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الثورة/ حسن حمود

ــجني الوطنية عن خمسة سجناء معرسين من مركز  أفرجت مؤسسة الس
ــة ورعاية محافظ املحافظة اللواء  ــز االحتياطي يف محافظة إب بمتابع الحج
ــاطة قبلية يف إبرام صلح بني أرستي آل نصاري  عبدالواحد محمد صالح ووس

وآل جميل يف قضية قتل سابقة راح ضحيتها قتيالن من األرستني. 
ــد أن االفراج عن  ــجني الوطنية فضل عبي ــة الس وأوضح مدير عام مؤسس
السجناء الخمسة من الطرفني جاء بعد تنفيذ بنود الصلح املربم بني األرستني 
ــجن االحتياطي يف محافظة إب عىل ذمة قضية  والذين كانوا موقوفني يف الس

القتل التي حدثت بني الطرفني قبل سنتني.
ــار عبيد إىل أن عملية اإلفراج عن السجناء تمت بتوجيهات املحافظ  وأش
ــع الدية املحكوم  ــامي، بعد دف ــالح ومدير أمن املحافظة العميد محمد الش ص
بها وفق الصلح  الذي تم بجهود ومساعي عدد من الشخصيات االجتماعية، 

و بمشاركة مؤسسة السجني الوطنية. 
ــجناء املفرج عنهم  ــالح بالس ــظ إب عبدالواحد ص ــى محاف ــك التق إىل ذل
ــي تأتي يف إطار  ــوة الهامة الت ــاركا لهم هذه الخط ــني عن األرستني.. مب وممثل
ــل اإليجابي من  ــي و التفاع ــيداً بالوع ــزام ببنوده.. مش ــح وااللت ــذ الصل تنفي
جانب األرستني يف تجاوبهم مع فريق الوساطة الذين بذلوا جهوداً كبرية لرأب 

الصدع وإصالح الشأن بني األرستني وإنهاء القضية.

إب .. مؤسسة السجين تفرج عن خمسة سجناء بعد صلح قبليإب .. مؤسسة السجين تفرج عن خمسة سجناء بعد صلح قبلي

صنعاء - سبأ
التقت وزيرة حقوق اإلنسان علياء فيصل 
ــب املفوضية  ــر مكت ــس مدي ــف أم عبداللطي
ــان  ــدة لحقوق اإلنس ــم املتح ــامية لألم الس

باليمن الدكتور العبيد احمد العبيد.
ــد  العبي ــور  الدكت ــتعرض  اس ــاء  اللق ويف 
ــم اقرارها يف  ــة الخرباء التي ت ــة عمل لجن آلي

اجتماع مجلس حقوق اإلنسان.
ــك  ــان تمس ــرة حقوق اإلنس ــدت وزي وأك
ــكيل لجنة تحقيق  ــة اليمنية بتش الجمهوري
ــم وانتهاكات حقوق  دولية للتحقيق يف جرائ
ــاءلة وعدم  ــل تعزيز املس ــان وبما يكف اإلنس
ــرب يف اليمن من  ــم الح ــالت مرتكبي جرائ إف

العقاب.
ــة يف  ــالت الرسي ــاء إىل املعتق ــرق اللق وتط
ــذه الخصوص  ــدت الوزيرة به الجنوب.. وأك

ــىل رضورة أن يضطلع مكتب األمم املتحدة  ع
لحقوق اإلنسان بمسؤولياته يف هذا الجانب 

وبما يكفل إغالق كافة السجون الرسية.
ــات  املنظم ــام  ع ــر  مدي ــاء  اللق ــرض  ح
والتقارير الدولية بوزارة حقوق اإلنسان أمري 

الدين الحوثي.

الوزيرة علياء عبداللطيف تلتقي مدير مكتب الوزيرة علياء عبداللطيف تلتقي مدير مكتب 
مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

صنعاء - سبأ
ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ ــد  أك
ــد  ــادر الجني ــود عبدالق ــات محم الخدم
ــات الطبية  ــىل رضورة اضطالع املؤسس ع
ــاه الرشائح  ــة بدورها تج ــة والخاص العام
ــاعدة  ــي تحتاج إىل املس ــة الت االجتماعي
ــل  ــاً يف ظ ــة خصوص والدوائي ــة  العالجي

الظروف الحالية.
ودعا الجنيد خالل زيارته أمس للمركز 
ــة العاصمة واملخيم  الطبي الخريي بأمان
ــوم مجاني  ــريي، إىل تحديد ي الطبي الخ
يخصص الستقبال الحاالت املرضية من 

املعرسين واملحتاجني.
ــاني الذي يقدمه  ــاد بالدور اإلنس وأش

املركز الطبي الخريي الذي كان له السبق 
ــي املجاني.. مؤكدا رضورة  يف العمل الطب
ــمل مديريات  ــل ليش ــذه العم ــيع ه توس
ــة املحافظات، الذي  ــة العاصمة وبقي أمان
ــتمرار  اس ــل  ظ يف  ــة  إلي ــة  الحاج ــزداد  ت
ــذي يفرضه عدوان  ــدوان والحصار ال الع
ــاندها يف  ــو 17 دولة تس ــة الرش ونح مملك

ذلك.
ــؤون  لش ــوزراء  ال ــس  رئي ــب  نائ وكان 
ــل املركز وزار  ــات قد اطلع عىل عم الخدم
ــة،.. ووجه  ــامه وعياداته التخصصي أقس
وزارة الصحة وأمانة العاصمة لإلسهام يف 
دعم هذا املركز الخريي وتوفري احتياجاته 

من األدوية واملستلزمات الطبية.

ــات ورجال املال واألعمال  ودعا املنظم
ــم الجانب  ــون لهم بصمة يف دع إىل أن يك
ــا يمكن تقديمه  الطبي الخريي وتقديم م

ملختلف رشائح املجتمع.
ــار مدير املركز الطبي الخريي  فيما أش
بأمانة العاصمة الدكتور عبدالعزيز نجم 
الدين إىل أهمية زيارة نائب رئيس الوزراء 
ــكادر العامل نحو  ــع لل ــه من دف ــا تمثل وم
تقديم املزيد من العطاء الخريي لرشيحة 

املحتاجني من املرىض.
ــه  خدمات ــدم  يق ــز  املرك أن  إىل  ــت  ولف
ــة  باإلضاف ــات،  التخصص ــف  مختل يف 
ــن  م ــدد  لع ــة  املجاني ــتضافة  االس إىل 
ــادرة  الن ــات  التخصص يف  ــاريني  االستش

وإجراء العمليات الصغرى واملتوسطة.
ــز الطبي  ــار نائب مدير املرك ــدوره أش ب
إىل  ــن  الدي رشف  ــد  أحم ــي  مك ــريي  الخ
ــز  املرك ــات  خدم ــىل  ع ــد  املتزاي ــال  اإلقب
ــات املجانية  ــن خالل املخيم خصوصاً م

التي يقيمها بني الحني واآلخر.
ــالل العام  ــت إىل أن املركز تمكن خ ولف
ــن املخيمات  ــة العديد م ــن إقام املايض م
ــف  ملختل ــتقباله  اس ــب  جان إىل  ــة  الطبي
ــيق  بالتنس ــه  وقيام ــة،  املرضي ــاالت  الح
ــة  ــاالت الحرج ــتقبال الح ــاون الس والتع
ــة  ــفيات الحكومي ــن املستش ــدد م ــن ع م

والخاصة.

الجنيد يزور المركز الطبي الخيري ويدعو إلى تحديد يوم مجاني الجنيد يزور المركز الطبي الخيري ويدعو إلى تحديد يوم مجاني 
للمرضى من المعسرين والمحتاجين للمرضى من المعسرين والمحتاجين 

صنعاء / سبأ
ــر التعليم  ــة وزي ــش اجتماع بجامعة صنعاء برئاس ناق
ــاء  ــني حازب أمس، ضم رؤس ــايل والبحث العلمي حس الع
ــا  فيه ــة  التعليمي ــة  العملي ــري  س ــة  الحكومي ــات  الجامع
والصعوبات التي تواجهها واتخذ إزاءها القرارات الالزمة .

ــوزارة إىل  ــادات ال ــرضه قي ــذي ح ــاع ال ــرق االجتم وتط
ــات القيادة  ــرتكة لتنفيذ توجيه ــرار رؤية مش ــة وإق مناقش
ــىل وتضمينها  ــيايس األع ــية ممثلة باملجلس الس السياس

خطط الجامعات للعام الجاري.
ــاء  ــكاالت املقدمة من رؤس ــاع إىل اإلش ــتمع االجتم واس
ــات وإمكانية وضع آلية للمعالجات الالزمة لرفعها  الجامع

للقيادة السياسية التخاذ القرارات املناسبة إزاءها.
ــة بتعزيز  ــون إىل الجوانب املتعلق ــرق املجتمع ــا تط كم
ــع الضوابط الالزمة  ــوزارة والجامعات ووض ــة بني ال العالق

وفق القانون.
ــادة الجامعات إىل  ــوص إع ــاع بهذا الخص ــر االجتم واق
ــن  ــئت م ــي انش ــارها الت ــد مس ــي وتحدي ــا الطبيع وضعه
ــي وخدمة املجتمع وإلزام  ــه يف التعليم والبحث العلم اجل
الجميع بالتقيد باللوائح واألنظمة والقوانني املنظمة لسري 

عملها وعدم الخروج عنها بأي شكل من األشكال.
وأكد االجتماع عىل أهمية دور األكاديميني يف رفع حالة 
ــود واملواجهة،  ــات الصم ــي لتعزيز جبه ــي املجتمع الوع
ــادي  االقتص ــع  الوض ــذا  وك ــة  الداخلي ــة  الجبه ــز  وتعزي

واالجتماعي والسيايس.
ــوزارة لقطاع  ــل ال ــة وكي ــاع لجنة برئاس ــف االجتم وكل
ــعيبي وعضوية عدد  ــور عبد العزيز الش التخطيط الدكت
من رؤساء الجامعات إلعداد رؤية مشرتكة ومالمح وخطط 

الجامعات الحكومية للعام الجاري 2018م .
ــة وكيل الوزارة  ــاع لجنة أخرى برئاس ــا كلف االجتم كم
ــادي  ــى اله ــور يحي ــة الدكت ــات التعليمي ــاع املؤسس لقط

ــاء الجامعات لدراسة اإلشكاليات  وعضوية عدد من رؤس
ــع الحلول  ــا الجامعات ووض ــي تواجهه ــات الت والصعوب
ــات الرضورية  ــة باألولوي ــة ووضع آلي ــات املقرتح واملعالج

التي تتطلبها املرحلة الراهنة .
ــة  ــة لتنمي ــورات املقرتح ــون التص ــتعرض املجتمع واس
ــتغاللها  ــات الحكومية وآلية اس ــوارد الذاتية يف الجامع امل
ــع املعالجات  ــة التعليمية إضافة إىل وض ــيري العملي يف تس
ــالل العام  ــد املجانية خ ــع املقاع ــة لتوزي ــول الالزم والحل

القادم.
ــم العايل والبحث العلمي  ويف االجتماع أكد وزير التعلي
ــد  ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــود والعم ــر الجه ــة تضاف أهمي
ــام  ــقف النظ ــت س ــة تح ــاكل العالق ــة املش ــة كاف ملعالج

والقانون، ومراعاة املصلحة العليا للوطن.
ــات عالقة تكاملية  ــد أن العالقة بني الوزارة والجامع وأك
ــتقاللية  ــاركية مع مراعاة إعطاء كافة الجامعات االس وتش

املالية واإلدارية الكاملة كما نص عليه القانون.
ــيس وتنفيذ  ــار الوزير حازب إىل أهمية العمل املؤس وأش
النظام والقانون يف كافة الجامعات الحكومية كون املرحلة 

ال تحتمل االستثناءات وال أحد فوق القانون.
ــىل  ع ــم  وحرصه ــات  الجامع ــاء  رؤس ــود  بجه ــاد  وأش
ــة يف ظل  ــة التعليمي ــيري العملي ــل وتس ــتمرار يف العم االس
ــتهدف كافة مقدرات الوطن ويف مقدمتها  العدوان الذي اس

املؤسسات التعليمية .
ــاركة  املش إىل  ــة  الحكومي ــات  الجامع ــاء  رؤس ــا  ودع
ــول إمكانية تطوير  ــرؤى واملقرتحات ح ــة وتقديم ال الفاعل
ــاركة بعملية  الترشيعات النافذة للجامعات الوطنية واملش
ــا يف مؤتمر الترشيعات  ــم والتطوير املزمع القيام به التقيي

الجاري اإلعداد له حاليا.

وزير التعليم العالي: نؤكد على العمل بروح الفريق وزير التعليم العالي: نؤكد على العمل بروح الفريق 
الواحد ومعالجة كافة اإلشكاليات بالنظام والقانونالواحد ومعالجة كافة اإلشكاليات بالنظام والقانون

في اجتماع لرؤساء الجامعات الحكومية: في اجتماع لرؤساء الجامعات الحكومية: 

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران

- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 
يف موقع الضبعة بقذائف املدفعية

ــة  مرتزق ــوف  صف يف  ــة  برشي ــائر  خس  -
ــدة  ع ــار  انكس ــالل  خ ــعودي  الس ــش  الجي

زحوفات قبالة منفذ علب
- قنص جنديني سعوديني يف مثلث العشة 

وموقع الرشفة
- استهداف تجمعات للجنود السعوديني 

وآلياتهم يف موقع الرشفة بقذائف املدفعية
جيزان

ــش  للجي ــكرية  عس ــة  آلي ــاب  اعط  -
ــع  موق يف  ــي  مدفع ــتهداف  باس ــعودي  الس

العريضة
- استهداف تجمعات وتحصينات الجنود 
السعوديني يف البيت االبيض بصاروخ موجه 

وعدد من القذائف املدفعية
ــات  تجمع ــىل  ع ــي  مدفع ــف  قص  -
ــعوديني يف موقعي  ــات الجنود الس وتحصين

ملحمة والفريضة
عسري

ــتهدف  ــان تس ــش واللج ــة الجي - مدفعي
ــع ملرتزقة الجيش  تجمعات وتعزيزات ومواق

السعودي قبالة منفذ علب
ــكر  ــزال 2 عىل معس ــاروخ زل ــالق ص - إط
ــة  قعم يف  ــعودي  الس ــش  للجي ــتحدث  مس

الشيخ

الثالثاء 2018/2/6       

تعز
- تدمري وإعطاب 20 آلية ومدرعة ومرصع 
ــم قيادات  ــن املرتزقة بينه ــرح العرشات م وج

خالل زحف شمال يختل
ــلل للمرتزقة باتجاه  - إفشال محاولة تس
مواقع الجيش واللجان الشعبية يف القحيفة 

بمديرية مقبنة
ــة  التب ــاه  باتج ــة  للمرتزق ــف  زح ــد  ص  -
ــرب املوادم  ــة ص ــاب بمديري ــوداء بالضب الس

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــة  ــع مرتزق ــىل مواق ــة ع ــة هجومي -  عملي

العدوان شمال معسكر خالد
-  قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة خالل 
ــمال  ــم ش ــىل مواقعه ــكرية ع ــة العس العملي

معسكر خالد
- إحراق دبابة للمرتزقة يف منطقة الكسارة 

بالضباب باستهداف مدفعي
ــة العدوان بصاروخ  - إعطاب دبابة ملرتزق
ــار يف منطقة  ــني العمدان واملحض موجه ما ب

الضباب بمديرية صرب املوادم
ــة للمرتزقة  ــكرية تابع ــة عس ــراق آلي - إح
ــان  ــل ريش ــوب رشق جب ــفة جن ــوة ناس بعب

بمديرية موزع
الجوف

ــة يف اليتمة  ــتهداف تجمعات املرتزق - اس
ــن قذائف  ــعف بعدد م ــب والش ــة خ بمديري

املدفعية
ــة  للمرتزق ــلحة  أس ــزن  مخ ــراق  اح  -
يف  ــم  مواقعه ــىل  ع ــي  مدفع ــتهداف  باس

املهاشمة بمديرية خب والشعف
يف  ــة  للمرتزق ــلحة  أس ــزن  مخ ــراق  إح  -
ــم يف جبهة  ــىل مواقعه ــتهداف مدفعي ع اس
ــب  الله ــنة  وألس ــعف  والش ــب  بخ ــن  صربي

تتصاعد يف املكان
ميدي

ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع - قص
للمرتزقة شمال صحراء ميدي

البيضاء
ــرباء امني  ــيش ال ــادي الداع ــرصع القي - م
ــعبية يف  فرحان بنريان الجيش واللجان الش

البيضاء
مارب

- قنص 3 من املرتزقة يف مديرية رصواح

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــي  االمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  *

السعودي عىل منطقة ليه بمديرية الظاهر
ــي  االمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  4  *
ــل أدت إىل  ــام البدو الرح ــعودي عىل خي الس
ــر يف منطقة  ــة آخ ــن وإصاب ــهاد مواط استش

املهاذر
ــتهدفت منطقة  ــة امرأتني بغارة اس * إصاب

البقعة بمران التابعة ملديرية حيدان
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3  *
ــعري  ــىل منطقة مندبة وجبل ش ــعودي ع الس
و3 غارات عىل منطقة طخية يف مديرية مجز

عمران
ــرح 3 إثر غارة  ــهاد 6 مواطنني وج * استش
ــعودي عىل  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع لط
ــة بمديرية  ــة مجزع ــام يف منطق ــق الع الطري

القفلة
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــريان الع * ط
يلقي قنبلتني عنقوديتني عىل مديرية رصواح

الجوف
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــان  غارت  *

السعودي عىل مديرية خب والشعف
ميدي

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع * ط
يشن 12 غارة عىل مديريتي حرض وميدي

عسري
* طريان العدوان يستهدف تجمعاً ملرتزقة 

الجيش السعودي وآلياتهم غرب مجازة
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارات  غ  3  *

السعودي عىل قرية مجازة
جيزان

ــن 11  م ــرث  اك ــق  ــيش يطل األبات ــريان  * ط
صاروخاً عىل وادي جارة

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

صنعاء / سبأ 
ــة  ــته أمس برئاس ــتمع مجلس النواب يف جلس  اس
ــي، إىل تقرير  ــيل الراع ــس األخ يحيى ع ــس املجل رئي
لجنة الشؤون املالية بشأن االتفاقية العربية ملكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ــا أنه من خالل  ــت اللجنة يف تقريره ــث أوضح حي
ــة نصوص وأحكام االتفاقية، وكذا ردود الجانب  دراس
ــة .. فقد الحظت  ــارات اللجن ــي عىل استفس الحكوم
ــار حرص الدول  ــذه االتفاقية يأتي يف إط ــع ه أن توقي
ــا للوقاية من  ــاون فيما بينه ــة عىل تعزيز التع العربي
ــل األموال وتمويل اإلرهاب نظراً للمخاطر  جرائم غس
ــواء من تهديد لالستقرار  املرتتبة عىل تلك الجرائم س
ــط التنمية  ــادي واألمني أو لخط ــيايس واالقتص الس
ــزم دول األطراف  ــة يف البلدان العربية وتلت االقتصادي
املوقعة عىل االتفاقية وفقاً لنصوص وأحكام االتفاقية 
ــيادة والسالمة اإلقليمية  بمبدأ تساوي الدول يف الس

وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى.
وبينت اللجنة أن االتفاقية ال تبيح ألي دولة طرف 
ــلطات  أن تمارس الوالية القضائية وأداء الوظائف بس
ــرف متلقية طلب  ــا يجوز للدولة الط ــة أخرى، كم دول
ــاعدة يف حالة  ــة رفض تقديم املس ــاعدة القانوني املس
ــع نظامها  ــارض م ــا ويتع ــيادتها وأمنه ــس س كان يم

القانوني .
ــة العربية ملكافحة  ــارت اللجنة إىل أن االتفاقي وأش
ــة إقليمية ال  ــاب اتفاقي ــوال وتمويل اإلره ــل األم غس
ــن االتفاقيات الدولية  ــرج يف أحكامها وقواعدها ع تخ
ــة ملتزمة بتنفيذ االتفاقيات  باعتبار أن الدول العربي

الدولية.
ــل  ــة غس ــة ملكافح ــة الوطني ــردود اللجن ــاً ل ووفق
ــاؤل اللجنة عن  ــول تس ــل اإلرهاب ح ــوال وتموي األم
ــع قانون مكافحة  ــارض ملواد االتفاقية م وجود أي تع
ــل األموال وتمويل اإلرهاب رقم (1) لسنة 2010م  غس

ــنة 2013م املقر من  وتعديالته بالقانون رقم (17) لس
ــواد القانون  ــكام م ــوص وأح ــراً ألن نص ــس، نظ املجل
ــع املعايري الدولية  ــم إقرارها بما يتوافق م وتعديالته ت
ألي  ــاً  وتجنب ــايل،  امل ــل  العم ــة  مجموع ــات  ومتطلب
ــدويل والهيئات  ــك ال ــن قبل البن ــراءات مضادة م إج
ــة  ــة الوطني ــدت اللجن ــد أك ــة ، فق ــات الدولي واملنظم
ــة ال تتناقض يف  ــة العربي ــد االتفاقي ــكام وقواع أن أح
ــل األموال  أحكامها وقواعدها مع قانون مكافحة غس
ــنة 2010م وتعديالته  ــم (1) لس ــاب رق ــل اإلره وتموي

بالقانون رقم (17) لسنة 2013م .
ــر يف تقديم  ــأن التأخ ــة ب ــة الربملاني ــادت اللجن وأف
ــوال وتمويل  ــل األم ــة غس ــة ملكافح ــة العربي االتفاقي
ــس إلقرارها والتي تم التوقيع عليها  اإلرهاب إىل املجل
ــردود الجانب  ــاً ل ــع وفق ــخ 21/12/2010م يرج بتاري
ــة كان خالل اجتماع  ــي إىل أن توقيع االتفاقي الحكوم
ــارك اللجنة  ــة العرب، ولم تش ــدل والداخلي وزراء الع
ــل اإلرهاب يف  ــل األموال وتموي ــة ملكافحة غس الوطني
ــذا فإن من قدم  ــة والتوقيع عليها، ل ــة االتفاقي مناقش
االتفاقية إىل املجلس هي وزارة العدل وليست اللجنة 

الوطنية ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ــوص  ــاً لنص ــه وفق ــة إىل أن ــة املالي ــارت اللجن وأش
وأحكام مواد االتفاقية العربية ملكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب فإن الدول األطراف تسعى إىل تطوير 
ــدويل واإلقليمي يف مجال  ــز التعاون العربي وال وتعزي
ــوال وتمويل اإلرهاب  ــل األم منع ومكافحة جرائم غس
ــيق والتعاون املشرتك بني الدول  من خالل دعم التنس
ــة املعنية  ــات الدولية واإلقليمي ــراف وبني املنظم األط
ــربات مع  ــادل املعلومات والخ ــع تب ــال، م ــذا املج يف ه
ــأن  ــرى واملنظمات الدولية واإلقليمية بش الدول األخ
ــتجدات يف مجال جرائم وغسل األموال وتمويل  املس

اإلرهاب وكيفية الوقاية منها ومكافحتها .
ــن التوصيات عىل  ــت اللجنة املالية عدد م واقرتح

املجلس يويص بها الحكومة عند إقرار هذا التقرير.
ــة هذا التقرير  ــر املجلس إرجاء مناقش هذا وقد أق

إىل جلسة قادمة بحضور وزير املالية.
ــة أخرى حث املجلس أعضاءه عىل أهمية  من جه
ــاهمة  ــات املجلس واملس ــاط يف حضور جلس االنضب
ــف أمامها عمًال  ــة القضايا التي يق الفاعلة يف مناقش
ــس النواب  ــة لعمل مجل ــة املنظم ــة الداخلي بالالئح

وتكويناته املختلفة .
ــتعراض  ــته باس ــتهل جلس ــد اس ــس ق وكان املجل
ــيواصل  ــق عليه، وس ــابقة وواف ــته الس محرض جلس

أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعاىل.
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بن حبتور يعزي آل باسردةبن حبتور يعزي آل باسردة
صنعاء / سبأ 

ــن حبتور، برقية  ــوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح ب ــث رئيس مجلس ال بع
ــم بن رسيع بارسدة، الذي انتقل  ــاة يف وفاة الشيخ محمد بن قاس عزاء ومواس
ــة الوطن  ــرشف يف خدم ــخيص م ــاة وتاريخ ش ــرية حي ــه بعد مس ــوار رب إىل ج

واملجتمع.
ــاته القلبية  ــرب رئيس الوزراء يف الربقية عن أمله وتعازيه الحارة ومواس وأع
ــم  ــة عدن وفهد محمد بن قاس ــني عام جامع ــد الدكتور يارس أم ــيل الفقي لنج

بارسدة وبقية أفراد األرسة وجميع آل بارسدة يف الوطن واملهجر.
ــيخ  ــف الوطنية واإلجتماعية للش ــاألدوار واملواق ــوزراء، ب ــاد رئيس ال وأش
ــني وانتصاره  ــالح ذات الب ــة مجتمعه وإص ــوده يف خدم ــارسدة، وجه ــد ب محم
للقضايا الوطنية وإنصافه لآلخرين .. مؤكدا أن الوطن خرس برحيله شخصية 

وطنية كانت لها بصماتها الواضحة يف استقرار مجتمعها وخدمة وطنها.
ــة واملغفرة  ــع الرحم ــاىل أن يتغمد ه بواس ــبحانه وتع ــوىل س ــال إىل امل مبته
ــلوان.." إنا لله وإنا  ــيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والس ــكنه فس ويس

إليه راجعون".

الثورة/معني حنش

ــع  ــس م ــالح أم ــل واإلص ــة التأهي ــت مصلح وقع
ــة االقتصادية اليمنية عقد اتفاق توفري املواد  املؤسس
ــجون بمبلغ 78 مليون  ــة الكاملة لجميع الس الغذائي

ريال.
ــل  ــة التأهي ــس مصلح ــاد رئي ــع أش ــاء التوقي وأثن
ــدور  ب ــادي  اله ــد  محم ــه  عبدالل ــواء  الل ــالح  واإلص
ــة االقتصادية وتعاملها الجيد يف توفري املواد  املؤسس
ــة احتياجاتهم  ــجناء وتلبي ــجون والس الغذائية للس

من مواد غذائية وأثاثات ومستلزمات مختلفة.
ــة االقتصادية  ــام املؤسس ــد مدير ع ــن جانبه أك م
ــة توريد  ــىل رسع ــي ع ــالح املران ــن ص ــة حس اليمني
ــا  وتوفريه ــجون  الس ــذه  له ــل  كام ــكل  بش ــة  التغذي
ــة عملت  ــريا إىل أن املؤسس ــكال املختلفة.. مش باألش
ــابقا للسجون  عىل توفري االحتياجات واملتطلبات س
منها األثاث وشاشات العرض واملستلزمات املطبخية 

وغري ذلك.
ــة واملصلحة يف  ــن املراني إىل أن املؤسس ونوه حس
ــني أوضاع  ــهم يف تحس ــرتك بما يس اتفاق وتعاون مش

السجون والسجناء يف مختلف املجاالت.

 توقيع اتفاقية لتوفير التغذية  توقيع اتفاقية لتوفير التغذية 
لنزالء السجونلنزالء السجون

تدمري 4 اليات

ــتهدفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية  كما اس
ــاس  م ــكر  معس يف  ــدوان  الع ــة  ملرتزق ــات  تجمع ــس  أم

بالجدعان يف مأرب.
ــات ملرتزقة  ــتهداف تجمع ــكري اس وأكد مصدر عس
ــكر ماس بصلية من صواريخ الكاتيوشا  العدوان يف معس

محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم .
النعيمي يدعو

ــاء  ــاء والخطب ــالع العلم ــىل رضورة اضط ــددا ع وش
ــذ عوامل الفرقة  ــة الوطنية ونب ــم يف تعزيز اللحم بدوره
ــش واللجان  ــال الجي ــادا بصمود أبط ــات، وأش والخالف

الشعبية يف مواقع العزة والرشف والبطولة.
ــة دار العلوم الرشعية  ــا اللقاء الذي عقد بجامع ودع
ــان  ــش واللج ــال الجي ــم أبط ــن إيل دع ــاء اليم ــة أبن كاف
ــن الوطن من  ــاع ع ــن الدف ــني يف ميادي ــعبية املرابط الش

خالل تسيري قوافل الدعم واملساندة لكافة الجبهات.
ــاء يف  ــة دور الخطب ــاء أهمي ــاركون يف اللق ــد املش وأك
ــل عىل دعم  ــدوان والعم ــاس بمخططات الع ــة الن توعي
ــعبية يف مختلف املواقع للتصدي  ــش واللجان الش الجي

للعدوان.
ــه الدعاة  ــدور الذي يضطلع ب ــة ال ــاروا إىل أهمي وأش
ــع وتنويره بما يحيكه األعداء  والعلماء يف توعية املجتم
ــات ونرش  ــة الرصاع ــات لتغذي ــن مخطط ــد الوطن م ض
ــن  الوط ــالل  احت يف  ــم  مبتغاه إىل  ــول  للوص ــوىض  الف

واستغالل إمكانياته.
مدفعية الجيش

ــاء  ــة األنب ــزان لوكال ــكري بجي ــدر عس ــح مص وأوض
ــتهدف تجمعات  ــاً مدفعياً اس ــبأ) أن قصف اليمنية (س
ــة  ــي ملحم ــعوديني يف موقع ــود الس ــات الجن وتحصين

والفريضة.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــدر إىل أن الجي ــار املص وأش
ــود  الجن ــات  وتحصين ــات  تجمع ــا  أيض ــتهدفوا  اس
ــاروخ موجه  ــت األبيض بجيزان بص ــعوديني يف البي الس

وعدد من قذائف املدفعية.

ــات  ــة تجمع املدفعي ــوة  الق ــتهدفت  ــران اس ويف نج
ــة، فيما تم  ــعوديني وآلياتهم يف موقع الرشف ــود الس للجن
قنص جنديني سعوديني يف مثلث العشة وموقع الرشفة.

واستهدفت القوة املدفعية للجيش واللجان الشعبية 
أمس تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بنجران.

ــكري أن قصفا مدفعيا استهدف  وأوضح مصدر عس
تجمعات للجنود السعوديني يف موقعي الرشفة والشبكة 
ــعودي  ــة الجيش الس ــات مرتزق ــتهدفت تجمع ــا اس كم

قبالة معسكر البقع باتجاه نجران.
ــعودي يف  ــه تم قنص جندي س ــار املصدر إىل أن وأش

موقع الرشفة.
ــعودي  وذكر املصدر أن طريان العدوان األمريكي الس
ــن غارتني عىل موقعي الرشف والطلعة بنجران وغارة  ش

عىل مجازة بعسري.
ــش  ــة للجي ــة واملدفعي ــوة الصاروخي ــت الق ــا دك كم
ــعبية أمس تجمعات وتحصينات للجيش  واللجان الش
ــزان محققة إصابات  ــعودي بعدد من املواقع يف جي الس

مبارشة.
ــبأ) أن مدفعية الجيش  وذكر مصدر عسكري لـ (س
ــات وتحصينات  ــتهدفت تجمع ــعبية اس ــان الش واللج
ــرن ووادي جارة  ــة والق ــعوديني يف الدفيني ــود الس للجن
ــكول ومركز  ــي الفريضة والحس ــتهدفت موقع ــا اس ، كم

حمية .
ــت  ــة أطلق ــوة الصاروخي ــدر إىل أن الق ــار املص وأش
ــات للجنود  ــا عىل تجمع ــخ الكاتيوش ــن صواري عدداً م
السعوديني يف أم القطب الرشقية ما أدى إىل سقوط قتىل 

وجرحى يف صفوفهم .
واستهدف قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية 
ــة قمر وفرار بعض  ــعوديني يف قري تجمعات للجنود الس

اآلليات.
ــاً  ومدفعي ــاً  صاروخي ــاً  قصف أن  ــدر  املص ــح  وأوض
ــت  البي يف  ــعوديني  الس ــود  للجن ــات  تجمع ــتهدف  اس
ــيش بعدد من  ــات األبات ــا قصفت مروحي ــض ، فيم األبي

الصواريخ دار النرص وقرية حامضة ووادي جارة .
ــعوديني  ــكريني س ــرصع وجرح عس ــدر م ــد املص وأك
ــعودي يف قرية  ــع الجيش الس ــة نوعية عىل مواق بعملي
ــني  ــص جندي ــم قن ــه ت ــاً إىل أن ــارة ، الفت ــوى ووادي ج ق
سعوديني يف قرية حامضة الجنوبية وتبة الخزان بقرية 

قوى .

املحافظ الجندي:  تعز

 وأشار املحافظ الجندي لـ"الثورة" إىل أنه عىل الرغم 
من حجم الرتسانة العسكرية التي حشدها العدوان وال 
ــة والغربية  ــات املحافظة الرشقي ــف جبه ــزال يف مختل ي
ــة اإلعالمية املتخصصة  ــمالية والجنوبية واملاكين والش
ــنودة بتغطية  ــف الحقائق وبث األراجيف واملس يف تزيي
مكثفة من طريان العدوان إال أن أحالم العدوان ومرتزقته 
ــود وثبات أبطال  ــفت وتحطمت  عىل صخرة صم قد نس
ــز األحرار  ــة أبناء تع ــعبية ويقظ ــش واللجان الش الجي
الذين باتوا أكرث وعياً وإدراكاً ألبعاد ومخاطر املخططات 
ــتهدف تمزيق الوطن ونهب  اإلجرامية للعدوان  التي تس

ثرواته وتدمري مقدراته.
ــال الجيش  ــار وإجالل أبط ــظ بكل إكب ــا املحاف  وحي
ــع جبهات الرشف  ــعبية املرابطني يف جمي ــان الش واللج
ــة   البطولي ــم  املالح أروع  ــطرون  يس ــن  الذي ــة  والبطول
ــعودي األمريكي الغاشم  والتنكيل  ملواجهة العدوان الس
ــائر فادحة  ــزاة واملحتلني   وتكبيدهم خس ــل الغ بجحاف
ــا أن أبطال الجيش واللجان  ــاد   موضح يف األرواح والعت
ــزاة  الغ ــد  ض ــة  مفصلي ــارك  مع ــون  يخوض ــعبية  الش
ــة أحرزوا  ــة وإرادة فوالذي ــم بعزيم ــني ومرتزقته واملحتل
فيها تقدمات اسرتاتيجية وانتصارات نوعية يف مختلف 

الجبهات .
ــار   وقال املحافظ الجندي إن تعز عصية عىل االنكس
ــرص  املبني  داعياً  ــتظل عنوانا للصمود والثبات والن وس
ــال  والرجال  ــات بامل ــة رفد الجبه ــز إىل مواصل ــاء تع أبن
ــي  ــب دين ــرشف كواج ــرض وال ــن والع ــن الوط ــاً ع دفاع
ــا ترتكب   ــدروس والعرب مم ــتلهام ال ــي مقدس واس ووطن
ــق التي ترزح  تحت  ــم بحق املواطنني يف املناط من جرائ
ــل هاهم اليوم  ــرياً إىل أن من  رحبوا باملحت ــالل مش االحت

يكتوون بنريان ظلمه وبطشه وجربوته.
طريان العدوان

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــريان الع ــن ط إىل ذلك ش
أمس أربع غارات عىل محافظة حجة.

ــبأ) أن طريان  وأوضح مصدر محيل باملحافظة لـ (س
العدوان استهدف بأربع غارات مديريتي حرض وميدي.

ــعودي أمس 11  ــن طريان العدوان األمريكي الس وش

غارة عىل محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر أمني باملحافظة لـ (سبأ) أن الغارات 

استهدفت مديرية الجراحي .
ــب زوجها أمس  ــهدت امرأة وابنتها وأصي كما استش
ــعودي يف مديرية  ــدوان األمريكي الس ــارة لطريان الع بغ

الصلو بمحافظة تعز.
ــبأ) أن امرأة  ــيل باملديرية لـ (س ــدر مح وأوضح مص
ــب رب األرسة املواطن محمد  ــهدتا وأصي ــا استش وابنته
ــدوان ملنزلهم يف  ــتهداف طريان الع ــعيد مغلس إثر اس س

مديرية الصلو .
ــعودي  الس ــي  ــدوان األمريك الع ــريان  ــن ط ــا  ش كم

أمساليوم تسع غارات عىل محافظة صعدة.
ــبأ) أن طريان  ــح مصدر أمني باملحافظة لـ (س وأوض
ــة كتاف  ــة البقع بمديري ــىل منطق ــن غارة ع العدوان ش

وعاود استهدافها بثالث غارات.
ــار املصدر إىل أن طريان العدوان شن أربع غارات  وأش
ــن غارة  ــظ بمديرية الظاهر، كما ش ــىل منطقة املالحي ع

عىل منطقة الصوح بمديرية كتاف.

واشنطن: الحرب

ــه خالل  ــا كانت علي ــل مم ــف أق ــذه التكالي ــد ه وتع
ــي 2010 و2012، عندما  ــب مراحل الحرب بني عام أصع
ــتان،  ــدي أمريكي يف أفغانس ــد 100 ألف جن كان يتواج
وهو ما كلف دافعي الرضائب األمريكيني وقتها 100 مليار 
دوالر سنويا، بينما يتواجد حاليا حواىل 16 ألف جندي 

أمريكي هناك.
ــام 2011 بعد أحداث  ــتان يف ع وغزت أمريكا أفغانس
ــه، وبدأ الجيش األمريكي منذ  ــبتمرب يف العام نفس 11 س
ــق أفغانية  ــىل األرض يف مناط ــار ع ــت االنتش ــك الوق ذل
ــقطت  ــهر آخر حتى س ــر ش ــث أن يم ــم يلب ــدة، ول عدي
ــل، يف 14 نوفمرب بالتحديد، ليعلن الرئيس  العاصمة، كاب
ــوش االبن، اإلطاحة  ــك الحني، جورج ب ــي، يف ذل األمريك

بحكم حركة "طالبان". 
ورغم اإلطاحة بحركة طالبان يف كابول، لكن واشنطن 
ــتان  ــلها يف أفغانس ــبها بفش ــرث من مناس ــت يف أك اعرتف

والعجز عن القضاء عىل الحركة بشكل نهائي.
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