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صنعاء / سبأ
ــة وزير  ــاع بصنعاء أمس برئاس  ناقش اجتم
ــني عيل  ــث العلمي حس ــايل والبح ــم الع التعلي
ــة للمؤتمر الوطني  ــازب، التحضريات الجاري ح
ــايل والبحث  ــم الع ــات التعلي ــث ترشيع لتحدي

العلمي املقرر عقد يف يوليو القادم.
ــاء  ــم أعض ــذي ض ــاع ال ــتعرض االجتم واس
ــث ترشيعات  ــا لتحدي ــة العلي ــة اإلرشافي اللجن
التعليم العايل والبحث العلمي املكونة من وكالء 
ــارو الوزير وممثيل عن الجهات  الوزارة ومستش
ــرر اللجنة  ــرشوع املقدم من مق ــة، امل ذات العالق
ــاعد  ــوزارة املس ــل ال ــر وكي ــة للمؤتم التحضريي
لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبدالله 

القدمي.
ــاور املؤتمر الذي  ــر االجتماع أهداف ومح وأق
ــات التعليم العايل  ــث ترشيع ــعی إلی تحدي يس
ــة العلمية  ــالل الدراس ــي من خ ــث العلم والبح
لحزمة القوانني واللوائح واألنظمة وفقا ملنهجية 
ــات العلمية  ــم الدراس ــي، وتحكي ــث العلم البح
ــا وقانونيا، وإرشاك كافة األطراف  تحكيما علمي
ــة  ــة يف عملي ــات ذات العالق ــتفيدة والجه املس
ــروج بمنظومة ترشيعات  ــة للخ النقد واملراجع
ــي االحتياجات  ــورات وتلب ــب وتالئم التط تواك
وتتوافق مع رؤية ورسالة التعليم العايل والبحث 

العلمي.
ــر  املؤتم ــاور  مح ــی  إل ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــرتاتيجية الوطنية  ــات اإلس ــة تحديث واملتضمن
ــايل  الع ــم  التعلي ــني  وقوان ــايل،  الع ــم  للتعلي
ــة  األهلي ــات  والجامع ــة  اليمني ــات  والجامع
ــات واملنح الداخلية ولوائحها التنفيذية،  والبعث
إضافة إلی محور وزارة التعليم العايل ومرافقها 
ــور أنظمة  ــاد األكاديمي، ومح ــس االعتم ومجل

شئون الطالب والدراسات العليا.
كما ناقش االجتماع آلية تحديث الترشيعات 
ــث،  ــة التحدي ــاركة يف عملي ــوع املش ــم ون وحج
ــتيعاب أي مالحظات تقدم إلی  وإقرارها مع اس

اللجنة التحضريية.
ــان الفرعية لإلعداد  ــكيل اللج وتطرق إىل تش
ــي املؤتمر،  ــر، واملوعد الزمن ــري للمؤتم والتحض

وامليزانية التقديرية للمؤتمر.
ــث العلمي  ــم العايل والبح ــر التعلي ــد وزي وأك
ــي ضمن  ــذي يأت ــث ال ــرشوع التحدي ــة م أهمي
ــة لتحديث  ــی حكوم ــدم إل ــوزارة املق ــج ال برنام
ــي  العلم ــث  ــايل والبح الع ــم  التعلي ــات  ترشيع
ــق رؤى وتوجهات  ــه وف ــة ل ــات التابع واملؤسس

وطنية .
ــار إلی انه سيتم إرشاك كافة املعنيني من  وأش
مراكز البحوث واألشخاص والجامعات والربملان 

ــات  الترشيع يف  ــر  النظ ــادة  إلع ــني  واألكاديمي
ــكاليات  ــة كافة اإلش ــل معالج ــة من اج الحالي
القائمة يف الوزارة وعالقتها باملؤسسات التابعة 

لها.
ــاز  ــه يف إنج ــن أمل ــازب ع ــر ح ــرب الوزي وأع
ــة التي حددتها اللجنة  املرشوع يف الفرتة الزمني
ــع  ــعر الجمي ــر وأن يستش ــة للمؤتم التحضريي
املسؤولية امللقاة علی عاتقهم النجازه بالشكل 
ــهدها  ــوب وبما يواكب التطورات التي يش املطل

العالم واإلقليم يف هذا املجال.
ــاع التخطيط  ــوزارة لقط ــار وكيل ال ــا أش فيم
والسياسات رئيس اللجنة التحضريية للمؤتمر 
ــعيبي، إلی أهمية هذه  الدكتور عبد العزيز الش
ــار التعليم العايل  ــوة النوعية إلصالح مس الخط
ــادة النظر يف  ــالل إع ــن خ ــي م ــث العلم والبح
الترشيعات القائمة وتحديثها وفق رؤى علمية 

ومنهجية.
ــة  ــرشوع جاء للحاجة املاس ــد أن فكرة امل وأك
ــح وأنظمة  ــث قوانني ولوائ ــی مراجعة وتحدي إل
ــة  مواجه ــی  عل ــاعدة  للمس ــايل  الع ــم  التعلي
ــوق العمل من  ــات وتلبية احتياجات س التحدي
الكوادر املؤهلة والتوسع يف الطاقة االستيعابية 
ــا  ــر برامجه ــايل وتطوي ــم الع ــات التعلي ملؤسس

وتجويد مخرجاتها.

مناقشة التحضيرات للمؤتمر الوطني لتحديث تشريعات التعليم العاليمناقشة التحضيرات للمؤتمر الوطني لتحديث تشريعات التعليم العالي
صنعاء - سبأ:

ــادي للتتبع واملراقبة بصنعاء أمس، عىل اتفاقية   وقع باملركز االقتص
تعاون بني االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والجمعية اليمنية 

لحماية املستهلك بحضور وزير الصناعة عبده محمد برش.
تهدف االتفاقية التي وقعها مدير عام االتحاد العام للغرف التجارية 
ــتهلك فضل  ــة ورئيس الجمعية اليمنية لحماية املس محمد محمد قفل
ــاريع  ــطة والربامج واملش مقبل منصور, إىل تعزيز التعاون وتنفيذ األنش
ــالة اإلعالمية والتوعوية يف مجال السالمة  ــأنها تعزيز الرس التي من ش
ــتدام وحماية  ــتهالك املس الغذائية والدوائية والخدمات واإلنتاج واالس

املستهلك.
ــة القدرات ورفع  ــل الطرفان عىل دعم وتنمي ــب االتفاقية يعم وبموج
ــتوردين ومقدمي الخدمات لتمكني  ــتوى الوعي بني املنتجني واملس مس
ــدة وذلك من خالل  ــلع وخدمات جي ــن الحصول عىل س ــتهلكني م املس
ــد التجاري  ــش والتقلي ــا الغ ــول قضاي ــل ح ــدوات وورش عم ــم ن تنظي
ــل املصنعني  ــداد برامج تدريب وتأهي ــيق إلع ــلع والتنس والتهريب للس
ــتوردين واملسوقني ومراكز التخزين حول التداول اآلمن  واملنتجني واملس

للسلع الغذائية والدوائية.
ــة باملبادئ  ــج وورش عمل تعريفي ــداد برام ــمل االتفاقية إع كما تش
ــتهدف القطاع التجاري والصناعي  ــتهلك تس التوجيهية لحقوق املس
ــتهدف رشائح  ــيق إلعداد برامج توعوية تس والخدمي إضافة إىل التنس
ــعر  ــة ذات الجودة والس ــاج والصناعة املحلي ــجيع اإلنت ــع لتش املجتم
ــات الخاصة  ــاد والجمعية حول البالغ ــيق بني االتح ــيس والتنس التناف

باملخالفات.
ــم الدعم الالزم  ــتعداد الوزارة تقدي ــر الصناعة والتجارة اس وأكد وزي
ــر أداء القطاع  ــاهم يف تطوي ــا يس ــة بم ــاد والجمعي ــل دور االتح لتفعي

الخاص وينعكس إيجابا يف حماية التاجر واملستهلك.
ــيق بني الجهات ذات العالقة  ودعا إىل رضورة تفعيل التعاون والتنس
ــتهلك من أجل الوصول إىل االرتقاء بنوع  بحماية القطاع الخاص واملس

الخدمات االقتصادية واالستهالكية يف البالد.
ــكيل لجنة تنسيق  ووجه الوزير برش الجهات املعنية بالوزارة إىل تش
ــل القطاع  ــل الصعاب وتعزيز عم ــوزارة واالتحاد لتذلي ــني ال ــة ب ومتابع
الخاص بما يساعده يف تأدية الدور املؤمل منه يف خدمة املجتمع وتوفري 

احتياجاته األساسية من الغذاء والدواء.
ــة والصناعية  ــرف التجاري ــام للغ ــاد الع ــام االتح ــد مدير ع ــا أك فيم
ــة االتفاقية خاصة  ــتهلك، أهمي ــس الجمعية اليمنية لحماية املس ورئي
ــب وكذا محاربة كافة أنواع  يف هذه الظروف الراهنة إليجاد املنتج املناس

الغش التجاري الذي يرض باملستهلك واالقتصاد الوطني.
ــوزارة الصناعة عبد  ــات األعمال ب ــل قطاع خدم ــرض التوقيع وكي ح
ــة بمحافظة صنعاء عضو  ــيبان ورئيس غرفة التجارة والصناع االله ش
ــعبة التجارة باالتحاد أمني قاسم  ــواري ورئيس ش ــني الس االتحاد حس
ونائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية املستهلك جميلة الدييل واألمني 

العام املساعد للجمعية عبدالله املناخي.

اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف 
التجارية وجمعية حماية المستهلكالتجارية وجمعية حماية المستهلك

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

ــعودي  ــوف الجيش الس ــى يف صف ــىل وجرح - قت
ــم يف ام القطب  ــتهداف مدفعي عىل تجمعاته ــر اس إث

الرشقية
- قنص جندي سعودي يف تبة الخزان بقرية قوى
ــعودية يف الخوبة  ــكرية س ــة عس ــاب جراف - إعط

بقصف مدفعي للجيش واللجان
عسري

ــتهدف تجمعات  ــش واللجان تس - مدفعية الجي
للجنود السعوديني يف مجازة 

الخميس 2018/2/8       

الجوف
ــعبية تنفذ عملية  ــش واللجان الش ــوات الجي - ق

عسكرية واسعة بمديرية خب الشعف بالجوف  
ــدم / نافع جراد   ــزق املقــ ــرصع القيادي املرت - م
ــة الثانية  ــمى الكتيب ــو عقبه) قائد مايس ــى (اب املكن

باللواء االول حرس حدود 
ــد هيكل حنتف  ــادي املرتزق العمي ــة القي - إصاب
ــدود وإصابة  ــواء االول حرس ح ــمى الل ــد ما يس قائ

رئيس عمليات اللواء اصابة بالغة 
- مرصع املرتزق رداد علــي الغـــربانـــي بنريان 

الجيش واللجان الشعبية يف جبهة اليتمة
تعز

ــكر  ــمال معس ــكرية للمرتزقة ش - تدمري آلية عس
خالد بموزع من قبل وحدة الهندسة

ــل وجرح العديد من املرتزقة أثناء التصدي  - مقت
ــش واللجان  ــع الجي ــاه مواق ــف باتج ــاوالت زح ملح

الشعبية يف عصيفرة
ــة يف مديرية  ــىل مواقع املرتزق ــوم مباغت ع - هج

الصلو وقتىل جرحى يف صفوفهم
- تدمري طقم عسكري وإعطاب طقمني آخرين يف 
العملية الهجومية عىل مواقع املرتزقة يف الصلو بتعز
ــفة يف جبهة  ــوة ناس ــكرية بعب ــري آلية عس - تدم

موزع ومرصع من كان عىل متنها
ــاروخ موجه  ــة تابعة للمرتزقة بص ــراق جراف - اح

شمال يختل 
ــن املخاليف  - مرصع القيادي املرتزق فيصل حس
ــمى الشمالية يف تعز بنريان  نائب قائد الجبهة مايس

الجيش واللجان الشعبية
البقع

ــتهدف  ــعبية  تس - مدفعية الجيش واللجان الش
ــة جبال  ــعودي قبال ــة الجيش الس ــات مرتزق تجمع

عليب ويف صحراء البقع
ــان عىل جبل  ــة للجيش واللج ــة هجومي -  عملي

حمر الصيد رشق األجارش باتجاه صحراء البقع
ــش  ــة الجي ــن مرتزق ــد م ــرح العدي ــرصع وج -  م

السعودي يف الهجوم عىل مواقعهم رشق األجارش
ــالزم عبدالخبري قائد  ــادي املرتزق امل مرصع القي
ــعبية يف  ــعد الردماني بنريان الجيش واللجان الش س

جبهة البقع
مارب

ــن   ــادي املرتزق النقيب محمد حس - مرصع القي
املكنى (ابو عيون) بنريان الجيش واللجان الشعبية 

يف جبهة رصواح
البيضاء

ــردي بالزاهر  ــة يف األج ــع املرتزق ــة مواق - مهاجم
وتكبيدهم خسائر يف األرواح

ــفة  ــل مجرم وجرح آخر بانفجار عبوة ناس - مقت
ــة نارية قبل وصولهما  ــا يحمالنها عىل منت دراج كان

إىل وجهتهما
ميدي

ــتهدف  ــعبية تس - مدفعية الجيش واللجان الش
تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة
ــن  ــعودي األمريكي يش ــدوان الس ــريان الع - ط

غارتني عىل منطقة مندبة بمديرية باقم
- طريان العدوان األمريكي السعودي استهدف 
ــة رازح  ــيل بمديري ــة آل ع ــة يف منطق ــارة مدرس بغ

الحدودية
ــىل  ــعودي ع ــي س ــي ومدفع ــف صاروخ - قص
ــن مديرية رازح الحدودية وأرضار  مناطق متفرقة م

مادية يف مزارع املواطنني
ــن غارتني عىل مديرية باقم  - طريان العدوان يش

وغارتني عىل منطقة املالحيظ بمديرية الظاهر
الحديدة

- غارة لطريان العدوان األمريكي السعودي عىل 
مديرية الجراحي

ــد الله  ــاحات عب ــور قناة الس ــهاد مص - استش
ــعودي  ــدوان الس الع ــريان  ــارات لط ــرص يف غ املنت

األمريكي عىل مديرية حيس
- طريان العدوان األمريكي السعودي استهدف 
ــي زبيد بغارة  ــىل طريق الجراح ــة للدواجن ع ناقل

جوية
الجوف

ــعودي يشن 12  - طريان العدوان األمريكي الس
غارة عىل منطقة اليتمة يف مديرية خب والشعف

- غارة لطريان العدوان األمريكي السعودي عىل 
مديرية الغيل

ــارة لطريان  ــدة إثر غ ــن أرسة واح ــهداء م - 7 ش
ــلبة بمديرية خب  العدوان عىل منزلهم بمنطقة س

والشعف
حجة

ــن  ــعودي يش ــدوان األمريكي الس ــريان الع - ط
ــدي خالل  ــرض ومي ــي ح ــىل مديريت ــارات ع 10 غ

الساعات املاضية
عمران

ــن 6  ــعودي يش ــريان العدوان األمريكي الس - ط
غارات عىل مديرية حرف سفيان

تعز
ــن 3  ــعودي يش ــريان العدوان االمريكي الس - ط
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تهدف إلى مكافحة الجرائم التي تمس سيادة البلدان واقتصادياتهاتهدف إلى مكافحة الجرائم التي تمس سيادة البلدان واقتصادياتها

صنعاء - سبأ
ــته أمس  صادق مجلس النواب يف جلس
ــس األخ يحيى عيل  ــس املجل ــة رئي برئاس
ــة ملكافحة  ــىل االتفاقية العربي ــي، ع الراع

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ــي مصادقة املجلس عىل االتفاقية،  وتأت
بعد مناقشته لتقرير لجنة الشؤون املالية 
ــب الحكومي  ــزام الجان ــأن والت ــذا الش به
ــر املالية  ــس الوزراء وزي ــًال بنائب رئي ممث
ــور وزير  ــويل وبحض ــني مقب الدكتور حس
ــؤون مجليس النواب والشورى  الدولة لش

الدكتور عيل عبدالله أبو حليقة.
ــم  تدعي إىل  ــة  االتفاقي ــدف  ته ــث  حي
ــل  التدابري الرامية إىل مكافحة جرائم غس
ــاب وتعزيز التعاون  ــوال وتمويل اإلره األم

العربي يف هذا املجال.
ــزام  باإللت ــة  الحكوم ــس  املجل وأوىص 
ــوص وأحكام هذه  ــل عىل تنفيذ نص بالعم
ــوص  ــع نص ــارض م ــا ال يتع ــة بم االتفاقي
ــوال  ــل األم ــة غس ــون مكافح ــكام قان وأح
ــنة 2010م  ــم (1) لس ــل اإلرهاب رق وتموي
ــنة  لس  (17) ــم  رق ــون  بالقان ــه  وتعديالت
2013م وتفعيل التعاون بني بالدنا والبلدان 
ــار  اإلط يف  ــرى  األخ ــدان  والبل ــة  العربي
اإلقليمي والدويل يف مجال مكافحة غسل 
ــوال وتمويل اإلرهاب بما يحد من تلك  األم
ــيادة البلدان وتدمر  الجرائم التي تمس س

اقتصادياتها وتهدد استقرارها .
وتتكون االتفاقية من (41) مادة موزعة 

عىل (6) أبواب، عىل النحو التايل :
ــة .. ويتكون  ــكام عام ــاب األول : أح -الب

من (3) مواد .
ــري الوقائية من  ــي : التداب ــاب الثان -الب
ــل األموال وتمويل اإلرهاب .. ويتكون  غس

من (5) مواد .
ــل األموال  ــث : تجريم غس -الباب الثال

وتمويل اإلرهاب .. ويتكون من (7) مواد .
-الباب الرابع : التعاون األمني .. ويتكون 

من (7) مواد .
ــي  ــاون القانون ــس : التع ــاب الخام -الب

والقضائي .. ويتكون من (18) مادة .
ــة ..  ــكام ختامي ــادس : أح ــاب الس -الب

ويتكون من مادة واحدة .
وكان نائب رئيس الوزراء وزير املالية قد 

ــعدني  ــب أعضاء املجلس قائًال "يس خاط
ويرشفني أن أقف بينكم تحت قبة الربملان 
ــامخاً  ــيظل ش ــرصح الذي ظل وس ــذا ال ه
أراد  ــي  الت ــري  واألعاص ــات  الصعوب ــم  رغ
ــل  ــعب ش ــا أعداء الوطن والش من خالله
ــة املختلفة  ــات الدول حركته وأداء مؤسس
ومنها مجلسكم املوقر الذي ظل متماسكا 
ــكل  ب ــي  واألخالق ــي  الوطن دوره  ــؤدي  وي

كفاءة واقتدار".
ــز  ــس أن ينج ــتطاع املجل ــاف" اس وأض

ــة عليه وأن  ــن القضايا املعروض ــد م العدي
ــكل بتعاونه وتجاوبه وتفاعله مع تلك  يش
القضايا الرافد األسايس والداعم للحكومة 
ــز الدولة  ــا يف تثبيت ركائ ملواصلة جهوده
ــا  بالدن ــات  وإلتزام ــات  بمتطلب ــاء  والوف
ــي والدويل ومنها ما  أمام محيطها اإلقليم
ــأنه وهو املصادقة عىل االتفاقية  نحن بش
ــوال وتمويل  ــل األم ــة ملكافحة غس العربي
ــدف إىل تدعيم التدابري  ــاب والتي ته اإلره
ــل األموال  ــة إىل مكافحة جرائم غس الرامي

ــاون العربي  ــل اإلرهاب وتعزيز التع وتموي
يف هذا املجال والتي بموجبها تلتزم الدول 
ــاً لنصوص  ــا وفق ــة عليه ــراف املوقع األط
ــة، كما ورد يف تقرير لجنة  وأحكام االتفاقي
ــىل  ــواب ع ــس الن ــة بمجل ــؤون املالي الش
ــاوي الدول يف السيادة والسالمة  مبدأ تس
ــؤون  الش يف  ــل  التدخ ــدم  وع ــة  اإلقليمي

الداخلية للدول األخرى".
ــن  ــة ع ــعدني باألصال ــا يس ــال " كم وق
نفيس ونيابة عن زمالئي أعضاء الحكومة 
أن أعرب عن خالص الشكر وعظيم االمتنان 
ــؤون املالية املكلفة من املجلس  للجنة الش
ــا وتقريرها  ــة االتفاقية عىل جهده بدراس
ــكم املوقر  ــي واملوضوعي وكذا ملجلس املهن
عىل ما ملسناه من تعاون صادق ودعم جاد 
ــبيل تجاوز كثري من  ومثمر للحكومة يف س
ــم كبري للظروف  ــاب واملعوقات وتفه الصع
ــا الحكومة  ــل يف ظله ــي تعم ــواء الت واألج
ــدوان والحصار  ــرض البلد للع ــة لتع نتيج
ــتهداف املبارش لكل مقومات  الجائر واالس

العمل والحياة".
ــزام الحكومة  ــويل الت ــد الدكتور مقب وأك
ــن اللجنة واملذيلة  بالتوصيات الصادرة ع
ــل  قب ــن  م ــا  عليه ــق  واملواف ــا  تقريره يف 

املجلس.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــس  املجل وكان 
ــابقة  الس ــته  جلس ــرض  مح ــتعراض  باس
ــيواصل أعماله صباح  واملوافقة عليه، وس

اليوم األحد بمشيئة الله تعاىل.
ــال رئيس  ــة القائم بأعم ــرض الجلس ح
ــل األموال  ــة ملكافحة غس ــة الوطني اللجن
ــة  ــو اللجن ــرص وعض ــور املنت ــل منص نبي
ــوال القايض  ــل األم ــة ملكافحة غس الوطني

رشيد عبدالوارث املنيفي.

النواب يصادق على االتفاقية العربية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهابالنواب يصادق على االتفاقية العربية لمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

بلغ عددهم بلغ عددهم ٣٨٣٨ شهيداً شهيداً

صنعاء / سبأ
 دشن وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
ــس زيارات أرس  ــفر النمري أم املهندس مس
ــاالت يف  ــاع االتص ــودي قط ــهداء ومفق ش

صنعاء.
وأكد وزير االتصاالت وتقنية املعلومات 
أن زيارة أرس الشهداء أقل ما يمكن تقديمه 

عرفانا بتضحيات الشهداء.
وزارة  أن  إىل  ــري  النم ــر  الوزي ــت  ولف
ــاالت حريصة عىل تفقد أحوال أرس  االتص
ــن ضحوا  ــاالت الذي ــاع االتص ــهداء قط ش

بأرواحهم خالل أداء عملهم.
ــة  ــالل الزيارات درعي املؤسس وقدم خ
ــة الشهيد لكل  العامة لالتصاالت ومؤسس

أرسة شهيد.
ــاالت يف ترصيح إىل  ــر االتص ــار وزي وأش
أن شهداء ومفقودي قطاع االتصاالت بلغ 
ــهيداً والذي بدأت أمس زيارة خمس  38 ش
ــا إىل أن الزيارات  ــهداء .. الفت ــن أرس الش م
ــبوعاً لبقية أرس الشهداء يف  ــتمر أس ستس

املحافظات.
ــم دوري كرة  ــيتم تنظي ــه س ــح أن وأوض
ــاالت الذي  ــاع االتص ــهداء قط ــدم لش الق
يشارك فيه فرق منتسبي قطاع االتصاالت 
ــم يف  ــوا أرواحه ــن قدم ــدا مل ــد تخلي والربي

سبيل الوطن.
ــاع  ــهداء قط ــاء ش ــاء وأبن ــرب آب ــا ع فيم
ــارة  الزي ــذه  له ــكرهم  ش ــن  ع ــاالت  االتص
ــد  املزي ــم  لتقدي ــتعداد  االس ــن  مؤكدي  ..
ــن وأمنه  ــبيل الوط ــات يف س ــن التضحي م

واستقراره.
ــة  العام ــة  املؤسس ــام  ع ــر  مدي ــه  رافق
ــد  محم ــادق  ص ــدس  املهن ــاالت  لالتص
ــة العامة  مصلح، ونائبي مدير عام املؤسس
ــدس  ــان واملهن ــد غمض ــاالت محم لالتص
ــس إدارة رشكة يمن  ــه زبارة ورئيس مجل ط

موبايل عصام الحميل.

وزير االتصاالت وتقنية المعلومات يزور أسر شهداء قطاع االتصاالتوزير االتصاالت وتقنية المعلومات يزور أسر شهداء قطاع االتصاالت

صنعاء / سبأ
ــام رشف عبدالله  ــة املهندس هش ــش وزير الخارجي ناق
ــة الدولية للصليب  ــس رئيس البعثة اللجن خالل لقائه أم
ــع  الوض ــتجدات  مس ــت،  ف ــندر  الكس ــاء  بصنع ــر  األحم

اإلنساني يف اليمن.
ــتعراض األنشطة التي تقوم  كما جرى خالل اللقاء اس

بها بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر يف اليمن.
ــهدت تردياً  ــة أن الفرتة املاضية ش ــر الخارجي وأكد وزي
كبرياً يف الوضع اإلنساني جراء تصعيد العدوان والحصار 
ــىل التوايل..   ــام الثالث ع ــىل اليمن للع ــر املفروض ع الجائ
ــات العاملة  ــود املنظم ــىل رضورة مضاعفة جه ــدداً ع مش

ــب مع معاناة واحتياجات  ــاني بما يتناس يف املجال اإلنس
الشعب اليمني.

ــة الدولية للصليب  ــة مع اللجن ــاد بالرشاكة القائم وأش
ــه يف بالدنا..  ــع ب ــاني الذي تضطل ــدور اإلنس ــر وال األحم
ــهيالت الالزمة ألداء  ــتعداد لتقديم كافة التس مجدداً االس

أعمالها عىل النحو األمثل.
من جانبه أكد الكسندر فت، التزام بعثة اللجنة الدولية 
ــب األحمر بتقديم كافة أوجه الدعم املمكن وبما من  للصلي

شأنه املساهمة يف معالجة الوضع اإلنساني يف اليمن.
حرض اللقاء نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب 

األحمر بصنعاء روب درون.

وزير الخارجية: الوضع اإلنساني شهد تدهورًا وزير الخارجية: الوضع اإلنساني شهد تدهورًا 
كبيرًا جراء استمرار العدوان والحصاركبيرًا جراء استمرار العدوان والحصار

الرئيس الصماد

ــيايس  ــس املجلس الس ــدد رئي وج
ــىل مواصلة  ــرص اليمن ع ــىل ح األع
ــات  عالق ــز  تعزي ــل  أج ــن  م ــل  العم
ــا  ــن بم ــني البلدي ــة ب ــاون القائم التع

يخدم املصالح املشرتكة.
وأشاد الرئيس الصماد بما حققته 
إيران من نهضة يف مختلف املجاالت 
منذ قيام الثورة اإليرانية حققت قفزة 
ــقيق..  ــعب اإليراني الش ــة للش نوعي
ــي مزيدا من  ــعب اإليران متمنيا للش
ــذه  ه ــود  تع وأن  ــار  واالزده ــدم  التق
ــه كل ما يصبو  ــبة وقد تحقق ل املناس

إليه من تقدم ورفعة.

طريان العدوان

ــارات  ــي ان غ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــتهدفت منطقة املهاشمة  العدوان اس
ــت  وخلف ــعف  والش ــب  خ ــة  بمديري

أرضارا بممتلكات املواطنني.
ــن طريان العدوان األمريكي  كما  ش
ــارة عىل محافظة  ــعودي أمس غ الس

الحديدة.
وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن 
ــتهدف بغارة مطار  طريان العدوان اس

الحديدة.
ــن طريان العدوان األمريكي  كما ش
ــعودي أمس سلسلة غارات عىل  الس

محافظة حجة.

وأوضح مصدر أمني باملحافظة أن 
ــن تسع غارات عىل  طريان العدوان ش

مديريتي حرض وميدي.
مطالبة اليونسكو بالتدخل

وطالب منظمة اليونسكو، بالتدخل 
ــا لحماية  ــن طبيعة مهمته انطالقا م
ــي تم  ــرة الت ــي للجزي ــوع الطبيع التن
ضمها إىل قائمة الجزر املحمية عامليا 
ــجار ونباتات نادرة  الحتوائها عىل أش

وأخرى مهددة باالنقراض .
ــيخة  ــتنكر اللقاء ترصفات مش واس
ــري  ــث لتغي ــعيها الخبي ــارات وس اإلم
ــة اليمنية  ــاري للجمهوري الجرف الق

ــر العربي واملحيط الهندي يف  يف البح
محاولة للسيطرة عىل طريق التجارة 
ــدب ومضيق  ــدويل املار عرب باب املن ال

هرمز.
ــب  ــم نائ ــذي ض ــاء ال ــرق اللق وتط
ــؤون األمن والدفاع  ــس الوزراء لش رئي
ــان ورئيس  اللواء الركن جالل الرويش
ــتخبارات العسكرية اللواء  هيئة االس
ــر  ووزي ــم،  الحاك ــى  يحي ــه  عبدالل
ــد عبدالله دارس  النفط واملعادن احم
ــقطرى هاشم السقطري،  ومحافظ س
ــقطرى من نهب  ــا تتعرض له س إىل م
ــل املحتل  ــن قب ــة م ــا الطبيع ملوارده
ومحاولته لتغيري وضعها الديموغرايف 

وجرفها القاري .
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