
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

ذمار / سبأ
ــار توفر  ــة بذم ــط اليمني ــة النف ــدت رشك  أك
ــتقات النفطية التجارية  كميات كافية من املش
ــق التي  ــع املناط ــالء يف جمي ــات الوك يف محط
يرشف عليها الفرع بمحافظات ذمار والبيضاء 

وإب.
ــار  ــط بذم ــة النف ــرع رشك ــر ف ــح مدي وأوض
ــن  ــرة م ــات املتوف ــي أن الكمي ــه الرشع عبدالل
ــي احتياجات  ــزل تغط ــرتول والدي ــي الب مادت
املواطنني .. الفتا إىل أن كميات جديدة ستصل 

خالل اليومني القادمني من ميناء الحديدة .

ــاق وراء  ــدم االنسي ــني إىل ع ــا املواطن ودع
ــه  ــدوان وأدوات ــا الع ــي يختلقه ــائعات الت الش
ــدف إفتعال األزمات بعد أن عجز  اإلعالمية به
عن كرس إرادة وصمود الشعب اليمني يف وجه 

آلته العسكرية عىل مدى السنوات املاضية.
ــة  الصناع ــب  ــود مكت ــي جه الرشع ــن  وثم
يف  ــة  املحافظ يف  ــة  األمني ــة  واللجن ــارة  والتج
ــة  النفطي ــتقات  املش ــع  توزي ــىل  ع اإلرشاف 
ــالء الرشكة لبيع  ــة ومتابعة وك ــم العملي وتنظي

تلك املواد بصورة مستمرة .
ــب  ــط ومكت ــة النف ــرع رشك ــار إىل أن ف وأش

ــت  ــار ضبط ــة بذم ــة األمني ــة واللجن الصناع
ــني  املتالعب ــة  الرشك ــالء  وك ــن  م ــدداً  ع ــس  أم
ــة وتم  ــواد البرتولي ــن للم ــار واملحتكري باألسع
إحالتهم للجهات املختصة إلتخاذ اإلجراءات 

القانونية.
ــط  ــة النف ــي لرشك ــاع استثنائ ــان اجتم وك
ومكتب الصناعة والتجارة وإدارة أمن املحافظة 
ــة محافظ ذمار حمود  ــد مساء أمس برئاس عق
ــكيل لجنة مشرتكة  محمد عباد، تم خالله تش
ــع  ــىل توزي ــإلرشاف ع ــات ل ــالث الجه ــن الث م

املشتقات النفطية وضبط املخالفني.

شركة النفط بذمار تؤكد توفر مادتي البترول والديزل في محطات وكالء الفرعشركة النفط بذمار تؤكد توفر مادتي البترول والديزل في محطات وكالء الفرع

الثورة/محمد املشخر /سبأ
ــدة برئاسة وكيل أول  ــاع بمحافظة الحدي ناقش اجتم
ــتقات  ــاب أزمة املش ــاش قحيم أسب ــد عي ــة محم املحافظ

النفطية باملحافظة .
ــة  املحافظ ــال  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ــد  وأك
ــار أحمد محمد ووكيل  ــن الجماعي وعبدالجب عبدالرحم
ــد يحيى نعيم  ــة واملحاسبة محم ــزي للرقاب ــاز املرك الجه
ــات األمنية  ــرتك للجه ــدور الرقابي املش ــل ال ــة تفعي أهمي

والصناعة والنفط والغاز وبما يضمن استقرار األسعار.
ــن املحافظة  ــري أم ــم مدي ــاع الذي ض ــدد االجتم وش
ــآت النفطية وجمارك  ــط والصناعة والتجارة واملنش والنف
ــىل رضورة الحد من ارتفاع  ــاء ونائب مدير املوانىء ع املين
ــزام تجار النفط  ــتقات النفطية غري املربر وإل ــار املش أسع

بالبيع بالسعر املحدد من قبل الرشكة.
ــن ، الصناعة  ــن األم ــكيل لجنة م ــاع تش ــر االجتم وأق
ــص  ــي لفح ــايس والقوم ــن السي ــط ، األم ــارة ، النف والتج
ــات املوجودة يف كل محطة  ــات الوقود ومعرفة الكمي محط
ــا بالبيع للجمهور باألسعار السائدة قبل  وإلزام أصحابه

رفعها.
ــرضورة تفريغ كميات  ــا أقر االجتماع إلزام التجار ب كم
ــود املوجودة يف خزانات رشكة النفط أوال بأول وملا من  الوق
ــتقات النفطية التي  ــات يف املش ــىل األزم ــه القضاء ع شأن

يحدثها تراكم الكميات يف الخزانات .
وأقر االجتماع دعوة تجار النفط للقاء تتم فيه مناقشة 

ــن استقرار األسعار وعدم  ــراءات واآلليات التي تضم اإلج
رفعها تحت أي ظرف.

ــة البيضاء أمس   ــل بمحافظ ــث اجتماع  مماث كما بح
ــري  ــة توف ــوري، آلي ــد املنص ــيل محم ــظ ع ــة املحاف برئاس
ــة  أزم ــاب  وأسب ــا  توزيعه ــم  وتنظي ــة  النفطي ــتقات  املش

املشتقات النفطية باملحافظة.
ــة  املحافظ ــل  وكي ــرضه  ح ــذي  ال ــاع  االجتم ــرق  وتط

ــيل النصريي  ــاء عبدالسالم ع ــات البيض ــؤون مديري لش
ــح نارص  ــات رداع صال ــؤون مديري ــة لش ــل املحافظ ووكي
ــد محمد العكام، إىل  ــويف ومدير عام مديرية رداع أحم الج
اإلجراءات الكفيلة بمنع احتكار املشتقات النفطية والغاز 

املنزيل وبيعها للمواطنني باألسعار الرسمية.
ــر رشكة النفط باملحافظة  واستمع املجتمعون من مدي
عبد الحميد الحسني إىل إيضاح حول اإلجراءات األولية 

ــتقات النفطية  ــب بأسعار املش ــن التالع ــذة للحد م املتخ
ــات .. الفتا إىل  ــا يف كافة املحط ــة توزيعها وبيعه ــذا آلي وك
ــه ومنذ الوهلة األوىل الفتعال األزمة تمت مبارشة النزول  أن
ــا للسعر  ــع وفق ــات بالبي ــي املحط ــزام مالك ــي وإل امليدان

الرسمي والكميات املتوافرة.
وشدد عىل أهمية اضطالع الجميع بمسؤولياتهم تجاه 
األزمة املفتعلة والعمل عىل تجاوز كافة االختالالت وضبط 

املخالفات وتنظيم آلية عمل محطات املشتقات النفطية.
ــة  ــزة املختص ــاء إىل أن األجه ــظ البيض ــت محاف ولف
ــال األزمات  ــه نفسه افتع ــن تسول ل ــاون مع كل م ــن تته ل
ــع  ــل الوض ــاس يف ظ ــة الن ــق معيش ــب يف تضيي والتسب

الراهن...
ــكيل غرفة عمليات لتلقي البالغات  الفتا إىل أنه تم تش
ــتقات  بخصوص املخالفات واحتكار السلع بما فيها املش

النفطية والغاز املنزيل باملحافظة.
ــظ الدكتور  ــاع  برئاسة املحاف ــران ناقش اجتم ويف عم
ــتقات  ــهده املش فيصل جعمان، الجوانب املتعلقة بما تش
ــار وإشاعة عدم  ــاز املنزيل من ارتفاع لألسع النفطية والغ

توفر هذه املادة.
وتطرق االجتماع الذي ضم مدير أمن املحافظة العميد 
محمد املتوكل ومدير مكتب الصناعة والتجارة باملحافظة 
ــد  ــع ح ــة بوض ــراءات الكفيل ــن، إىل اإلج ــدر الدي ــارس ب ي
للتالعب باألسعار واملواد االستهالكية وخاصة املشتقات 

النفطية ومادة الغاز.
ــة اضطالع  ــظ جعمان أهمي ــد املحاف ــاع أك ويف االجتم
ــدوره يف تعزيز الرقابة اليومية  ــب الصناعة والتجارة ب مكت
ــع بتقارير عن  ــاز والرف ــرتول والغ ــات الب ــىل كافة محط ع

الكميات املخزونة باملحطات يف مديريات املحافظة.
ــراءات القانونية بحق  ــىل رضورة تطبيق اإلج وشدد ع
ــن قبل رشكة  ــني باألسعار املحددة م ــن واملتالعب املحتكري
ــر كميات من  ــر الرشكة تؤكد توف ــة وأن تقاري النفط خاص

املشتقات النفطية تكفي ألكرث من ثالثة أشهر.

ـــران والــبــيــضــاء  ـــم ــدة وع ــدي ــح ــال ــط أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ب ــب ـــران والــبــيــضــاء مــنــاقــشــة آلـــيـــات ض ـــم ــدة وع ــدي ــح ــال ــط أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ب ــب مــنــاقــشــة آلـــيـــات ض
وسط اجراءات للحد من تالعب المحطات النفطية والغازيةوسط اجراءات للحد من تالعب المحطات النفطية والغازية

صنعاء / سبأ 
ــة رئيس مجلس  ــد أمس بصنعاء برئاس ــش اجتماع موسع عق ناق
ــل تضافر جهود  ــن حبتور، سب ــور عبدالعزيز صالح ب ــوزراء الدكت ال
لة  ــي ذات الِصّ ــع املدن ــاص ومنظمات املجتم ــاع الخ ــة والقط الحكوم
ــة ومكملة للجهود  ــة مؤسسية دائم ــرض الرسطان وفق آلي ــة م ملكافح

القائمة يف هذا املجال .
ــؤون األمن  ــوزراء لش ــي رئيس ال ــل من نائب ــاع ك ــارك يف االجتم ش
ــور  ــة الدكت ــؤون االقتصادي ــان ، والش ــالل الرويش ــواء ج ــاع الل والدف
ــط والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم  حسني مقبويل و وزراء التخطي
ــان الدكتور  ــة العامة والسك ــان والصح ــور صالح شعب ــة الدكت واملالي
ــورى الدكتور  ــؤون مجليس النواب والش محمد بن حفيظ والدولة لش
ــاع وعبدالعزيز البكري و رضية  ــيل أبو حليقه ووزراء الدولة فارس من ع
ــوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي  محمد عبدالله وأمني عام مجلس ال
ــالج األورام والربنامج  ــي لع ــز الوطن ــني يف املرك ــة إىل املسؤول ، باإلضاف

الوطني لعالج الرسطان ورابطة أمراض الرسطان.
ــاء صندوق مكافحة الرسطان  وناقش االجتماع مرشوع قانون إنش
الذي تم سحبه من مجلس النواب بهدف إثرائه باآلراء واألفكار األكرث 
ــا تحقيق تدخالته الوطنية  ــوًال للتطبيق ، والتي من شأنه واقعية وقب
واإلنسانية واألخالقية تجاه مرىض الرسطان عىل مستوى الجمهورية 
ــة والفنية  ــة املقومات املادي ــري كاف ــن معاناتهم عرب توف ــف م والتخفي
ــة للوقاية من  ــاده للجوانب التوعوي ــن إسن ــة لهم ، فضال ع والعالجي
ــداء ، والتي قد تؤدي ، وفقا لإلحصائيات يف الدول األخرى ، إىل  هذا ال

تخفيف نسبة اإلصابة بواقع 40 % .
ــن املقرتحات التي من شأنها خدمة  وتدارس االجتماع مجموعة م
ــل األرقام  ــان وذلك يف ظ ــة ملكافحة الرسط ــود الجماعي ــة والجه الرؤي
ــا البالغة  ــذا املرض يف بالدن ــة السنوية به ــن حجم اإلصاب ــة ع املخيف

سبعة آالف إصابة وبواقع 600 إصابة شهريا .
ــد االجتماع أهمية قيام الجهات املعنية يف وزارة الصحة العامة  وأك
ــات ذات العالقة بإعداد  ــري بالتعاون مع الجه ــان والزراعة وال والسك
ــواد املرسطنة ضمن النظام  ــي حول هذا املرض وقائمة بامل سجل وطن
الغذائي اليومي ، مع العمل عىل تكثيف حمالت التوعية عن الرسطان 

وأهمية الفحص املبكر والدوري كذا دور العالج املبكر يف التعايف منه.
ــوي لصندوق مكافحة الرسطان  ــا أكد االجتماع عىل الدور الحي كم
ــال التي تم  ــود واألعم ــل للجه ــار مؤسيس مكم ــاؤه كإط ــع إنش املتوق

إنجازها خالل الفرتة املاضية لصالح مرىض الرسطان ..
ــؤون مجليس  ــت لجنة مهنية ومالية برئاسة وزير الدولة لش وشكل
ــورى ووزارات املالية والصناعة والتجارة والزراعة والري  النواب والش
ــج الوطني  ــالج األورام والربنام ــز ع ــاص ومرك ــاع الخ ــب القط إىل جان
ــون الصندوق  ــه ، ملراجعة مرشوع قان ــان ورابطة أمراض ــالج الرسط لع
ــن كافة الجوانب املؤسسية والقانونية ، وعىل أن تقدم اللجنة نتائج  م
ــة تمهيدا لرفعه  ــا إىل االجتماع القادم األسبوع املقبل للمناقش أعماله
ــن جديد إىل مجلس  ــته وإقراره وإحالته م ــس الوزراء ملناقش إىل مجل

النواب الستكمال اإلجراءات الدستورية الالزمة إلصداره.

تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون صندوق تشكيل لجنة لمراجعة مشروع قانون صندوق 
مكافحة السرطان من كافة الجوانبمكافحة السرطان من كافة الجوانب

في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة سبل مكافحة السرطانفي اجتماع برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة سبل مكافحة السرطان

رئيس الوزراء : العمل المؤسسي يجب أن يحكم عالقات التكامل والشراكة بين األطر الرسمية  والقطاع الخاص رئيس الوزراء : العمل المؤسسي يجب أن يحكم عالقات التكامل والشراكة بين األطر الرسمية  والقطاع الخاص 
التقى رؤساء الجامعات األهلية التقى رؤساء الجامعات األهلية 

دعوة األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الصف والموقف والرؤية الوطنية تجاه مؤامرات العدواندعوة األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الصف والموقف والرؤية الوطنية تجاه مؤامرات العدوان
صنعاء / سبأ

ــل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فرتة انعقاده الثانية من  واص
ــدورة الثانية لدور اإلنعقاد السنوي الثاني عرش أمس برئاسة رئيس  ال

املجلس األخ يحيى عيل الراعي .
ــراض التطورات  ــة بإستع ــس الجلس ــس املجل ــل رئي ــث استه حي
ــزاب والتنظيمات  ــا .. داعياً األح ــة ومستجداته ــىل الساحة الوطني ع
ــة واملهنية  ــات العمالي ــع املدني والنقاب ــات املجتم ــة ومنظم السياسي
ــف وتوحيد الصف  ــد من التكات ــات املجتمع إىل مزي ــة رشائح وفئ وكاف
ــرات دول تحالف العدوان بقيادة  ــف والرؤية الوطنية تجاه مؤام واملوق

السعودية.
ــة الداخلية ملا لذلك من  ــز لحمة وتماسك الجبه ــد رضورة تعزي وأك
ــف معه يف  ــودي ومن تحال ــوع العدو السع ــت الذي يتن ــة يف الوق أهمي
ــه العامة والخاصة  ــعب اليمني ومقدراته ومكتسبات جرائمه بحق الش

وبنيته التحتية ويضاعف من املعاناة اإلنسانية للشعب اليمني.
ــة املقروءة  ــواب وسائل اإلعالم املختلف ــس مجلس الن وخاطب رئي
واملسموعة واملرئية وكذا وسائل التواصل اإلجتماعي بتسليط الضوء 
ــىل الجرائم واملجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بقيادة السعودية  ع

وكشفها وتسخري الجهود وكافة فنون العمل اإلعالمي لهذا الغرض.
ــه املرشوع ضد  ــعب الفلسطيني وكفاح ــف الداعم للش وجدد املوق
ــي تستهدف التوسع يف  ــبوهة الت ــب الصهيوني وتحركاته املش املغتص
ــىص أوىل القبلتني وثالث  ــىل املسجد األق ــات والتآمر ع ــاء املستوطن بن

الحرمني الرشيفني.
واعترب رئيس مجلس النواب اتفاق الوحدة الوطنية بني حركتي فتح 
ــئوم يف ذكراه املئوية ..  وحماس الفلسطينيتني رداً عىل وعد بلفور املش
مشيداً بالجهود التي بذلت يف سبيل تحقيق هذا اإلتفاق بما يعزز من 

وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه الوطنية املنشودة.
ــوم به األمم املتحدة يف استنكار ومنع  ــرق إىل ما كان يجب أن تق وتط
اإلجراءات األخرية التي قام بها تحالف دول العدوان بقيادة السعودية 
ــوة للسفن الرابضة يف  ــالق املنافذ بدال من توجيه الدع ــا يخص إغ فيم

ميناء الحديدة برسعة مغادرة امليناء.
ــا رئيس  ــة التي وجهه ــس إىل الرسال ــع املجل ــدد استم ــذا الص وبه

مجلس النواب إىل أمني عام األمم املتحدة ورئيس مجلس األمن الدويل 
ــة العربية  ــاء الربملانات الدولي ــاد الربملاني الدويل ورؤس ــس اإلتح ورئي

فيما ييل نصها :
ــني ونصف من  ــاً ألكرث من سنت ــاً وإنسان ــاه اليمن أرض ــم ما عان رغ
ــة مخالف لكل  ــة واملرشوعي ــر إىل الرشعي ــم يفتق ــي ظال ــدوان همج ع
ــوق اإلنسان  ــرب انتهاكاً رصيحاً لحق ــة ويعت ــراف واملواثيق الدولي األع
ــدوان بقيادة  ــف الع ــدات، واصل تحال ــني واملعاه ــا القوان ــي كفلته الت
السعودي ارتكاب حرب اإلبادة الجماعية مخلفاً مجازر بشعة وجرائم 
ــاء وشيوخاً ودمر  ــاء من املدنيني أطفاًال ونس ــل راح ضحيتها األبري قت
ــازل مستهدفاً بذالك  ــة االقتصادية والتنموية وهدم املن البنى التحتي
ــزارع وقاعات  ــور واملدارس واملصانع وامل ــفيات والطرق والجس املستش
ــة  ــة الحديث ــواع األسلح ــة أن ــا كاف ــاً فيه ــزاء مستخدم ــراس والع األع

والفتاكة بما فيها املحرم استخدامها دولياً.
ــم الصواريخ والقنابل املحرمة فرض  والستكمال إبادة من لم تبيده
ــع من خالله دخول  ــرا وشامال براً وبحراً وجواً من ــدوان حصار جائ الع
الغداء والدواء واملتطلبات الرضورية لالستمرار عىل قيد الحياة فدخل 
ــه األمراض واألوبئة الخطرية  ــعب اليمني مرحلة املجاعة وفتكت ب الش
ــاع الصحية مرشحة  ــدوز واألوض ــريا ثم الدفترييا ت ــىش وباء الكول فتف
ــدت حتى اآلن  ــة الفتاكة التي حص ــد من األمراض واألوبئ ــيش مزي لتف

آالف الضحايا وعرشات اآلالف من املصابني.
ــودي بذالك بل أضافت اآلن  ــف دول تحالف العدوان السع ولم تكت
ــة والجوية  ــذ الربية والبحري ــالق جميع املناف ــر تمثل يف إغ ــراء آخ إج
ــعب اليمني  ــراج سفن املساعدات الغذائية والدوائية املرسلة للش وإخ
ــدة وكذا سفن املساعدات  ــن املنظمات اإلنسانية التابعة لألمم املتح م

ــا يف كل من ميناءي  ــتقات النفطية التي تفرغ حموالته الدوائية واملش
الحديدة والصليف األمر الذي سيضاعف من تفاقم األوضاع املعيشية 
ــة وبيئية عىل  ــذر بكارثة إنساني ــعب اليمني وين ــة ألبناء الش والصحي
ــدويل ومنظماته ويف مقدمتها  ــرأى ومسمع ويف ظل صمت املجتمع ال م
ــة اإلنسانية  ــات الدولي ــن الدويل واملنظم ــدة ومجلس األم ــم املتح األم

األخرى.
ــال اإلبادة  ــات وأعم ــذه االنتهاك ــرف املنظمات عن ه ــض ط وإن غ
ــق واألعراف الدولية  ــة وخرقاً لكل املواثي ــة التي تمثل مخالف الجماعي
ــعب اليمني  ــد الش ــة ض ــة إضافي ــل جريم ــة، يمث ــع السماوي والرشائ

ومشاركة عملية يف أعمال اإلبادة بكل تفاصيلها.
ــك الجرائم  ــي من كل تل ــي الذي يعان ــعب اليمن ــا ممثلون للش إنن
ــم املجتمع الدويل  ــه ونخاطب من خاللك ــم باسم ــات نخاطبك واملمارس
ــوري العاجل لرفع  ــي ونناشدكم جميعاً التدخل الف والضمري اإلنسان
ــعب  ــراءات اإلبادة واإلخضاع للش ــاة وإيقاف خطوات وإج هذه املعان

اليمني التي تحاول بهذه الترصفات تركيعه.
إىل ذلك وقف املجلس أمام التداعيات األخرية للتصعيد الذي يقوم 
به تحالف العدوان بقيادة السعودية والذي أحدث اختالالت يف وجود 

املشتقات النفطية ومادة الغاز وارتفاع أسعارهما.
ــاذ الوطني إىل  ــة اإلنق ــواب حكوم ــا مجلس الن ــار دع ــذا اإلط ويف ه
ــاة الناس  ــدف حي ــي تسته ــات الت ــال واإلشاع ــذه األعم ــدي له التص
ــرثوات املعدنية  ــط وال ــف وزارات النف ــا بتكلي ــاً إياه ــية ..مطالب املعيش
ــي النفط والغاز برسعة  ــة والتجارة والداخلية ورشكت واملالية والصناع
ــتقات النفطية والغاز املنزيل ملنع  النزول امليداني إىل محطات بيع املش
التالعب بأسعار هذه املواد ومحاسبة املتسببني يف إيجاد اية اختالالت 

ورسعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه ذلك.
ــل جلسته باستعراض محرضه السابق  هذا وكان املجلس قد استه
ــيئة  ــد جلسات أعماله اليوم األربعاء بمش ــق عليه وسيواصل عق وواف

الله تعاىل.

ـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــألعـــمـــال  ـــوم ـــك ـــح ـــــواب يــــدعــــو ال ـــــن ـــة لـــلـــتـــصـــدي لـــألعـــمـــال مـــجـــلـــس ال ـــوم ـــك ـــح ـــــواب يــــدعــــو ال ـــــن مـــجـــلـــس ال
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
عسري : 

ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
تجمعات مرتزقة الجيش السعودي يف موقع 

الشبكة
نجران : 

ــني  السعودي ــود  للجن ــف  زح ــار  انكس  -
ــم خسائر  ــة وتكبيده ــىل الرشف ــني ع واملنافق

فادحة يف األرواح والعتاد
- قصف صاروخي ومدفعي عىل تجمعات 
ــن مواقعهم  ــدد م ــني يف ع ــود السعودي للجن
ــة ،  ــع الرشف ــىل موق ــف ع ــرس الزح ــالل ك خ
ــريان الحربي 9  ــن الط ــن مع ش ــف تزام الزح
غارات عىل موقع الرشفة وتمشيط ملروحيات 

األباتيش
ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــي  ــني يف موقع ــود السعودي ــات للجن تجمع

الحماد والهجلة
ــش  ــة الجي ــات مرتزق ــداف تجمع - استه

السعودي يف موقع عباسة بقذائف املدفعية
جيزان : 

ــا عىل  ــخ كاتيوش ــة صواري ــالق صلي - إط
تجمع للجنود السعوديني يف قيادة العارضة

ــات  تجمع ــدف  يسته ــي  مدفع ــف  قص  -
للجنود السعوديني يف موقع الكرس والدخان 

والعبادية
ــرية  ــة بالحث ــوة ناسف ــة بعب ــار آلي - انفج

ومرصع من كان عىل متنها 
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

بصاروخ موجه يف رقابة بالحثرية

االثنين 2017/11/6       

مأرب :
ــا  صاروخ ــق  تطل ــة  الصاروخي ــوة  الق  -
ــىل معسكر  ــو إم“ ع ــوع ”قاهر ت ــا ن باليستي

الرويك
تعز : 

ــش واللجان ينفذون عملية نوعية  - الجي
عىل مواقع منافقي العدوان بمنطقة القوز يف 

مقبنة خلفت قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدو الجي - مجاه
ــة عىل جبل  ــرة الكامل ــن السيط ــون م يتمكن

القوز والقرى املجاورة بالكامل 
ــعبية   ــان الش ــش واللج ــدو الجي - مجاه
ــال بمنافقي  ــا محم ــا عسكري ــرون طقم يدم

العدوان يف منطقة القوز بمديرية مقبنة
- إعطاب معدل 23 ومعدل 14 باستهداف 

مدفعي يف جبل النعمان بالكدحة 
ــادر  ــادي/ عبدالق ــيخ القي ــرصع الش - م
ــه بنريان  ــن مرافقي ــريي وعدد م ــل الحم هائ

الجيش واللجان الشعبية يف مقبنة
ــا عىل مواقع  ــنون هجوم - املجاهدون يش
ــاذيل وإحراق طقم  املنافقني جنوب غرب الش

واغتنام آخر وعدد من األسلحة
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدو  الجي - مجاه
ــلون محاولة تسلل ملنافقي العدوان يف  يفش

بري باشا بمديرية املظفر
ــع املنافقني باملدفعية يف  - استهداف مواق
ــة الصلو ويف  ــبكة والصيار يف مديري تبة الش

منطقة املفاليس وحيفان
ــني يف مناطق متفرقة  - قنص 6 من املنافق

بمحافظة تعز
نهم :

ــي  منافق ــوف  صف يف  ــى  وجرح ــىل  قت  -
العدوان خالل عملية عسكرية عىل مواقعهم 

يف قرية الحول بمديرية نهم
البيضاء : 

ــني يف جميدة بقيفة  ــرس زحف للمنافق - ك
وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم 

ــدف تحصينات  ــي يسته ــف مدفع - قص
للمنافقني يف شبكة صباح بمديرية ذي ناعم 

شبوة : 
ــري للمنافقني بنريان  - إحراق طقم عسك
ــارة  الكس يف  ــان  واللج ــش  الجي ــدي  مجاه

بشبوة
ميدي :

ــال صحراء  ــني شم ــن املنافق ــص 6 م - قن
ميدي

ــدف  ــان تسته ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــال  شم ــني  املنافق ــات  وتجمع ــات  تحصين

صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

حجة : 
ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة   غ  -
ــن يف منطقة دوار  ــي عىل منزل مواط األمريك

بمديرية مستبا
ــىل  ــارة ع ــن 11 غ ــدوان يش ــريان الع - ط

مديريتي حرض وميدي
الحديدة : 

ــودي  السع ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  -
األمريكي عىل مديرية الخوخة

ــودي  ــي السع ــدوان األمريك ــريان الع - ط
يشن غارة عىل مديرية الخوخة

صعدة : 
ــودي  ــي سع ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــن مديرية رازح  ــق متفرقة م يستهدف مناط

الحدودية
ــودي  ــي سع ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــة من مديرية منبه  يستهدف املناطق الغربي

الحدودية
ــي  ــودي األمريك ــدوان السع ــريان الع - ط
ــن 3 غارات عىل منطقة الثعبان بمديرية  يش

باقم 
ــارة لطريان العدوان عىل منطقة املليل  - غ

بمديرية كتاف
ــودي يستهدف  ــي سع ــف صاروخ - قص
ــني بمنطقة النعاشوة  ــزارع وموايش املواطن م

بحيدان
صنعاء : 

ــودي  ــي السع ــدوان األمريك ــريان الع - ط
يشن 3 غارات عىل مبنى السفارة السعودية

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء - سبأ 
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز  التقى رئيس ال
ــاء رؤساء  ــس بصنع ــور، أم ــح بن حبت صال
ــر التعليم  ــة بحضور وزي ــات األهلي الجامع
ــايل والبحث العلمي حسني حازب ووزير  الع
ــورى  ــيس النواب والش ــؤون مجل الدولة لش
ــة  ــر الدول ــة ووزي ــو حليق ــيل أب ــور ع الدكت
عبدالعزيز البكري وممثلني عن إتحاد الغرف 

التجارية والصناعية.
ــم  ــاع التعلي ــة أوض ــاء ملناقش ــرس اللق ك
ــار  مس يف  ــوي  الحي ودوره  ــيل  األه ــايل  الع
ــود مؤسسات  ــة املعزز لجه ــة البرشي التنمي
ــالوة عىل  ــة، ع ــي الحكومي ــم الجامع التعلي
التطرق إىل طبيعة العالقة بني وزارة التعليم 
ــي والجامعات األهلية  العايل والبحث العلم
ــة  اإلرشافي ــب  بالجوان ــق  يتعل ــا  م ــة  خاص
ــود التطويرية  ــة وإسنادها للجه والتقويمي
لهذه املؤسسات ملا فيه تمتني دورها الحيوي 

يف مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية .
ــاط  النش ــة  قدسي ــام  أم ــاء  اللق ــف  ووق
األكاديمي للجامعات، وما تتعرض له بعض 
ــهري غري مسؤول  ــات األهلية من تش الجامع
ــع التواصل  ــة ومواق ــل اإلعالمي ــرب الوسائ ع
ــا العلمية  ــن مكانته ــي ينتقص م االجتماع
ــدور األصيل  ــا، بخالف تناول ال وأكاديمييه
ــايل يف معالجة وتصحيح  ــوزارة التعليم الع ل
ــا جامعة من  ــأ يف أيم ــة إختالالت قد تنش أي

الجامعات.
ــاء اللقاء إىل  ــوزراء أثن ــع رئيس ال واستم
ــة حول  ــات الحكومي ــاء الجامع ــرح رؤس ط
ــي تواجهها هذه  ــات والتدخالت الت التحدي

ــربرة وتفتقر ألية  ــورة غري م ــات، بص الجامع
ــة ..  ــات قانوني ــة أو خروق ــاب موضوعي أسب
ــوات تصحيحية  ــع أية خط ــن أنهم م مؤكدي
ألية إختالالت قائمة ووفقا ملا حدده القانون 

واللوائح املنظمة لهذه العملية .
وأشاروا إىل أن استقرار العملية اإلرشافية 
ــىل أداء  ــس ع ــايل ينعك ــم الع ــوزارة التعلي ب
ــم  التعلي ــات  مؤسس ــاط  نش ــرار  واستق
وان  ــيل  واأله ــي  الحكوم ــقيها  بش ــايل  الع
ــن احرتامهم لكافة  ــس صحيح .. مؤكدي العك
اإلجراءات التنظيمية القانونية التي ينبغي 
ــني الجهات  ــة ب ــة والرشاك ــري العالق أن تسي
الحكومية املعنية ومؤسسات التعليم العايل.
ــاء تقديره  ــوزراء أثناء اللق ــد رئيس ال وأك
ــه  ــع ب ــذي تضطل ــي ال ــدور الوطن ــايل لل الع
الجامعات األهلية باعتبارها رافدا من روافد 
التطوير والتنمية البرشية .. مشددا عىل أن 
ــراءات والعمل املؤسيس هو ما يحب أن  اإلج
ــل والرشاكة بني األطر  ــات التكام يحكم عالق

الرسمية والقطاع الخاص.
ــة  الرشاك روح  ــون  تك أن  ــب  يج  " ــال  وق
ــدود املسؤوليات  ــات وح ــي الناظم للعالق ه
ــدم االنضباط له  ــراف، ألن ع ــة األط بني كاف
تداعيات وآثار سلبية ليس عىل هذا القطاع 

فحسب بل وجميع القطاعات األخرى".
ــراءات  اإلج ــاذ  اتخ ــا  علين  " ــاف  وأض
ــح والنظم  ــني واللوائ ــا للقوان ــرارات وفق والق
ــارج النصوص  ــاد خ ــدم االجته ــذة وع الناف
ــة الن يف ذلك انتقاص يف حق ُمَتِّخذ  القانوني

القرار ".
ــوزراء أن قضايا الخالف  كما أكد رئيس ال

ــن كله وليس  ــق الرضر باليم ــهري يلح والتش
ــرف  ــل الظ ــا يف ظ ــه ال سيم ــة معين مؤسس
ــعب اليمني جراء  ــذي يمر به الش الراهن ال
ــا أن من يعمد  ــار .. موضح ــدوان والحص الع
للتشهري باآلخرين دونما معطيات حقيقية 

ينبغي أن تتم محاسبته .
ــوى العلمي  ــكيك باملست ــت إىل التش ولف
ــد جريمة كربى  ــان يع ــا بره ــهادة دونم للش
ــال " ينبغي  ــا وطالبنا .. وق ــق مؤسساتن بح
ــا ورؤانا لتعرب  ــني أن نخرج بأفكارن كأكاديمي
عن املساحة الكبرية التي تمثل اليمن أجمع 
ــات  ــا يف مربع ــا وأفكارن ــرص أنفسن وإال نح

صغرية تعرب عن فكر أو رؤية أحادية".
ــىل الدور  ــور ع ــن حبت ــور ب ــدد الدكت وش
ــاد األكاديمي ورضورة  ــام ملجلس االعتم اله
ــوة دوره  ق ــق  لتحقي ــه  ــع مع الجمي ــاون  تع
ــالالت يف أداء  ــة اخت ــم أي ــه يف تقوي وتدخالت
ــة .. مبينا أن  ــات الحكومية أو األهلي الجامع
املرجعيات القانونية هي األساس يف العالقة 
ــاء العادل والنزيه هو ما ينبغي أن  وأن القض
ــه حيثما  ــا وأن نلجأ إلي ــرس يف أوساطن يتك

اقتضت الرضورة ذلك.
ــم  ــام التعلي ــم نظ ــت إىل رضورة تقيي ولف
ــم السليم  ــك وفق أسس التقوي عن بعد وذل
ــام وإصالح  ــؤدي إىل تطوير هذه النظ ــا ي بم
ــوبه ملا من شأنه خدمة  أية اختالالت قد تش
ــود  ــة وتحقيق األثر املنش ــة التعليمي العملي
ــوق  حق ــون  وص ــام  النظ ــن  م ــوع  الن ــذا  له

املستفيدين منه.
ــف وزارة التعليم  ــاء إىل تكلي وخلص اللق
ــن رؤساء  ــي وعدد م ــث العلم ــايل والبح الع
ــات أكاديمية إىل بلورة  ــات وشخصي الجامع
ــذا اللقاء  ــار أثناء ه ــته من أفك ما تم مناقش
ورؤى للمعالجات، يف مشاريع قرارات وذلك 
ــخصية  يف تجاه الوصول إىل استقاللية الش
ــة وبما يوفر يف الوقت  األكاديمية لكل جامع
ــن  ــة للمستثمري ــن الحماي م ــاً  ــه نوع نفس
ــم  رغ ــم  وطنه يف  ــار  االستثم ــروا  آث ــن  الذي
ــن تعقيدات  ــا يخلقه م ــدوان وم ــروف الع ظ
ــار دورهم  ــة باعتب ــاة كاف ــىل نواحي الحي ع
ــة  ــن بقي ــة ع ــل أهمي ــة ال يق ــذه اللحظ يف ه
ــي الصامدة واملواجهة  رشائح املجتمع اليمن
ــه التدمريية بما يف ذلك  ــدوان ومخططات للع
ــعبية  ــال الجيش واللجان الش فرسان وأبط

واملتطوعني.


