
0202 أخباروتقارير

صنعاء/سبأ
ــة رئيس  ــر الخارجي ــب وزي ــى نائ التق
ــؤون الالجئني حسني  اللجنة الوطنية لش
ــة  ملفوضي ــم  املقي ــل  املمث ــس  أم ــزي  الع
ــامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  الس

لدى بالدنا أيمن غرايبة.
ــة جوانب  ــاء مناقش ــرى خالل اللق ج
ــة اإلنقاذ  ــني حكوم ــيق ب ــاون والتنس التع
ممثلة باللجنة الوطنية لشؤون الالجئني 
ومكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة، 
ــني  بالالجئ ــة  املتصل ــا  القضاي ــة  كاف يف 
ــوء وأضاعهم يف اليمن ودور  وطالبي اللج

املفوضية يف تويل مسؤولياتها والتزاماتها 
ــة أوضاع  ــني بموجب اتفاقي ــاه الالجئ تج
ــام 1951م وبرتوكول 1967م  ــني الع الالجئ

والقوانني الوطنية النافذة يف بالدنا.
كما تطرق اللقاء إىل الجوانب املتعلقة 
ــات  ــم الخدم ــة يف تقدي ــهام املفوضي بإس
ومعالجة أوضاع الالجئني وتكثيف العمل 
ــة لهم إىل  ــودة اآلمن ــجيع الع ــاه تش باتج
ــج التحفيزية  ــالل الربام ــن خ ــم م أوطانه
ــاء  املوجهة لهذا الغرض، والرشوع يف إنش
ــن  املتواجدي ــني  الالجئ ــأوي  ت ــات  مخيم
ــيق مع  ــذا رضورة التنس ــل اليمن وك داخ

ــوء  اللج ــي  طالب ــة  لتوعي ــدر  املص دول 
ــن املخاطر  ــري الرشعيني م ــن غ واملهاجري
ــة يف  ــب خاص ــة التهري ــة لعملي املصاحب
ــج  ــري املمنه ــم والتدم ــدوان القائ ــل الع ظ
ــد عبئاً إضافياً عىل  للبنية التحتية ما يع

الجمهورية اليمنية.
ــس اللجنة الوطنية  ويف اللقاء أكد رئي
ــات واملواثيق  ــة االتفاق ــزام اليمن بكاف الت
ــذه القضايا مع  ــق به ــا يتعل ــة يف م الدولي
أهمية إيالء االعتبار للظروف االستثنائية 
ــا بالدنا حالياً جراء  الصعبة التي تمر به

العدوان .

األول  ــي  العلم ــر  املؤتم يف  ــاركون  املش ــد  أك
ــانية يف ختام أعماله أمس بجامعة  للعلوم اإلنس
ــوث  ــام بالبح ــة االهتم ــاء أهمي ــس بصنع األندل
ــية  ــب السياس ــى بالجوان ــي تعن الت ــة  القانوني
ــاة الناس ورفعها إىل  ــة لحي واالقتصادية املالمس

جهة االختصاص لالستفادة منها.
ــل عىل  ــىل رضورة العم ــاركون ع ــدد املش وش
ــتفادة من الفرص  إدراك املقرتحات العامة واالس
ــارف  ــوم واملع العل ــاالت  ــع مج ــة يف جمي املتاح
ــة، والدعوة  ــة املجتمعي ــة العلمي ــم الخدم لتقدي
ــت يف  ــة ربط البحوث العامة التي نوقش إىل أهمي
ــالمية ومعالجة  ــة اإلس ــكام الرشيع ــر بأح املؤتم

األوضاع الراهنة التي تمر بها البالد.
يف  ــة  املعني ــات  الجه ــاركون  املش ــب  وطال
ــل  العم ــجيع  بتش ــايل  الع ــم  التعلي ــات  مؤسس
ــىل رضورة بناء  ــي واألكاديمي والتأكيد ع البحث
ــر من خاللها  ــات بحثية إدارية تتوف ــدة بيان قاع
ــني الباحثني  ــوار الهادف ب ــبيل التفاعل والح س
ــة  ــىل مهن ــة ع ــة واملرشف ــات املعني ــث الجه ، وح
ــس والضوابط واإلجراءات  املراجعة بوضع األس
ــات املراجعة يف  ــوق خدم للرقابة الدائمة عىل س

اليمن للحد من االحتكار والسيطرة السوقية.
ــة  املعني ــات  الجه ــات  التوصي ــت  طالب ــا  كم
ــات  ــني الخدم ــىل تحس ــم ع ــة والتعلي الرتبي يف 
التعليمية وفق معايري الجودة الشاملة، والتوسع 
ــاض األطفال واالهتمام بإعداد  يف فتح مرحلة ري
ــي  يلب ــا  بم ــا  ومناهجه ــة  املرحل ــذه  ه ــي  معلم
ــة  نوعي ــني  وتحس ــات  واملتطلب ــات  االحتياج

املدخالت للحصول عىل أفضل املخرجات .
ــذوي  ب ــام  االهتم رضورة  ــاركون  املش ــدد  وش
ــع وظيفة  ــب م ــة ملا يتناس ــات الخاص االحتياج
ــم، إضافة إىل االهتمام  ــة ودمجها يف التعلي كل فئ
ــع تخصصاتهم  ــب م بتأهيل املعلمني بما يتناس
ومواكبة التطورات املتسارعة يف تقنيات التعليم .
ــار  ــاد مستش ــر أش ــال املؤتم ــام أعم ويف خت
ــي الدكتور  ــايل والبحث العلم ــم الع ــر التعلي وزي
ــي  ــود الت ــماري بالجه ــه الش ــف الل ــد ضي محم
ــبيل  ــاء يف س ــس بصنع ــة األندل ــا جامع بذلته
ــذا املؤتمر العلمي األول للعلوم  إعداد وإنجاح ه
ــانية يف ظل الظروف الراهنة التي تمر بها  اإلنس

البالد جراء استمرار العدوان .
ــص  ــد األوىل يف تخصي ــة تع ــد أن الجامع وأك

ــجيع  ــا لصالح دعم وتش ــن إيراداته ــة م 30 باملائ
ــن خالل رعايتها  ــة البحث العلمي وذلك م ورعاي
ــات ،  ــة املعلوم ــة لتقني ــرات العلمي ــة املؤتم وإقام
ــة يف عام واحد ما  ــانية واالجتماعي والعلوم اإلنس
ــاف إىل رصيد  ــة حقيقة وتوجه عام يض يمثل نقل
ــث العلمي وتطوير  ــة يف عملية دعم البح الجامع

برامجها التعليمة .
ــة  بدراس ــة  الجامع ــام  قي ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــد  ــر وتحدي ــة يف املؤتم ــة املقدم ــاث العلمي األبح
ــا للوزارة من  ــتفيدة منها وتقديمه ــات املس الجه
ــات البحث  ــلم أولوي ــا من ضمن س ــأن وضعه ش
ــي التي تلبي احتياجات التنمية والخدمة  العلم
املجتمعية وبحيث تكون إحدى ثمار ونتائج هذا 
املؤتمر وتحويلها إىل واقع عميل لالستفادة منها.

ــرشوع تحديد  ــا م ــوزارة لديه ــت إىل أن ال ولف
ــة الوطنية ملختلف  ــري املرجعية واألكاديمي املعاي
ــد تم االنتهاء من وضع  الربامج والتخصصات وق
ــوب،  ــنان والحاس ــي طب األس ــري لربنامج املعاي
ــة العام  ــة الربامج نهاي ــن بقي ــيتم االنتهاء م وس
ــني  تحس يف  ــة  الجامع ــدور  ب ــا  ..منوه ــاري  الج
ــا  ــات العلي ــال الدراس ــا يف مج ــر برامجه وتطوي

ــج  برام يف  ــبة  نس ــىل  أع ــىل  ع ــت  حصل ــث  حي
ــا إىل مجلس  ــي تقدمت به ــات العليا الت الدراس

االعتماد األكاديمي .
من جانبه أكد رئيس جامعة األندلس للعلوم 
ــان أن هذا  ــد محمد برقع ــة الدكتور أحم والتقني
ــد  إىل رصي ــيضاف  ــز س املتمي ــي  العلم ــد  الجه
ــة يف رصح البنية  ــكل لبنة متين ــة وسيش الجامع
ــة والتعليمية وتحقيق أهداف  العلمية األكاديمي

الجامعة املتمثل يف القيمة الكاملة للتعليم .
ــوث  البح أن  إىل  ــة  الجامع ــس  رئي ــار  وأش
ــهم يف حال تحويلها  ــات والنتائج ستس والدراس
ــع علمي منهجي ملموس يف خدمة عجلة  إىل واق
ــوم  ــة يف عل ــة املختلف ــاء والتنمي ــر والبن التطوي
ــوم الرتبية والبيئة وعلوم  االقتصاد واملال ويف عل
اللغات وأدابها وكذلك يف علوم القانون يف اليمن.

ــتمر يومني  ــام أعمال املؤتمر الذي اس ويف خت
ــاً محكماً من قبل نخبة  ــاركة 60 بحثاً علمي بمش
متميزة من أساتذة الجامعات اليمنية املختلفة، 
ــتة أبحاث من خارج اليمن من السودان  منها س
ــهادات  ــطني، تم توزيع الش الجزائر العراق وفلس

التقديرية عىل املشاركني والباحثني واملحكمني.

مؤتمر العلوم اإلنسانية يوصي باالهتمام بالبحوث القانونية المالمسة لحياة الناسمؤتمر العلوم اإلنسانية يوصي باالهتمام بالبحوث القانونية المالمسة لحياة الناس

نائب وزير الخارجية يبحث مع ممثل مفوضية نائب وزير الخارجية يبحث مع ممثل مفوضية 
األمم المتحدة أوضاع وقضايا الالجئين األمم المتحدة أوضاع وقضايا الالجئين  صنعاء/سبأ 

ــاون  والتع ــط  التخطي ــر  وزي ــى  التق
ــم ، أمس املمثل  ــدويل عبد العزيز الكمي ال
ــتيفن  ــذاء العاملي "س ــم لربنامج الغ املقي

اندرسون".
ــث جملة من  ــاء بح ــالل اللق جرى خ
ــيق  التنس ــز  بتعزي ــة  املتصل ــا  القضاي
ــط والتعاون  ــني وزارة التخطي والتعاون ب
ــا  ــي وبم ــذاء العامل ــج الغ ــدويل وبرنام ال
يسهم يف تعزيز ودعم أنشطة الربنامج يف 

اليمن .

ــري تنفيذ  ــتعرض الجانبان س ــا اس كم
عدد من املشاريع املندرجة ضمن أنشطة 

برنامج الغذاء العاملي يف اليمن .
ــرص الحكومة  ــر الكميم ح ــد الوزي وأك
ــوزارة التخطيط والتعاون الدويل  ممثلة ب
ــة  ــهيالت املتاح ــة التس ــم كاف ــىل تقدي ع

لدعم أنشطة الربنامج .
ــاعد لقطاع  ــاء الوكيل املس حرض اللق
التعاون الدويل بوزارة التخطيط والتعاون 
ــام  ع ــر  ومدي ــي،  الكحالن ــيل  ع ــدويل  ال

املنظمات الدولية بالوزارة عيل حرمل .

وزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالميوزير التخطيط يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي

صنعاء/سبأ
ــني العاصمة حمود  ــة أم ــة العاصمة، أمس برئاس ــاع بأمان ــش اجتم ناق
عباد، عدداً من املواضيع املتعلقة بسري أعمال مكتب النقل وقطاع املشاريع 

واالشغال باألمانة .
ــاريع  ــذي ضم وكيل أمانة العاصمة لقطاع املش ــتعرض االجتماع ال واس
ــغال املهندس وليد راصع ، ووكالء االمانة مازن نعمان وعيل السقاف  واالش
ووكيل االمانة املساعد لقطاع االمن العميد طارق الهادي، الصعوبات التي 
ــوارع  ــة يف عدد من األحياء والش ــة والرتميم الجاري ــرتض أعمال الصيان تع

باألمانة.

ــتمرة  ــىل رضورة مضاعفة الجهود واملتابعة املس ــني العاصمة ع وأكد أم
ــة وتاليف جوانب  ــوارع باألمان ــري أعمال الصيانة والتأهيل للطرق والش لس
القصور يف أداء املشاريع وبما يكفل الحفاظ عىل املظهر الجمايل للعاصمة 

صنعاء .
ــه الرسعة  ــارات الضوئية عىل وج ــغيل االش ــني العاصمة بتش ــه أم ووج
ــدي فرز خطوط  ــة املخالفني من متعه ــروري ، واحال ــن اإلرباك امل ــد م للح

السري إىل نيابة االموال .
ــاندة جهود اجهزة االمن يف تأمني  وأكد أمني العاصمة ، الحرص عىل مس

وحماية املواطنني و ضبط الجريمة.

عباد يؤكد على ضرورة صيانة وتأهيل طرق وشوارع العاصمةعباد يؤكد على ضرورة صيانة وتأهيل طرق وشوارع العاصمة

صنعاء / سبأ
ــؤون  ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــى نائ التق
الخدمات محمود عبدالقادر الجنيد أمس 

بصنعاء محافظ الجوف سام املالحي.
ــتعراض  اس ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  ج
ــية ملحافظة الجوف  االحتياجات األساس
ــب الصحي  ــق بالجان ــا يتعل ــاً م خصوص
وتوفري األدوية والكوادر الطبية يف مختلف 
ــجيع  ــبل دعم وتش التخصصات، وكذا س
ــم القادم  ــالل املوس ــي خ ــاط الزراع النش

وتوفري البذور وتفعيل اإلرشاد الزراعي.
ــاريع  ــة مش ــا تم خالل اللقاء مناقش كم
ــالت الالزمة لصيانة  ــرق وتوفري التموي الط
ــة التي ترضرت  ــية والفرعي الطرق الرئيس

بسبب استهداف العدوان.
ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــد  وأك
ــاذ الوطني  ــزم حكومة اإلنق ــات، ع الخدم
ــاً لتفعيل خدمات  جعل العام 2018م عام

املياه والصحة والتعليم والطرق.
ــوف  ــة الج ــد أن محافظ ــح الجني وأوض
ــت من التهميش  ــن املحافظات التي عان م
ــلباً  ــرتات املاضية، وهو ما أثر س ــالل الف خ
ــكان يف  ــات حقيقية للس ــىل إيجاد خدم ع

مناطق ومديريات املحافظة.
ــود  ــوزراء بجه ــس ال ــب رئي ــاد نائ وأش
ــة  محافظ ــادة  وقي ــة  املحلي ــلطة  الس
ــة  الهام ــاريع  للمش ــا  ومتابعته ــوف  الج
ــادة الخدمات  ــرق وإع ــا صيانة الط ومنه
الصحية والتعليمية والعمل عىل استمرار 
ــدوان  ــروف الع ــل ظ ــات يف ظ ــك الخدم تل

والحصار.
ــة  ــات العام ــر العالق ــاء مدي ــرض اللق ح
ــي،  القحطان ــه  وجي ــوف  الج ــة  بمحافظ
ــؤون  ــر مكتب نائب رئيس الوزراء لش ومدي

الخدمات محسن الدولة.

في موكب جنائزي مهيب:في موكب جنائزي مهيب:

صنعاء/ سبأ
ــاء يف موكب  ــيع  أمس بصنع ش
ــهيد  ــزي مهيب جثمان الش جنائ
ــد  محم ــن  الرك ــواء  الل ــد  املجاه
ــواء 201  ــد الل ــيل عبدالحق قائ ع
ــاء أداء  ــهد اثن ميكا والذي استش
ــب الوطني والديني املقدس  الواج
ــة  وحماي ــن  الوط ــن  ع ــاع  الدف يف 
ــل  جحاف ــة  ومواجه ــيادة  الس
ــدوان واملرتزقة يف جبهة الصلو  الع

بتعز.
ــظ  محاف ــييع  التش ــدم  وتق
صنعاء حنني قطينة ورئيس هيئة 
ــواء الركن  ــة الل ــات الحربي العملي
ــات  ــد العملي ــداد وقائ ــد املق محم
ــني  حس ــن  الرك ــواء  الل ــة  الخاص
ــرة التوجيه  ــي ومدير دائ الروحان
ــدي  ــى امله ــد يحي ــوي العمي املعن
ــة  ــة الرابع ــد املنطق ــاعد قائ ومس
ــن وعدد  ــد احمد رشف الدي العمي
ــادات  والقي ــر  الدوائ ــدراء  م ــن  م
والشخصيات  واألمنية  العسكرية 
ــالء  ــة وزم ــية واالجتماعي السياس

وأقارب وأهايل الشهيد...
ــع واجب  ــدم الجمي ــد أن ق  وبع
وذوي  ألرسة  ــاة  واملواس ــزاء  الع
ــيعون بمناقب  ــهيد أشاد املش الش
ــف  واملواق ــاألدوار  وب ــهيد  الش
ــال  ــا بط ــي اجرتحه ــة الت البطولي

يف  ــول  ويج ــول  يص ــورا  جس
ــامخ  ــارك كالطود الش ميادين املع
ــدوان  الع ــل  جحاف ــة  مواجه يف 
واملرتزقة يلقنهم الدروس القاسية 
ــاه وارتقى اىل ربه  حتى نال ما تمن

شهيدا.
ــم  جرائ أن  ــيعون  املش ــد  وأك
ــعب اليمني  العدوان لن تثني الش
ــة  ــن مواصل ــلحة ع ــوات املس والق
ــات  جبه ــد  ورف ــي  الوطن ــم  دوره
وان  ــاد  والعت ــال  بالرج ــة  املواجه
قوافل الشهداء اثمرت وتثمر نرصا 
وعزة وكرامة .. مؤكدين انهم يف اتم 
املواجهة  ــات  لرفد جبه الجاهزية 
مع العدوان واملعتدين وسيقدمون 
ارواحهم ودماءهم من اجل سيادة 

اليمن وعزة وكرامة الشعب.

ــييع  التش ــيم  مراس ــام  خت ويف 
ــكرية  العس ــيقى  املوس ــت  عزف
ــف الجميع  ــي ووق ــالم الوطن الس
ــىل  ع ــة  الفاتح ــراءة  لق ــة  دقيق
ــل  ــذي نق ــل ال ــهيد البط روح الش
ــرثى يف روضة  ــوارى ال ــه لي جثمان
ــة الحيمة  ــهداء باملنار مديري الش
ــه قائد  ــري تقدم ــط حضور كب وس
ــكرية العميد الركن  ــة العس الرشط
محمد الحيمي وعدد من املشائخ 
ــخصيات االجتماعية وأهايل  والش

واقارب الشهيد وأبناء املنطقة.
ــع  بواس ــهيد  الش ــه  الل ــد  تغم
ــه  ــيح جنات ــكنه فس وأس ــه  رحمت
وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

تشييع جثمان الشهيد اللواء الركن تشييع جثمان الشهيد اللواء الركن 
محمد علي عبدالحق بصنعاء  محمد علي عبدالحق بصنعاء  

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران :

ــتهدف  يس ــي  ومدفع ــي  صاروخ ــف  قص  -
ــة بصحراء  ــن متفرق ــة يف اماك ــات للمرتزق تجمع

البقع وقبالة معسكر البقع
- قنص مرتزق يف صحراء البقع

جيزان :
ــتهدف تجمعات للجنود  ــف مدفعي يس - قص

السعوديني يف قرية قوى
ــات الجيش  ــات وتحصين ــتهداف تجمع - اس
ــر بقذائف  ــة وقرية قم ــعودي يف موقع ملحم الس

املدفعية
- قنص 5 جنود سعوديني يف موقع الحثرية

ــتهدف تجمعات للمرتزقة  - قصف مدفعي يس
يف الحثرية

عسري :
ــش  الجي ــة  مرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -

السعودي قبالة منفذ علب بقذائف املدفعية

االحد 2018/2/4       

تعز :
ــة  ــم يف جبه ــوان عبدالدائ ــزق صف ــرصع املرت - م

الصلو بنريان الجيش واللجان الشعبية
ــة يف التباب  ــع املرتزق ــىل مواق ــة نوعية ع - عملي
ــة يف  ــائر برشي ــوزع وخس ــة م ــمال مديري ــود ش الس

صفوفهم
ــعبية ينفذون  ــان الش ــدو الجيش واللج - مجاه
ــة يف الجحملية  ــع املرتزق ــة هجومية عىل مواق عملي

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــذون  ــعبية ينف ــان الش ــش واللج ــال الجي - ابط
ــمال رشق  ــع املرتزقة ش ــىل مواق ــة ع ــة هجومي عملي
ــة يف االرواح  ــائر فادح ــدو خس الع ــد  ــل وتكبي يخت

والعتاد
ــات للمرتزقة يف  ــي عىل تجمع ــتهداف مدفع - اس

الجرة وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــة يف كمني نوعي  ــرح عدد من املرتزق - مرصع وج

نفذته وحدة الهندسة يف الترشيفات بالجحملية
ــة نفذته وحدة  ــى يف كمني للمرتزق ــىل وجرح - قت

الهندسة يف الجرة
ــن كرس  ــون م ــان يتمكن ــش واللج ــال الجي - ابط
ــقوط قتىل  ــني للمرتزقة عىل جبهة عصيفرة وس زحف

وجرحى يف صفوفهم
ــرة وتكبيد العدو  ــف للمرتزقة عىل الج ــد زح - ص

خسائر فادحة يف االرواح والعتاد
ــوى العدوان يف  ــف مدفعي عىل تجمعات ق - قص

معسكر اإلمام بمديرية ذوباب
- قنص 5 من املرتزقة يف جبهات متفرقة بتعز

ــالق صاروخ زلزال1 عىل تجمعات املرتزقة يف  - إط
جبهة عصيفرة

نهم :
ــاه يام  ــدوان باتج ــة الع ــني ملرتزق ــار زحف - انكس
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــم وس ــة نه ــول يف جبه والح

صفوفهم
ــة يف املنارة  ــىل مواقع املرتزق ــة هجومية ع - عملي

بجبهة نهم وخسائر يف صفوفهم
الجوف :

ــن املرتزقة خالل  ــىل م ــقوط قت ــري طقم وس - تدم
ــدة  ــة عبي ــم يف قري ــىل مواقعه ــة ع ــة هجومي عملي

بمديرية املتون
ــخ  ــن صواري ــدد م ــزال1 وع ــاروخ زل ــالق ص - إط
ــي املتون  ــع املرتزقة يف مديريت ــىل مواق ــا ع الكاتيوش

والحزم وسقوط قتىل
ــة عىل  ــة هجومي ــر عملي ــة إث ــن املرتزق ــىل م - قت

مواقعهم يف الزرقة بمديرية املصلوب
ــات املرتزقة يف  ــىل تجمع آللي ــف مدفعي ع - قص
ــوع إصابات  ــفر عن وق ــة البيضاء باملصلوب أس التب

يف صفوفهم
ــة يف عملية إغارة عىل  - قتىل وجرحى من املرتزق

مواقعهم يف تبة القناصني بمديرية الغيل
ــفة يف جبهة املهاشمة  - تدمري آليتني بعبوات ناس

بمديرية خب والشعف ومرصع وإصابة طاقمهما
ــن  م ــة  بصلي ــة  املرتزق ــات  تجمع ــتهداف  اس  -
ــاص  ــرس الخ ــكر الح ــا يف معس ــخ الكاتيوش صواري

بمديرية الحزم
ــات للمنافقني  ــتهدف تجمع - قصف مدفعي يس
يف خب والشعف وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم

ــتهداف مدفعي يف  ــني للمرتزقة باس ــري آليت - تدم
املتون ومرصع من كان عىل متنهما

ميدي :
ــش  ــة الجي ــوف مرتزق ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــات  ــتهدف تجمع ــي اس ــف مدفع ــعودي يف قص الس

شمال صحراء ميدي
مارب :

ــىل  ــا ع ــخ الكاتيوش ــن صواري ــة م ــالق صلي - إط
تجمعات للمرتزقة يف معسكر ماس بالجدعان

جبهة الداخلجبهة الداخل

صنعاء :
ــهداء بينهم طفل ونحو 58 جريحا يف غارتني  * 7 ش
عىل مبنى البحث الجنائي يف منطقة ذهبان بالعاصمة

* غارتان عىل مديرية نهم
صعدة :

ــارات عىل  ــدى الغ ــني يف إح ــني اثن ــة مواطن * إصاب
الطريق العام باملدينة

* 3 غارات عىل منطقة الحمزات
ــتهدف منطقة آل  ــعودي يس * قصف صاروخي س

فاضل بمديرية حيدان
* 7 غارات عىل منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر

* سلسلة غارات عىل أسفل جبل مران
* 5 عىل منطقة العطفني بمديرية كتاف

ــتهدف  ــعودي يس ــي ومدفعي س ــف صاروخ * قص
مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية

الحديدة :
ــا  منه ــالث  ث ــس  حي ــة  مديري ــىل  ع ــارات  غ  13  *

استهدفت محطة تحلية مياه وغارة عىل منزل مواطن
حجة :

* غارة عىل منطقة الخوارية بمديرية حريان
* 7 غارات عىل مديريتي حرض وميدي

* غارة عىل منطقة املزرق
لحج :

* غارة عىل كهبوب
جيزان :

* 3 غارات عىل وادي جارة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان
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صنعاء - سبأ
ــل خاصة بتعزيز  ــة عم بدأت بصنعاء أمس ورش
ــائية يف  ــة واإلدارية للقيادات النس ــارات القيادي امله
ــة املرأة  ــا قطاع تنمي ــة ينظمه ــات الحكومي املؤسس
ــاون مع منتدى التنمية  ــوزارة اإلدارة املحلية بالتع ب
 .(GIz) السياسية واملرشوع األملاني للحكم الرشيد
تهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام، إىل تنمية 
ــادات اإلدارية يف أمانة  ــاركة من القي مهارات 25 مش

العاصمة واملحافظات. 
ــة رضية  ــارت وزيرة الدول ــدورة أش ــاح ال ويف افتت
ــون توصيات ومخرجات  ــد الله، إىل رضورة أن تك عب
ــتثنائية التي  ــروف االس ــع الظ ــة م ــة متالئم الورش
يشهدها اليمن وتراعي اإلمكانات والقدرات املتاحة، 
ــا يضمن تعزيز صمود املرأة يف مواجهة العدوان  وبم

والحصار. 
ولفتت إىل دور املرأة الهام الذي  يستدعي تعزيز 

ــات العامة  ــم السياس ــع القرار ورس ــا يف صن قدراته
وصوال إىل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

املنشودة. 
ــر اإلدارة املحلية لقطاع  ــن جانبه أكد وكيل وزي م
ــؤون الوحدات محمد شوكه، عىل أهمية  الرقابة وش
ــة التي يمر  ــاع الراهن ــة يف ظل األوض ــة خاص الورش
ــار، ما  ــدوان والحص ــتمرار الع ــا الوطن جراء اس به
يستوجب إرشاك كافة فئات املجتمع خاصة النساء 
ــية  ــة التحديات القائمة يف املجاالت السياس ملواجه

واإلدارية واالقتصادية. 
ــدور فاعل  ــوم ب ــن تق ــرأة يف اليم ــار إىل أن امل وأش
ــاالت  ــرص يف املج ــاة وال تنح ــي الحي ــة مناح يف كاف
ــف الوظائف  ــمل مختل ــية واإلدارية بل تش السياس
ــتعداد الوزارة  ــة واالجتماعية.. مبديا اس االقتصادي
ــرأة يف  ــاركة امل ــق مش ــي تعي ــات الت ــل الصعوب تذلي

التنمية املحلية. 

ــرأة بوزارة  ــاع تنمية امل ــارت وكيلة قط بدورها أش
ــورة حليمة جحاف، إىل أهمية  اإلدارة املحلية الدكت
ــني  ــهم يف التمك ــا يس ــة بم ــات الورش ــذ مخرج تنفي
ــات العامة..  ــرأة يف صنع القرار والسياس الفعيل للم
ــدرات  ــز الق ــج تعزي ــمل برنام ــدة رضورة أن يش مؤك
ــف  مختل يف  ــوية  النس ــادات  القي ــة  كاف ــائية  النس

املحافظات. 
فيما أكد مستشار املرشوع األملاني للحكم الرشيد 
ــز املهارات  ــرشوع تعزي ــقة م ــودي ومنس ــيل العم ع
ــائية منى عبدلله، رضورة تبني وزارة  القيادية النس
ــة وقيام  اإلدارة املحلية لتوصيات ومخرجات الورش
ــام  ــكل يف خت ــي ستش ــم الت ــارصة والدع ــة املن لجن
ــهم يف  ــات بما يس ــذ التوصي ــة تنفي ــة بمتابع الورش

تمكني املرأة من املناصب القيادية واإلدارية. 
ــة وزارة اإلدارة املحلية  ــاح الدورة وكيل حرض افتت

املساعد لقطاع تنمية املرأة فاطمة الخطري. 

وزيرة الدولة : الدور الهام للمرأة يتطلب تعزيز قدراتها وزيرة الدولة : الدور الهام للمرأة يتطلب تعزيز قدراتها 
في صنع القرار والسياسات العامة في صنع القرار والسياسات العامة 

ورشة عمل حول تعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية ورشة عمل حول تعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية  نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
يلتقي محافظ الجوفيلتقي محافظ الجوف

تدشين العام التدريبي بقوات تدشين العام التدريبي بقوات 
األمن المركزي بذماراألمن المركزي بذمار

ذمار / سبأ
ــديش أمس العام  ــني املق ــس اللجنة االمنية محمد حس ــظ ذمار رئي ــن محاف دش

التدريبي لقوات االمن املركزي باملحافظة.
ــوات االمن املركزي يف  ــديش بالدور البارز لق ــاد املحافظ املق ــني اش وخالل التدش

تنفيذ املهام املوكلة إليها لتعزيز االمن واالستقرار والسكينة العامة.
ــار اىل ان الوطن يف امس الحاجة اىل دور ابنائه من منتسبي االجهزة االمنية  وأش
ــال مخططاته  ــدوان وإفش ــة الع ــة يف مواجه ــم الوطني ــام بمهامه ــكرية للقي والعس

الساعية للنيل من عزة وكرامة الشعب اليمني.
ــه كافة االجهزة االمنية  ــظ املقديش اىل اهمية الدور الذي تضطلع ب ولفت املحاف
ــات ..مؤكدا عىل اهمية تفعيل دور كافة الوحدات  يف تأمني الطرقات واملدن واملؤسس

االمنية ومؤسسات الدولة لتقوم بدورها عىل اكمل وجه يف خدمة املجتمع.
وبني اهمية تحسني عالقة رجال االمن باملجتمع بما يعزز الثقة بني رجل الرشطة 

واملواطن ويسهم يف ضبط الجريمة وكشفها قبل وقوعها.
ــس إىل اعتزاز االجهزة  ــة العميد أحمد إدري ــار مدير أمن املحافظ ــن جانبه أش م
ــتقرار  ــز االمن واالس ــل يف تعزي ــا الفاع ــن املركزي ودوره ــوات االم ــأداء ق ــة ب االمني

والسكينة العامة.
ــتعداد  ــزي باملحافظة العميد محمد حاجب اس ــد قوات األمن املرك ــا اكد قائ فيم
ــذ كامل املهام  ــىل اكمل وجه وتنفي ــزي القيام بدورهم ع ــوات االمن املرك ــبي ق منتس

االمنية املوكلة اليهم.

صنعاء / سبأ 
ــس  أم ــة  العاصم ــة  بأمان ــم  اختت  
ــة  والتنمي ــالم  الس ــر  ومؤتم ــان  مهرج
ــذي نظمته  ــع املدني ال ــات املجتم ملنظم
ــوز اليمن  ــة كن ــني منظم ــدى يوم ــىل م ع

للتنمية اإلنسانية.
ــت  ــم تح ــذي أقي ــان ال ــدف املهرج ه

شعار "بالتنمية نحقق السالم" بحضور 
عدد من الشخصيات ومنظمات املجتمع 
ــالل  ــن خ ــالم م ــق الس ــي، إىل تحقي املدن

تنفيذ مشاريع التنمية املستدامة.
وزارة  ــل  وكي ــد  أك ــام  االختت ويف 
ــر  عم ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي
ــز  تركي ــة  أهمي ــي،  عبدالغن ــز  عبدالعزي

ــاريع التنمية  ــات املجتمع عىل مش منظم
ــر وإحالل  ــاء عىل الفق ــتدامة للقض املس
يف  ــوزارة  ال دور  إىل  ــرياً  مش  .. ــالم  الس
ــاريع  ــيق بني املنظمات لدعم املش التنس

التنموية.
ــئون  الش ــب  مكت ــر  مدي ــار  أش ــا  فيم
ــب  مجي ــة  العاصم ــة  بأمان ــة  االجتماعي

الفاتش، إىل أهمية دور منظمات املجتمع 
املدني يف تعزيز السالم والتنمية..

ــوز  ــة كن ــس منظم ــت رئي ــا دع بدوره
اليمن سماح اليدومي، منظمات املجتمع 
ــن  ــة وم ــج تدريبي ــة برام ــي إىل إقام املدن
ــل لتحقيق  ــاريع مدرة للدخ ــم دعم مش ث

االكتفاء الذاتي للفرد واملجتمع.

اختتام مهرجان السالم والتنمية لمنظمات المجتمع بأمانة العاصمةاختتام مهرجان السالم والتنمية لمنظمات المجتمع بأمانة العاصمة

الرئيس يؤكد
ــطة  ــة مصفوفة األنش ــرى خالل اللقاء مناقش وكان ج
ــياحة وخطة العمل  ــج الخاصة بوزارتي النقل والس والربام
ــات املمكنة للصعوبات التي تواجه  للعام الجاري واملعالج
قطاعي النقل والسياحة جراء إستمرار العدوان والحصار.

ــدوان بقيادة  ــف الع ــد تحال ــاء تصعي ــتعرض اللق واس
ــياحية  الس ــق  للمراف ــتهدافه  واس ــارات  واإلم ــعودية  الس
ــن حصار بري  ــا يفرضه م ــن، وم ــة يف اليم ــق األثري واملناط
ــياحة  ــلبا عىل قطاعي النقل والس ــري وجوي، أثر س وبح

وحرم خزينة الدولة مليارات الدوالرات.
ــا النقل  ــي تبذلها وزارت ــاء إىل الجهود الت ــرق اللق وتط
ــياحة يف جوانب تحصيل اإليرادات من رشكة الطريان  والس
ــياحية وبما يسهم  ــآت الس والفنادق واملطاعم وبقية املنش

يف تعزيز التنمية السياحية.
ويشدد على ضرورة

وتطرق اللقاء إىل الدور املعول عىل وزارة التعليم العايل 
ــوادر البرشية يف  ــارات للك ــة امله ــدرات وتنمي ــر الق يف تطوي

مختلف التخصصات.
ــايل يف الرتتيب  ــود وزارة التعليم الع ــرق إىل جه ــا تط كم
ــتوى الجامعات بهدف الخروج  ــاد اللقاءات عىل مس النعق
ــل  ــهم يف تذلي ــايل وتس ــم الع ــر التعلي ــل تطوي ــة تكف برؤي
ــم األكاديمي يف  ــتمرار التعلي ــه اس ــات التي تواج الصعوب
ــبل  ــات ومعالجة املعوقات وس ــات والجامع ــف الكلي مختل

تجاوزها.
رئيس الوزراء

 عن تمنياته لصاحب الفضيلة املؤيد الصحة والعافية 
ــالمي  ــة دورة يف خدمة الدين اإلس ــد، ومواصل ــر املدي والعم
ــطي وتعميق روح األخوة والتسامح التي  ونرش الفكر الوس

تعزز من تالحم املجتمع اليمني.
ــوه الدكتور بن حبتور بأعمال وجهود العالمة حمود  ون
ــدد ومنافحة  ــاس املؤيد الجليلة يف مواجهة الفكر املتش عب
ــم وانحرافهم عن  ــة والربهان وفضح زيفه ــه بالحج أصحاب

ــه وصحبه  ــه عليه وعىل ال ــوله صىل الل ــنة رس ــاب وس الكت
ــفاء  ــر أن يمن عليه بالش ــه العيل القدي ــائًال الل ــلم .. س وس
ــالم  ــريته يف خدمة اإلس العاجل ويمد يف عمره ملواصلة مس

واملسلمني.
مجلس القضاء يوافق

ــر املرفوع من اللجنة  ــة التقري كما أجل املجلس مناقش
ــات املرفوعة من وزارة  ــة املالحظ املكلفة من املجلس بدارس
ــون التوثيق إىل اجتماع  ــدل عىل الالئحة التنفيذية لقان الع

قادم ملزيد من الدراسة.
وكان املجلس قد أقر يف بداية اجتماعه محرضه السابق 

بعد إجراء بعض التعديالت عليه.
رئيس الوزراء : 

ــن نموذج  ــهداء وما قدموه م ــه الش ــوا بما اجرتح ونوه
ــون  ــم يدافع ــة وه ــدام والبطول ــجاعة واإلق ــرشف يف الش م
ــم ورشف وعزة  ــري عن عدالة قضيته ــموخ منقطع النظ بش
ــبحانه  ــري اليمن.. مبتهلني إىل املوىل س ــة وطنهم الكب وكرام
ــه األعىل وأن  ــهداء الوطن فردوس ــكن كافة ش وتعاىل أن يس

يمن بشفائه العاجل عىل جميع املصابني والجرحى.
خسائر قاعدة فيصل

ــتهدف  ــاً صاروخياً ومدفعياً اس ــر املصدر أن قصف وذك
ــدوان يف أماكن متفرقة بصحراء البقع  تجمعات ملرتزقة الع
ــم قنص أحد  ــران . مبيناً أنه ت ــع بنج ــكر البق ــة معس وقبال

املرتزقة يف صحراء البقع .
كما قنصت وحدات من الجيش واللجان الشعبية أمس 

ثالثة جنود سعوديني وأعطبت آلية عسكرية بجيزان .
ــكري بجيزان لوكالة األنباء اليمنية  وأوضح مصدر عس
ــعوديني جنوب قرية  ــة جنود س ــه تم قنص ثالث ــبأ/ أن /س

حامضة ويف تبة الخزان بقرية قوى .
ــار املصدر إىل أنه تم إعطاب آلية عسكرية يف قرية  وأش

قمر بعد استهدافها بعدد من قذائف املدفعية .
ــوة الصاروخية أطلقت صاروخ  ولفت املصدر إىل أن الق

زلزال2 وصلية من صواريخ الكاتيوشا عىل تجمعات للعدو 
السعودي بمنفذ الطوال محققة إصابات مبارشة .

تنفيذي الحديدة
ودعا كافة أبناء الوطن أن يكونوا خلية واحدة للتصدي 

للعدوان ورفد الجبهات بكل ما يمكن للترسيع بالنرص.
ــاء  ــل أبن ــاد بتفاع ــد أش ــة، ق ــر اإلدارة املحلي وكان وزي
املحافظة سواء يف املكاتب التنفيذية أو املديريات من خالل 

تفاعلهم مع مختلف الجهود ملواجهة العدوان.
ــي يواجهها  ــات الكبرية الت ــيس إىل التحدي ــار القي وأش
ــتهدف اليمن أرضا وإنسانا  الوطن جراء العدوان الذي يس
وما حصل من انتهاكات يف املخا والخوخة ليست ببعيدة.

ــلطة  وأكد وزير اإلدارة املحلية أن من الواجب عىل الس
ــاركة  املحلية واملكاتب التنفيذية تقديم الدعم والعون واملش
ــائل اإلعالم لدحض  ــد للجبهات وتفعيل دور وس يف الحش

الشائعات التي يحاول إعالم العدو الرتويج لها.
رئيس الجهاز

ــاز والهيئة  ــة بني الجه ــة تعزيز الرشاك ــار إىل أهمي وأش
ــة  ــود الرامي ــة يف الجه ــة للنزاه ــة الوطني ــراف املنظوم وأط
ــرؤى واألهداف  ــد ال ــتئصاله وتوحي ــاد واس ــة الفس ملكافح
ــدة ملكافحة  ــة األمم املتح ــكام اتفاقي ــاًال ألح ــرتكة إعم املش
ــة  الصل ذات  ــة  الوطني ــات  الترشيع ــة  ومنظوم ــاد  الفس
ــأنه  ــاد وبما من ش ــة ملكافحة الفس ــرتاتيجية الوطني واالس
ــة يف ظل  ــوارد الالزمة للدول ــري امل ــام وتوف ــال الع ــة امل حماي

الظروف االستثنائية التي يمر بها الوطن.
ــاء  ــة وأعض ــة املالي ــاع الذم ــس قط ــع رئي ــك أطل إىل ذل
ــبة عىل آلية  الهيئة، رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاس
عمل قطاع الذمة املالية وما يتعلق بذلك من إجراءات تبدأ 
بمخاطبة ومتابعة املشمولني بإقرارات الذمة املالية وانتهاًء 
ــمولني ممن  ــريين إىل أن عدد املش ــة.. مش ــا للهيئ بتقديمه
ــة للمراحل املختلفة  ــم بالذمة املالي ــوا بتقديم اقراراته قام

أكرث من 30 ألف من املشمولني بالقانون.

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


