة اس

أخرى.
ــوايل 700  ــدة من ح ــرة واح ــت املذك وكان

وثيقة نرشت يوم الجمعة.
ــس األمريكي  ــابق، أمر الرئي وىف وقت س
دونالد ترامب، بنرش جميع الوثائق املتعلقة 
باغتيال كينيدي، باستثناء تلك التي يمكن 

أن يرض نرشها باألمن الوطني.

ــىل الرغم من إعالن ترامب أنه لن يتم  وع
تحرير هذه الوثائق إال يف حاالت استثنائية 
ــوم  ــرشت ي ــي ن ــق الت ــادرة، إال أن الوثائ ون

الجمعة خضعت لعملية تحرير جادة.
ــدي يف داالس، يوم 22 نوفمرب  وقتل كيني
ــه اوزوالد بعملية اغتيال  1963م، وقتل قاتل

غامضة بعد يومني.

ألغاز مقتل كيندي تتكشف بعد رفع "ألغاز مقتل كيندي تتكشف بعد رفع "CIACIA" السرية عنها" السرية عنها
تكريم الطالب ا>يتام بأمانة العاصمة

الدفاع و ا>ركان تنعيان ثالثة ضباط استشهدوا في جبهات العزة والكرامةالدفاع و ا>ركان تنعيان ثالثة ضباط استشهدوا في جبهات العزة والكرامة
نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 
ــي  ناج ــن  الرك ــد  العمي ــهيد  الش ــس  أم ــة  العام
ــهيد  ــد اللواء 201 ميكا والش ــد العريش قائ محم
ــس أركان حرب  ــن حميد املطري رئي العميد الرك
ــح محمد الصويف  ــهيد العقيد صال ــواء ، والش الل
ــن  ــاة الذي ــواء 119 مش ــة األوىل بالل ــد الكتيب قائ
ــهدوا وهم يؤدون واجبهم يف جبهات العزة  استش
ــة املعتدين  ــن الوطن ومواجه ــة دفاعاً ع والكرام

والغزاة .
ــة هيئة األركان  ــاع ورئاس ــادت وزارة الدف وأش
ــت وكالة األنباء اليمنية  يف بيان النعي الذي تلق
ــة املرشفة  ــاألدوار البطولي ــخة منه ب ــبأ) نس (س
واملالحم الخالدة التي اجرتحها الشهداء الثالثة 
ــادة أبوا إال ان يكونوا يف  يف ميادين املواجهات كق
ــة الصفوف ويف خطوط التماس املبارش مع  مقدم
ــم األمانة ورشف  ــدو حاملني عىل عاتقهم عظ الع

االنتماء لليمن .
وأشار البيان إىل أن الشهداء كانوا نعم القادة 
الذين صدقوا مع الله ومع وطنهم وشعبهم وكانوا 
مثاال يف التضحية والفداء يقاتلون قتال األبطال 
ــا عن الوطن حتى صدقهم الله وعده ونالوا  دفاع

رشف الشهادة يف سبيله.
ــة  ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف ــدت قي وأك
ــبي  األركان العامة أن املقاتلني األبطال من منتس
ــون  ــعبية ماض ــان الش ــلحة واللج ــوات املس الق
ــذي خطه  ــدرب ال ــس الخطى وال ــىل نف ــا ع قدم
ــري والصويف ،  ــال العريش واملط ــهداء األبط الش
ــيبقون دوما باملرصاد لكل الغزاة  الفتاً إىل أنهم س
ــهداء  ــيثأرون لدماء الش ــن واملرتزقة وس واملعتدي
والجرحى وسيجعلون من جبال اليمن وسهولها 

ــة الذين لن  ــن واملرتزق ــر للمعتدي ــا مقاب ووديانه
يجدوا من ينتشل أشالءهم منها يف قادم األيام.

ــان عن أحر التعازي وصادق العزاء  وعرب البي
ــة آل العريش وآل  ــهداء وكاف ــاة ألرس الش واملواس
ــل  ــز وج ــوىل ع ــائالً امل ــويف ، س ــري وآل الص املط
ــاء  األنبي ــع  م ــم  ويحرشه ــهداء  الش ــل  يتقب أن 
ــىل ويلهم  ــكنهم الفردوس األع ــني ويس والصديق

أهاليهم ومحبيهم الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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عـصابة األمم !عـصابة األمم !

ــام  النظ أن  ــي  العرب ــاط  االنحط ــن  زم ــات  مفارق ــن  م  
ــميه بالدعم األممي  ــعودي يشتكي ويحتج عىل ما يس الس
ــكوى تجد  ــن، واألدهى أن هذه الش ـــ "االنقالبيني" يف اليم ل
من يطبل لها يف وسائل اإلعالم التضليلية، التي تتعامل مع 
ــعبنا قد انحرف عن الفطرة السوية،  امللف اليمني ،وكأن ش
ــه يف مواجهة الحصار  ــن وجوده وكرامت ــني هب مدافعاً ع ح
ــق األرض  ــة بح ــرش املتوالي ــف ال ــم تحال ــدوان وجرائ والع

واإلنسان يف بالدنا.
ــه عصابة أممية  ــع الجالد عقريته يف وج ــب أن يرف ال عج
متواطئة، ليس ألنها لم تساعده عىل التخلص من الضحية 
ــارست وبدت  ــة تج ــا ألن الضحي ــأل ، وإنم ــىل امل ــا ع وذبحه

عصية عىل الذبح والخضوع واالنكسار.
ــرارات املطلوبة  ــس األمن الق ــدة ومجل ــرت األمم املتح وف
ــاوزات تحالف  ــكتت عىل تج لرشعنة الحرب والحصار، وس
ــت املجازر املمنهجة  ــعودي األمريكي، وتجاهل العدوان الس
ــت وعربت  ــني تململ ــاء، وح ــني األبري ــد املدني ــة ض واملروع
ــداَ يف  ــدور محدود ج ــام ب ــو القي ــت نح ــا، واتجه ــن قلقه ع
ــرب، فقد تحركت بدافع  ــانية للح مواجهة التداعيات اإلنس
ــاعدات  ــاني"، عىل أن املس "املصلحة" قبل "الواجب اإلنس
ــوى "فتات" مقارنة باألرقام  ــت س التي تصل إىل اليمن ليس

الفعلية املرصودة يف حسابات وموازنات األمم املتحدة.
ــي، وهل  ــعب اليمن ــم املتحدة للش ــذي فعلته األم ــا ال فم
ــدوب النظام  ــق من ــدم حتى ينع ــف ال ــرب ونزي ــت الح أوقف

السعودي يف وجهها؟
ــايرت  ــي س ــة الت ــذه العصاب ــر.. فه ــر بالذك ال يشء جدي
ــتلمت  ــىل اليمن، واس ــعود يف الحرب ع ــع آل س ــأت م وتواط
ــي تخطب ود النظام  ــا، تبدو يف حالة مرثية، وه ثمن موقفه
ــرتي بها  ــواالً يش ــه أم ــرد أن لدي ــي ملج ــعودي اإلجرام الس

املواقف يف أروقة األمم.
ــت  ــة األوىل تأسس ــرب العاملي ــر الح ــام 1919م ، وإث يف ع
ــم"، ويف عام  ـــ "عصبة األم ــي عرفت ب ــة الت ــة الدولي املنظم
ــدة بعد الحرب  ــة الجدي ــات الدولي ــة للتوازن 1945م، ونتيج
ــاض عصبة  ــم املتحدة عىل أنق ــت األم ــة قام ــة الثاني العاملي

األمم.
ــالل النصف الثاني  ــن األداء املتوازن للمنظمة خ ــم يك ول
ــن القرن العرشين إال نتيجة للتوازن الدويل يف ظل الحرب  م

الباردة بني القطبني السوفيتي واألمريكي.
ــم املتحدة  ــوفيتي ، غدت األم ــاد الس ــار االتح ــع انهي وم
ــا ، وغدت خطاباتها  ــاً بأمريكا وحلفائه ــازاً دولياً ملحق جه
ــيح ال  ــبه بمن يذرف دموع التماس ــانية أش وتقاريرها اإلنس

أكرث.
ــعودي الذي لم يجد من يردعه يف  والبلية، أن النظام الس
ــتكرث عىل اليمن هذه الدموع الوقحة التي  حربه الظاملة يس

تذرفها عصابة األمم.
حقاً .. إن رش البلية ما يضحك !

  / حسن حمود
ــة  الوطني ــة  اللجن ــع  م ــة  بالرشاك
ــة  مؤسس ــذت  نف األرسى  ــؤون  لش
ــس مرشوع توزيع  ــجني الوطنية أم الس
األرسى  أرس  ــىل  ع ــة  الغذائي ــالت  الس
ــاج عىل محمد  ــل مجموعة الح بتموي

الحباري وأوالده.
وأوضح مدير عام مؤسسة السجني 
ــد أن توزيع  ــل محرز عبي الوطنية فض
األرسى  أرس  ــىل  ع ــة  الغذائي ــالل  الس
ــة  املجتمعي ــؤولية  املس ــن  ضم ــي  يأت
للمؤسسة يف تقديم املعونات اإلنسانية 
واملساعدات اإلغاثية لتخفيف املعاناة 
ــاع الحالية  ــن األوض ــن املترضرين م ع

جراء استمرار العدوان والحصار.
ــيق  التنس ــة  أهمي ــرز  مح ــد  وأك

والتعاون بني كافة الجهات ذات العالقة 
ــل  التكاف ــز  وتعزي ــل  التكام ــق  لتحقي
ــام بأرس األرسى  ــي يف االهتم االجتماع

والسجناء وتقديم الخدمات اإلنسانية 
ــريا إىل أن  ــة املجاالت.م مش ــم يف كاف له
ــلة غذائية  املرشوع تضمن توزيع 80 س

ــكر واألرز  مكونة من الدقيق والرب و الس
والزيت ، عىل أرس األرسى.

ــات  العالق ــؤول  مس ــار  أش ــدوره  ب
ــؤون  لش ــة  الوطني ــة  باللجن ــة  العام
ــراء إىل  ــو حم ــح أب ــد صال األرسى أحم
ــار حملة الوفاء  ــرشوع يأتي يف إط أن امل
لألرسى التي تنفذها اللجنة.. مبيناً أنه 
ــتهداف ثالثة آالف و 500 أرسة يف  تم اس
ــات الجمهورية خالل  مختلف محافظ

الفرتة املاضية.
ــجني  الس ــة  مؤسس دور  ــن  وثم
وجهودها املثمرة يف دعم أرس األرسى.. 
ــتمرار التعاون  ــه يف اس ــن أمل ــاً ع معرب
وذوي  أرس  ــة  رعاي ــدف  به ــيق  والتنس
ــم  وتقدي ــم  أحواله ــد  وتفق األرسى 

املساعدات الغذائية لهم.

ــــ ٨٠٨٠ مـــن أســــر ا>ســــرى مـــن أســــر ا>ســــرى ـــع ســــالل غــذائــيــة ل ـــوزي ــــ ت ـــع ســــالل غــذائــيــة ل ـــوزي ت
صنعاء -سبأ

ــر  مط ــي  بن ــة  مديري ــاء  أبن ــد  أك
ــتمرار الصمود  ــة صنعاء اس بمحافظ
ــال  وإفش ــدوان  الع ــة  مواجه يف 
التي تستهدف  مخططاته اإلجرامية 

اليمن أرضا وإنسانا.
ــة بني مطر  ــل مديري ــت قبائ ودع
ــخصيات االجتماعية والسلطة  والش
ــل  ــة قبائ ــس كاف ــاء أم ــة يف لق املحلي
ــاف  واالصطف ــم  التالح ــی  إل ــن  اليم

ملواجهة العدوان.
كما أكدت االستعداد لتقديم مزيد 
من قوافل الدعم لألبطال املرابطني يف 
ــرشف يف مواجهة  ــف ميادين ال مختل

العدوان.
ــس  ــو مجل ــا عض ــاء دع اللق ويف 
النواب يحيي املطري ومدير املديرية 

ــد  توحي إىل  ــذي  اللم ــف  عبداللطي
الصفوف إلفشال مخططات العدوان 
ــتقرار  ــة إىل زعزعة األمن واالس الرامي
ــة ألبناء  ــف املرشف ــيدين باملواق .. مش

املديرية يف مواجهة العدوان.
ــؤويل  ــا نفذ أبناء ووجهاء ومس كم

ــياني بمحافظة اب أمس  مديرية الس
وقفة حاشدة دعما الستمرار العملية 
التعليمية ومواصلة التحشيد والنفري 

العام إىل جبهات العزة والكرامة .
ــة التي  ــاركون يف الوقف ــد املش و أك
ــل  ــة وائ ــام املديري ــر ع ــا مدي حرضه

ــس املحيل  ــني عام املجل ــو راس وأم أب
ــتمرار يف  باملديرية محمد الوائيل االس
ــال والرجال حتى  ــات بامل ــد الجبه رف

تحقيق النرص .
ــة  الوقف ــن  ع ــادر  ص ــان  بي وأدان 
ــت  ــدويل والصم ال ــع  املجتم ــاذل  تخ

ــانية إزاء  ــزي للمنظمات الإلنس املخ
ــية التي  كل الجرائم واملجازر الوحش
ــاء اليمن  ــدوان بحق أبن ــا الع يرتكبه
ــي كان آخرها  ــه والت ــائه وأطفال ونس
جريمة سوق عالف يف مديرية سحار 

بصعدة .
كما أكد ثبات موقف أبناء املديرية 
ــة  العملي ــتمرار  اس ــىل  ع ــم  وحرصه
ــىل  ــة ع ــت الفرص ــة ، وتفوي التعليمي
العدوان ومرتزقته وإفشال مؤامراتهم 

التي استهدفت التعليم .
ــدة  املتح ــم  األم ــان  البي ــب  وطال
ــا  ــا ونصوصه ــق مواثيقه ــل وف بالعم
ــل  ــا والعم ــن أجله ــئت م ــي أنش الت
ــزام بتعهداتها برصف  بحيادية وااللت
ــرة نقل  ــني عقب مؤام ــات املوظف مرتب

البنك املركزي .

قبائل بني مطر وسياني إب  تؤكدان استمرار الصمود في مواجهة العدوانقبائل بني مطر وسياني إب  تؤكدان استمرار الصمود في مواجهة العدوان
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ــة  ــي بمحافظ ــدر أمن ــد مص أك
ــن  األم ــزة  أجه ــن  تمك ــدة  الحدي
ــعبية أمس من إلقاء  واللجان الش
ــر  ــن أخط ــة م ــىل ثالث ــض ع القب
ــدوان  ــا الع ــي جنده ــارص الت العن
ــل  ــة تعم ــا إجرامي ــكيل خالي لتش
يف  ــتقرار  االس و  ــن  األم ــة  لزعزع

املحافظة.
التحقيقات  أن  وأوضح املصدر 

ــوى  ق ــف  تكلي ــفت  كش ــة  األولي
ــارص املقبوض عليها  العدوان العن
برصد تحركات وتحديد إحداثيات 
ــخصيات  ــع معلومات عن ش وجم
ــباب وتجنيدهم يف  والتغرير بالش

صفوف العدوان.
ــارص الثالثة  ــار إىل أن العن وأش
ــة يف ثالث  ــارص قيادي ــربون عن يعت
ــىل خدمة العدوان  خاليا عملت ع
يف  ــة  اإلجرامي ــه  أجندت ــذ  وتنفي

الحديدة.
ــك فيما أكدت مصادر  وجاء ذل
أمنية  ضبط خلية إجرامية تابعة 
ــيالن  عس ــة  مديري يف  ــدوان  للع
بمحافظة شبوة مكونة من فريقني 
ــا كان يقوم برصد تحركات  أحدهم
ــد  ــان وتحدي ــن واللج ــال األم رج
إىل  ــا  إحداثياته ــع  ورف ــم  مواقعه

قوى العدوان.
ــادر أن الفريق  ــت املص وأوضح
ــات  عملي ــذ  بتنفي ــف  كل ــر  اآلخ
ــوات  ــل يف زرع العب ــة تتمث إجرامي
ــن  واألماك ــات  الطرق يف  ــفة  الناس
ــالق  إط إىل  ــة  باإلضاف ــة  العام
ــاط  النق ــىل  ع ــي  الح ــاص  الرص
ــس  موق ــة  نقط ــل  مث ــة  األمني
ــزام  والح ــدان  وري ــري  والداي
ــال األمن  ــتهداف رج ومحاولة اس
ــارة القرية ومحطة  ــان يف عم واللج

املطار.

ضبط خلية سرية للعدوان في عسيالن بشبوةضبط خلية سرية للعدوان في عسيالن بشبوة

٣٣ من اخطر عناصر الخاليا السرية للعدوان بالحديدة في قبضة أجهزة ا>من من اخطر عناصر الخاليا السرية للعدوان بالحديدة في قبضة أجهزة ا>من
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ومرتزقة العدو ا%ماراتي في ميناء الزيت بعدنومرتزقة العدو ا%ماراتي في ميناء الزيت بعدن
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ــتباكات العنيفة بني مسلحي املليشيا املوالية للفار   استمرت االش
ــلحة املوالية للقوات  ــيا املس املحكوم باإلعدام عبد ربه هادي واملليش
ــط حال  اإلماراتية الغازية يف محيط ميناء الزيت بمحافظة عدن وس
ذغر سادت السكان املدنيني جراء استمرار وتوسع حدة االشتباكات .
ــت األعنف  ــت أمس كان ــتباكات التي اندلع ــكان إن االش ــال س وق
ــارة بمديرية  ــاء الزيت وامتدت إىل حي الكس ــت يف محيط مين واندلع

الربيقة بعدن وأسفرت عن مرصع وإصابة العديد من املسلحني.
ــف لطريان العدو  ــط تحليق مكث ــتمرت  وس وأضافوا أن املعارك اس
ــريين إىل أن املعارك أوقعت قتىل وجرحى  ومروحياته العسكرية، مش

من الجانبني.
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