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ناقش مع المدير اإلقليمي لبرنامج الغذاء العالمي توسيع نقاط توزيع المساعدات ناقش مع المدير اإلقليمي لبرنامج الغذاء العالمي توسيع نقاط توزيع المساعدات 

صنعاء/سبأ
ــاع األول للجنة  ــاء أمس االجتم عقد بصنع
ــاص بتقييم آثار  ــح الخ اإلرشافية ملرشوع املس
ــة  العدوان علی اليمن منذ مارس 2015م برئاس
ــور  الدكت ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي ــر  وزي

عبدالعزيز الكميم.
ــة  املتعلق ــا  القضاي ــاع  االجتم ــش  وناق
ــل الفنية  ــح والتفاصي ــذ املس ــات تنفي بمتطلب
ــذ  ــري التنفي ــان س ــة لضم ــتية الالزم واللوجس
ــی مبدأ  ــة املرتكزة عل ــس واملنهجي ــا لألس وفق

الشفافية.
ــة  ــم أهمي ــر الكمي ــد الوزي ــاع أك ويف االجتم
ــدوان علی اليمن  ــح لتقييم آثار الع إجراء املس
املستمر منذ مارس 2015م يف مختلف املجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية.
ــح  ــی نتائج املس ــاًء عل ــی أنه وبن ــار إل وأش

ــج  ــع وبرام ــة الوض ــات معالج ــم سياس سرتس
ــالت الرسيعة  ــار والتدخ ــادة االعم وخطط إع
ــب  وترتي ــانية  اإلنس ــات  االحتياج ــري  لتوف
ــذاء والصحة واملياه  ــاالت الغ األولويات يف مج
والتعليم والطاقة وغريها من املجاالت الخدمية 

األساسية.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدويل علی 
ــات الالزمة لتنفيذ  ــة اإلمكاني رضورة توفري كاف

املسح علی أسس علمية ومنهجية.
ــزي  ــاز املرك ــس الجه ــاع رئي ــرض االجتم ح

لإلحصاء وعدد من وكالء الوزارات .
ــر التخطيط  ــى وزي ــرى التق ــة أخ ــن جه م
والتعاون الدويل عبدالعزيز الكميم أمس، املدير 

اإلقليمي لربنامج الغذاء العاملي مهند هادي.
ــة من  ــة جمل ــاء مناقش ــالل اللق ــرت خ وج
ــة الربنامج للعام  ــا املتصلة بتنفيذ خط القضاي

2018م يف اليمن، وسبل تعزيز اطر التعاون بني 
ــهم يف  ــذاء العاملي وبما يس ــن وبرنامج الغ اليم

دعم أنشطة الربنامج.
ــذ عدد من  ــري تنفي ــتعرض اللقاء س كما اس
ــاريع املدرجة ضمن أنشطة برنامج الغذاء  املش
ــد الوزير  ــذا الصدد أك ــن ويف ه ــي يف اليم العامل
ــة بوزارة  ــاذ ممثل ــرص حكومة اإلنق ــم ح الكمي
التخطيط عىل تقديم كافة التسهيالت املتاحة 

لدعم أنشطة الربنامج .
ــج الغذاء  ــي لربنام ــر اإلقليم ــا أكد املدي فيم
ــتمرار يف  ــىل االس ــج ع ــرص الربنام ــي ح العامل
ــم  ــم الدع ــن وتقدي ــطته يف اليم ــة أنش ممارس

الغذائي للفئات املترضرة.
ــري لربنامج الغذاء  حرض اللقاء املدير القط

العاملي لدى اليمن ستيفن أندرسون.

ناقش آليات التعاون بين اليمن وبرنامج الغذاء العالميناقش آليات التعاون بين اليمن وبرنامج الغذاء العالمي

وزير التخطيط يؤكد أهمية إجراء مسح لتقييم آثار العدوان على اليمنوزير التخطيط يؤكد أهمية إجراء مسح لتقييم آثار العدوان على اليمن

صنعاء -سبأ
ناقش نائب وزير الخارجية حسني العزي خالل لقائه 
ــم املتحدة  ــامية لألم ــل املقيم للمفوضية الس ــس املمث أم
ــور العبيد أحمد العبيد،  ــان بصنعاء الدكت لحقوق اإلنس
ــبل  ــاون بني اليمن واملفوضية وس ــن مجاالت التع عدد م

تعزيزها وتطويرها.
ــر الخارجية إىل أن دول  ــار نائب وزي وخالل اللقاء أش
ــكل يومي أبشع االنتهاكات والجرائم  العدوان تمارس بش
ــاني، والقانون  ــة صارخة للقانون الدويل اإلنس يف مخالف

الدويل لحقوق اإلنسان.
ــم تكتف عند هذا  ــت إىل أن دول تحالف العدوان ل ولف
ــل قامت مؤخراً بتصعيد عدوانها وجرائمها وعىل  الحد ب
رأسها جريمة استهداف الرئيس الشهيد صالح الصماد، 
ــدة وجريمة  ــايل بالحدي ــني بمديرية الح ــم النازح ومخي
ــني  ــة األزرق ــة، وجريم ــة الجمهوري ــب رئاس ــة ومكت حج

وغريها، كما إنها مستمرة يف ارتكاب جرائمها دون رادع.
ــالع  ــىل رضورة اضط ــة ع ــر الخارجي ــب وزي ــد نائ وأك
ــان،  األمم املتحدة، ومجلس األمن ومجلس حقوق اإلنس

ــية  ــوية السياس ـــ 19 الراعية للتس ــدول ال ــة ال ومجموع
ــم  ــك الجرائ ــة تل ــا وإدان ــن صمته ــروج ع ــا والخ بدوره
واالنتهاكات بحق الشعب اليمني أرضاً وإنساناً .. مؤكداً 
ــان وفقاً  ــي لحقوق اإلنس ــاذ الوطن ــرتام حكومة اإلنق اح

اللتزاماتها الدولية.
من جانبه، أكد املمثل املقيم للمفوضية السامية لألمم 
ــة عىل حماية  ــان حرص املفوضي ــدة لحقوق اإلنس املتح
ــز الرشاكة  ــن وكذا تعزي ــان يف اليم ــز حقوق اإلنس وتعزي

القائمة مع اليمن يف هذا الجانب.

نائب وزير الخارجية يناقش مع الممثل المقيم للمفوضية السامية مجاالت التعاوننائب وزير الخارجية يناقش مع الممثل المقيم للمفوضية السامية مجاالت التعاون

الثورة/
ــن معايل وزير التعليم العايل والبحث العلمي األستاذ  دش
حسني حازب بجامعة امللكة أروى ورشة عمل إلعداد املعايري 
ــة واألكاديمية الوطنية لربامج الصيدلة يف الجامعات  املرجعي
ــاد األكاديمي وضمان  ــي ينظمها مجلس االعتم اليمنية  الت
ــدي لتعزيز قدرات وزارة  ــودة بالتعاون مع املرشوع الهولن الج
ــدى ثالثة أيام   ــة أروى عىل م ــة امللك ــايل ، وجامع ــم الع التعلي
ــاد األكاديمي  ــوزارة وقيادة مجلس االعتم ــاركة وكالء ال بمش
ــاء الجامعات األهلية وعمداء كليات الصيدلة  وعدد من رؤس

يف الجامعات الحكومية واألهلية .
ــني حازب وزير  ــني شدد األستاذ حس وخالل حفل التدش
ــرش املعايري  ــىل رضورة ن ــث العلمي ع ــايل  والبح ــم الع التعلي
ــم يف مختلف  ــودة التعلي ــان ج ــة بضم ــات الخاص واملرجعي
ــات اليمنية وأهمية ذلك  ــطة بالتعليم العايل يف الجامع األنش
ــتويات  ــي اليمني ومواكبته للمس ــني األداء األكاديم يف تحس
ــتعرضا   ــة بالجامعات اإلقليمية والدولية مس ــة مقارن املتقدم

الخطوات التي قطعتها الوزارة ومجلس االعتماد األكاديمي 
ــة الصيدلة يف الجامعات اليمنية  لتصحيح أوضاع برامج كلي
بعد استكمالهما لتوصيف وإعداد الرشوط واملعايري املرجعية 
ــرشي،  ــب الب ــوب، والط ــات  الحاس ــج كلي ــة لربام األكاديمي
ــة وأهمية هذا الخطوات للحد من اإلشكاليات التي  والهندس
ــة إىل أخرى وكذا  ــد النقل من جامع ــت تواجه الطالب عن كان

الحد من العشوائية يف اعتماد املقررات والربامج.
ــة امللكة أروى  ــور محمد الخياط رئيس جامع  وكان الدكت
ــود املبذولة يف تصحيح  ــة الجه ــتعرض يف بداية الورش قد اس
ــج وتوصيفها بما يتواكب مع املعايري األكاديمية  أوضاع املناه
ــات  ــودة يف األداء واملخرج ــني الج ــة لتحس ــة والدولي الوطني

التعليمية .
ــتعرضا رئيس مجلس االعتماد األكاديمي وضمان  كما اس
الجودة  الدكتور عبد اللطيف حيدر ومدير املرشوع الهولندي 
ــة وخطوات  لتعزيز قدرات الوزارة فؤاد الحداء ، أهداف الورش

إنجاز املسودة األولية، وأبرز النتائج السابقة .

وزير التعليم العالي يدشن ورشة إعداد المعايير وزير التعليم العالي يدشن ورشة إعداد المعايير 
األكاديمية لبرامج الصيدلة في الجامعات اليمنيةاألكاديمية لبرامج الصيدلة في الجامعات اليمنية

صنعاء / سبأ
ــن خالل لقائه  ــري غازي أحمد عيل محس ــش وزير الزراعة وال ناق
ــالمي عادل الكبيس،   ــر التنفيذي لبنك  كاك اإلس ــس بصنعاء املدي أم
ــق بدعم وتطوير  ــوزارة خاصة فيما يتعل ــاون بني البنك وال ــه التع أوج

أنشطة القطاع الزراعي يف اليمن.
ــش اللقاء آلية التعاون بني الجانبني وكذا دخول البنك كرشيك  وناق
ــدات  ــث اآلالت واملع ــه يف تحدي ــة ورسدود وتدخل ــي رصاب يف مزرعت
ــب تحديث القطيع يف مزرعة رصابة وكذا  الخاصة باملزرعتني، اىل جان
تزويد مزرعة رسدود بمضخات ومنظومة الطاقة الشمسية لضخ مياه 

اآلبار .
وكلف الوزير غازي مدير عام الري املزرعي بقطاع الري واستصالح 
ــة  ــات الخاص ــداد الدراس ــي بإع ــكندر األصبح ــدس اس األرايض املهن

باملزرعة فيما يخص مضخات الطاقة الشمسية.
ــطة التي  ــىل رضورة االهتمام بتنفيذ مثل هذه األنش ــم التأكيد ع وت
ــني اإلنتاجية الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي يف  ــهم يف تحس تس
البالد باعتباره احد أهم مصادر األمن الغذائي وبما من شأنه مساعدة  
ــن معاناتها نتيجة  ــا والتخفيف م ــة وتلبية احتياجاته األرس الزراعي

العدوان والحصار.

الثورة/ حسن حمود

ــعا ر (معا لتخفيف معاناة مرىض الفشل الكلوي) قدم املنتدى  تحت ش
ــيل الكلوي لهيئة  ــدد ثالثمائة من فلرتات أجهزة الغس ــاني اليمن  ع اإلنس

مستشفي الجمهوري العام بصنعاء.
ــفى الجمهوري بصنعاء الدكتور نرص القديس ثمن  رئيس هيئة املستش
دور املنتدى اإلنساني اليمن وما يقدمه من دعم للقطاع الصحي والذي له 

األثر البارز يف تخفيف معاناة مريض الفشل الكلوي.
ــليمه  ــأن ما تم تس ــالل البحري ب ــدى ه ــح رئيس املنت ــه أوض ــن جانب م
ــفى الجمهوري يأتي استجابة لنداء االستغاثة التي قدمها مركز  للمستش
ــدوره بادر برسعة  ــاني والذي ب ــيل الكلوي يف الهيئة للمنتدى اإلنس الغس
توفري هذه الفلرتات إيمانا منه بأهمية دور منظمات املجتمع املدني يف دعم 

القطاع الصحة.
وأضاف البحري: إن توفري هذه الفلرتات هو امتداد ملؤتمر الفشل الكلوي 
ــعي املنتدى إىل  ــذي عقد يف مارس املايض والذي من خالل هذا املؤتمر س ال

توفري ما أمكن توفريه لدعم مراكز الفشل الكلوي.
ــل الكلوي  ــرىض الفش ــاة م ــف معان ــة إىل تخفي ــات الدولي ــا املنظم ودع
ــه مصابه بمرض  ــف حال ــة وعرشون أل ــرث من أربع ــاك أك ــا وان هن خصوص
ــوي جراء الحصار  ــيل الكل ــل الكلوي وان توقف عدد من مراكز الغس الفش
ــتلزمات الطبية والذي  ــة واملس ــدد من األدوي ــىل اليمن ونقص ع ــر ع الجائ
ــيل الكلوي   ــم مراكز الغس ــات يف دع ــع من املنظم ــل الرسي ــتلزم التدخ يس

والقطاع الصحي.

مناقشة إمكانية دعم بنك كاك مناقشة إمكانية دعم بنك كاك 
اإلسالمي ألنشطة وبرامج الزراعةاإلسالمي ألنشطة وبرامج الزراعة

دعم مستشفى الجمهوري بصنعاء بثالثمائة دعم مستشفى الجمهوري بصنعاء بثالثمائة 
فلتر ألجهزة مركز الغسيل الكلويفلتر ألجهزة مركز الغسيل الكلوي

توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
جيزان

• اطالق عدد من صواريخ الكاتيوشا عىل 
تجمعات للجيش السعودي يف املوسم

ــات  ــتهدف تجمع ــي يس ــف مدفع • قص
للمرتزقة يف الحثرية ومنفذ الطوال

ــا  ــن صواريخ الكاتيوش ــالق صلية م • إط
ــىل تجمعات  ــف املدفعية ع ــن قذائ ــدد م وع
للجنود السعوديني واملرتزقة يف موقع الغاوية
ــتحداث  ــت تعمل اس ــري جرافة كان • تدم
ــي يس" بعدد من  ـــ"إم ب ــل ال ــع يف جب للمواق

قذائف املدفعية
نجران

ــة  محمل ــكرية  عس ــات  آلي  3 ــري  تدم  •
باملرتزقة يف غرب السديس وصحراء االجارش
ــتهدف  ــي ومدفعي يس ــف صاروخ • قص
تجمعات للجيش السعودي واملنافقني غرب 

السديس ويف الشبكة
• قنص 2 من املرتزقة يف الشبكة

• قنص جندي سعودي يف رقابة مراش

االحد 2018/5/13         

البيضاء

ــرصع املرتزق/ طالل عيل فرج الحداد  • م
ــعبية يف جبهة  ــش واللجان الش بنريان الجي

ناطع
مارب

• مرصع املرتزق/ مجاهد عبدالله حسني 
القبييس املرادي

يف  ــعبية  الش ــان  واللج ــش  الجي ــريان  بن
جبهة املخدرة

تعز

ــة يف جبهة  ــة للمرتزق ــة تابع ــراق آلي • إح
الساحل الغربي

ميدي

ــمال  ــكرية للمرتزقة ش • اعطاب آلية عس
صحراء ميدي

ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي • مدفعي
ــمال صحراء  ــتهدف تجمعات املرتزقة ش تس

ميدي

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة

ــدوان  للع ــارة  بغ ــني  مواطن ــة  إصاب  •
استهدفتهما بمنطقة املجازين بمران

ــي  ــدوان األمريك ــريان الع ــارات لط • 9 غ
ــىل منطقة  ــاذر وغارة ع ــىل امله ــعودي ع الس

األزقول بمديرية سحار
ــف  القذائ ــرشات  بع ــف  يقص ــدوان  الع  •
ــق متفرقة من مديرية رازح  والصواريخ مناط

الحدودية
ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  لط ــارة  غ  •

السعودي عىل مديرية الظاهر
الجوف

ــة  ــتهدفون مديري ــدوان يس ــو الع • منافق
املتون باألسلحة الثقيلة

الحديدة

ــتهدف زورقاً ألحد  ــدوان يس ــريان الع • ط
ــة  ــة بمديري ــاء الحيم ــة مين ــن قبال الصيادي

التحيتا
حجة

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع • ط
يشن 9 غارات عىل مناطق متفرقة بمديريتي 

حرض وميدي
جيزان

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع • ط
يشن غارتني عىل وادي جارة

مارب

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع • ط
ــاب بمديرية  ــة حب ــني عىل منطق ــن غارت يش

رصواح
نهم

ــعودي  ــي الس ــدوان األمريك ــريان الع • ط
يشن غارة عىل منطقة املدفون بنهم

إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

هنا القيادة السياسية والشعب بقدوم شهر رمضان المبارك:هنا القيادة السياسية والشعب بقدوم شهر رمضان المبارك:

"الشورى" يدعو القطاعات المستهدفة لقانون المناقصات "الشورى" يدعو القطاعات المستهدفة لقانون المناقصات 
للرفع بمرشحيها وفقا للشروط والمدة المحدودةللرفع بمرشحيها وفقا للشروط والمدة المحدودة

صنعاء/ سبأ
ــة القائم  ــدوري أمس برئاس ــورى اجتماعه ال ــد مجلس الش عق
ــدروس، بحضور وزير  ــني العي ــال رئيس املجلس محمد حس بأعم

الدولة لشؤون مجليس النواب والشورى الدكتور عيل أبو حليقة.
ــراءة الفاتحة عىل روح  ــاع وقف الحارضون دقيقة لق ويف االجتم
ــهيد القبيل نارص  ــاد وعىل روح الش ــس صالح الصم ــهيد الرئي الش
ــارص القبيل وعىل  ــيخ ن ــورى الش ــو مجلس الش ــيل نجل عض القب
ــات العزة والكرامة دفاعاً  ــهداء الوطن الذين ارتقوا يف جبه أرواح ش

عن الوطن.
ــورى بأعضاء املجلس  ورحب القائم بأعمال رئيس مجلس الش
ــم إضافة نوعية ملجلس  ــن تم تعيينهم مؤخرا .. معتربا تعيينه الذي
ــة املناطة  ــام الوطني ــاز امله ــريا إلنج ــتعطي حافزا كب ــورى س الش

باملجلس خالل هذه املرحلة وفقاً للقانون والدستور.
ــيعطي  ــورى الجدد س ــار إىل أن تعيني أعضاء مجلس الش وأش
ــوروية باعتبار مجلس الشورى،الغرفة الربملانية  زخماً للحياة الش
ــواب وفقاً  ــيايس األعىل ومجلس الن ــنداً للمجلس الس ــة وس الثاني
ــيما يف ظل هذه الظروف االستثنائية التي  للدستور والقانون ال س
ــدر أن يوجد له  ــار الذي ين ــراء العدوان والحص ــا الوطن ج ــر به يم

مثيل يف التاريخ املعارص.
ــال املجلس  ــورى إىل عرض ألعم ــاء مجلس الش ــتمع أعض واس
ــاً لخطة عمل اللجان  ــذ بداية العام الجاري 2018م وفق املنجزة من

الدائمة للمجلس ووفقاً لالئحته الداخلية.
ــالة املحالة إىل مجلس الشورى  ــتعرض الحارضون الرس كما اس
ــأن انتهاء املدة القانونية لرئيس  ــة الجمهورية بش من مكتب رئاس
ــىل املناقصات واملزايدات واملخازن  وأعضاء الهيئة العليا للرقابة ع

الحكومية بتاريخ 15 سبتمرب 2017م.

ــالة عىل املجلس اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة  وأكدت الرس
ــات واملزايدات  ــىل املناقص ــدة للرقابة ع ــة عليا جدي ــكيل هيئ لتش
ــنة  ــاً للفقرتني (أ، ب) من املادة (43) من القانون رقم (23) لس وفق
ــازن الحكومية  ــدات واملخ ــات واملزاي ــون املناقص ــأن قان 2007م بش

والالئحة التنفيذية للقانون املنظم.
ــوات التنفيذية التي  ــتمع الحارضون إىل الخط وبهذا الصدد اس
تمت يف هذا اإلطار وفتح باب الرتشيح لعضوية الهيئة العليا للرقابة 
ــث خاطب  ــة، حي ــازن الحكومي ــدات واملخ ــات واملزاي ــىل املناقص ع

ــتهدفة  ــة به، القطاعات املس ــاً للمهام املناط ــورى وفق مجلس الش
ــه التنفيذية  ــات واملزايدات والئحت ــاً لقانون املناقص ــددة وفق واملح

للرفع بمرشحيها وفقاً للرشوط واملدة الزمنية املحددة قانوناً.
ــداد والتحضري  ــكرتارية لإلع ــكيل لجنة س ــر الحارضون تش وأق
ــس محمد الجائفي،  ــكيل لجنة من أعضاء املجل ــة إىل تش باإلضاف
ــي، الدكتور  ــد املدان ــي، خال ــد مك ــور أحم ــان، الدكت ــد طعيم محم
ــه مكرم" لفحص ملفات  ــد العايض، يحيى الكحالني وعبدالل محم
املرشحني لعضوية الهيئة العليا للرقابة عىل املناقصات واملزايدات.

ــكلة  ــة املجلس واللجنة املش ــر الحارضون تفويض رئاس كما أق
ــتكمال اإلجراءات القانونية للرتشيح ورفع القائمة إىل املجلس  باس
ــة العليا  ــة الهيئ ــرار تعيينهم لعضوي ــدار ق ــىل إلص ــيايس األع الس
ــاً  ــة وفق ــازن الحكومي ــدات واملخ ــات واملزاي ــىل املناقص ــة ع للرقاب

للدستور والقانون.
ــعب  ــطوري ألبناء الش ــود األس ــس الصم ــاء املجل ــا أعض وحي
ــالهم ملحمة الصمود أمام  ــطروا بوعيهم واستبس اليمني الذين س
العدوان الغاشم بقيادة السعودية واإلمارات عىل اليمن للعام الرابع 

عىل التوايل.
ــورى عن  ــيس النواب والش ــؤون مجل ــر الدولة لش ــد عرب وزي وق
ــذي كان اختيارهم  ــدد وال ــورى الج ــعادته ألعضاء مجلس الش س
ــا بالكفاءة  ــهود له ــخصيات الوطنية املش ــن الش ــم م ــاً كونه موفق

والنزاهة .
ــورى يف هذه  ــتثنائية املناطة بمجلس الش ــت إىل املهام االس ولف
ــدا رضورة تعزيز وحدة الصف  ــر بها الوطن .. مؤك ــة التي يم املرحل
ــتهدف اليمن أرضا  ــة العدوان الذي يس ــيل والتكاتف ملواجه الداخ

وإنسانا.
وأقر املجلس رفع جلسات أعماله للدورة األوىل من دور االنعقاد 

السنوي عىل أن يستأنف جلساته بعد عيد الفطر املبارك.
ــاء مجلس  ــس املجلس وأعض ــم بأعمال رئي ــأ القائ ــك هن إىل ذل
الشورى رئيس وأعضاء املجلس السيايس األعىل والقوات املسلحة 
واألمن واللجان الشعبية وكافة أبناء الشعب اليمني بمناسبة قرب 
شهر رمضان املبارك .. متمنني للجميع صياماً مقبوًال وذنباً مغفوراً، 

وأن ينعم الله عىل اليمن باألمن واالستقرار واالزدهار.
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ــات األخوية  ــق ومتانة العالق ــىل عم وأكد ع
ــقيقني اليمن  ــعبني والبلدين الش التي بني الش
ــق وتحقيق  ــه التوفي ــا لدولت ــا .. متمني وماليزي

املزيد من التقدم واالزدهار واألمن واالستقرار.
ــيايس األعىل  ــس الس ــس املجل ــرب رئي وأع
ــور الصحة  ــد بموف ــه ملهاتري محم ــن تمنيات ع
وللشعب املاليزي دوام النماء واضطراد التقدم 

واالزدهار.
قرارات جمهورية بانشاء

ــس  املجل ــس  رئي ــرار  ق ــس  أم ــدر  ص ــا  كم
السيايس األعىل رقم (53) لسنة 2018م بشأن 

إنشاء الهيئة العامة للزكاة.
تضمن القرار خمسة فصول هي:

الفصل األول التسمية والتعاريف.
ــا  ــة وأهدافه ــاء الهيئ ــي إنش ــل الثان الفص

ومهامها وصالحياتها العامة.
الفصل الثالث إدارات الهيئة.

الفصل الرابع مواد الهيئة ونظامها املايل.
الفصل الخامس أحكام ختامية.

إسقاط طائرة تجسس

ــعبية  ــش واللجان الش ــال الجي ــرس أبط و ك
ــعودي  ــعاً ملرتزقة الجيش الس أمس زحفاً واس
ــري  ــة منفذ علب يف عس ــعري قبال ــىل جبل ش ع
مسنوداً بغطاء جوي مكثف، وكبدوهم خسائر 

فادحة.
وأكد مصدر عسكري لوكالة األنباء اليمنية 
(سبأ) مرصع وجرح أعداد من مرتزقة الجيش 
ــىل جبل  ــف لهم ع ــالل كرس زح ــعودي خ الس

شعري قبالة منفذ علب
ــف ترافق مع 17  ــدر إىل أن الزح ــار املص وأش
ــيط بمختلف أنواع  غارة لطريان العدوان وتمش

األسلحة .
ــادي  ــزق ه ــادي املرت ــدر أن القي ــر املص وذك
ــمى لواء  ــا يس ــي قائد م ــارس الحزم ــي ف ناج
ــش واللجان  ــريان الجي ــي مرصعه بن الحزم لق

الشعبية يف جبهة علب.
وزير الخارجية: 

ــان،  ــن، ومجلس حقوق اإلنس ومجلس األم
ــية  ــوية السياس ومجموعة الـ19 الراعية للتس
ــت  أدان إىل  ــة  الحقوقي ــات  واملنظم ــن  اليم يف 
االنتهاكات الجسيمة للقانون الدويل اإلنساني 
ــن  ــان يف اليم ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال والقان
ــة يف تلك الجرائم  ــكيل لجنة تحقيق دولي وتش

لضمان عدم اإلفالت من العقاب.
من جانبه، جدد العبيد أحمد العبيد التزام 
ــوق  ــز حق ــة وتعزي ــامية بحماي ــة الس املفوضي
ــروف  ــالل الظ ــيما خ ــن الس ــان يف اليم اإلنس

الصعبة التي تمر بها.
ــتجدات  ــة آخر املس ويف اللقاء تمت مناقش
ــني  الدولي ــرباء  الخ ــق  فري ــل  بعم ــة  املتصل
ــاكات  ــق يف انته ــي بالتحقي ــني املعن واإلقليمي

حقوق اإلنسان يف اليمن.
ــاكات  االنته إىل  ــة  الخارجي ــر  وزي ــرق  وتط
ــف العدوان  ــي ترتكبها دول تحال ــم الت والجرائ
ــد األخري الذي  ــعب اليمني والتصعي بحق الش
ــني يف ظل  ــات املدني ــل وجرح مئ ــفر عن قت أس
ــات الحقوقية،  ــع الدويل واملنظم صمت املجتم
ــتمرار والتمادي  ــجعها عىل االس األمر الذي ش
ــا  ــاكات ويف مقدمته ــم واالنته الجرائ ــك  تل يف 
ــح الصماد،  ــهيد صال ــس الش ــتهداف الرئي اس

دون  ــة  الجمهوري ــة  رئاس ــب  مكت ــتهداف  واس
ــب التي ينص  ــادئ التمييز والتناس احرتام ملب
ــو ما ُيعد  ــاني الدويل، وه ــا القانون اإلنس عليه

جريمة حرب.
ــة  الخارجي ــر  وزي ــب  نائ ــش  ناق ــك  ذل إىل 
ــس املمثل املقيم  ــني العزي خالل لقائه أم حس
ــدة لحقوق  ــم املتح ــامية لألم ــة الس للمفوضي
اإلنسان بصنعاء الدكتور العبيد أحمد العبيد، 
عدداً من مجاالت التعاون بني اليمن واملفوضية 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
ــر الخارجية  ــار نائب وزي ــالل اللقاء أش وخ
ــي  يوم ــكل  بش ــارس  تم ــدوان  الع دول  أن  إىل 
ــع االنتهاكات والجرائم يف مخالفة صارخة  أبش
ــون الدويل  ــاني، والقان ــدويل اإلنس ــون ال للقان

لحقوق اإلنسان.
ــت إىل أن دول تحالف العدوان لم تكتف  ولف
ــراً بتصعيد  ــت مؤخ ــل قام ــد ب ــذا الح ــد ه عن
ــة  جريم ــها  رأس ــىل  وع ــا  وجرائمه ــا  عدوانه
ــح الصماد،  ــهيد صال ــس الش ــتهداف الرئي اس
ــايل بالحديدة  ــني بمديرية الح ــم النازح ومخي
ــة الجمهورية،  ــب رئاس ــة ومكت ــة حج وجريم
ــتمرة يف  وجريمة األزرقني وغريها، كما إنها مس

ارتكاب جرائمها دون رادع.
ــىل رضورة  ــة ع ــر الخارجي ــب وزي ــد نائ وأك
اضطالع األمم املتحدة، ومجلس األمن ومجلس 
 19 ـــ  ال ــدول  ال ــة  ومجموع ــان،  اإلنس ــوق  حق
ــية بدورها والخروج  ــوية السياس الراعية للتس
ــم واالنتهاكات  ــا وإدانة تلك الجرائ عن صمته
ــاناً .. مؤكداً  ــي أرضاً وإنس ــعب اليمن بحق الش
احرتام حكومة اإلنقاذ الوطني لحقوق اإلنسان 

وفقاً اللتزاماتها الدولية.
ــم للمفوضية  ــل املقي ــد املمث ــن جانبه، أك م
السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان حرص 
ــان  ــة عىل حماية وتعزيز حقوق اإلنس املفوضي

ــن وكذا تعزيز الرشاكة القائمة مع اليمن  يف اليم
يف هذا الجانب.
"ذا هيل": 

ــة  إرسائيلي ــالم  إع ــائل  لوس ــال  ق ــذي  ال  
ــلطة  ــدة إن الس ــات املتح الوالي ــه  ــاء زيارت أثن
الفلسطينية ضيعت كثريا من فرص الحل، مرارا 
وتكرارا، ورفضت كل العروض التي قدمت إليها.
ــطينيني  ــلمان أن عىل الفلس وأضاف ابن س
القبول بما يقدم إليهم، أو فليصمتوا وليتوقفوا 

عن الشكوى.
ويف مقال له عىل مجلة "ذا هيل" األمريكية، 
ــلمان أقرب  ــالن ابن س ــار هيويس إىل أن إع أش
ــة أن املوقف  ــدة األمريكي ــة الواليات املتح لرؤي
ــة  ــطيني املعارض لم يعد ينفع يف سياس الفلس
الرشق األوسط بحسب مانقله موقع عربي 12.
ــني  ــيل، بينام ــوزراء اإلرسائي ــس ال وكان رئي
ــم انتخابه،  ــا ت ــى يف 2009 عندم ــو، تبن نتنياه
ــدم تنازالت  ــىل أن إرسائيل لن تق نهجا يقوم ع
ــوم يجد رشيكا، بحكم الواقع،  كبرية، وها هو الي
يرصح يف نفس السياق، يف إشارة إىل ترصيحات 

ابن سلمان.
عشرات الغارات وقصف

ــة أن طريان  ــيل باملديري ــح مصدر مح وأوض
ــون  املدف ــة  منطق ــارة  بغ ــتهدف  اس ــدوان  الع

باملديرية.
كما  شن طريان العدوان األمريكي السعودي 

أمس غارتني عىل محافظة البيضاء.
ــة لوكالة  ــيل باملحافظ ــدر مح ــح مص وأوض
ــن  ــبأ) أن طريان العدوان ش األنباء اليمنية (س

غارتني عىل منطقة قيفة.


