
صنعاء/ سبأ
ــم الفني والتدريب  ناقش وزير التعلي
ــن، أمس،  املهني غازي أحمد عيل محس
ــري للمجلس  ــر القط ــاء مع املدي بصنع
ــني "اودري  ــاندة الالجئ ــي ملس الدنمارك
كراوفورد" ، دور املجلس يف دعم التعليم 

الفني واملهني باليمن.
ــرضه نائب الوزير  ويف اللقاء، الذي ح
الدكتور خالد الحوايل، استعرض الوزير 
ــور  ــق تط ــي تعي ــات الت ــازي الصعوب غ
ــة يف الوقت الراهن  ــم الفني خاص التعلي
ــي يمر بها الوطن  ــروف الصعبة الت والظ

يف ظل استمرار العدوان والحصار.

ــىل إيجاد  ــوزارة تحرص ع ــد أن ال وأك
ــة  املانح ــات  املنظم ــع  م ــق  وثي ــاون  تع
ــذي باإلمكان  ــم ال ــن الدع ــتفادة م لإلس
ــم الفني واملهني  ــه لتطوير التعلي تقديم
ــة التعليمية  ــتمرار العملي وبما يكفل اس
ــتغالل طاقات ومواهب الشباب بما  واس

ينفعهم وينفع تنمية وطنهم.
يف  ــه  أمل ــن  ع ــازي  غ ــر  الوزي ــرب  وع
ــم املجلس  ــن دع ــتفادة م ــة االس إمكاني
ــن الربامج يف قطاع  ــي للعديد م الدنمارك
ــري مواد  ــي ويف املقدمة توف ــم الفن التعلي
ومتطلبات التدريب واملناهج، وكذا توفري 
مستحقات وأجور املدرسني واملدربني يف 

مختلف مؤسساتها يف عموم املحافظات 
ــب الالجئني  ــة إىل تأهيل وتدري باإلضاف
ــد الخاصة بتعليم  باملعاهد ودعم املعاه

وتدريب الفتاة.
ــخري  ــوزارة تس ــتعداد ال ــد اس ــا أك كم
ــذ  لتنفي ــد  واملعاه ــة  التدريبي ــا  كوادره
ــف التخصصات  ــة بمختل دورات تدريبي

وتأهيل الشباب يف مختلف املجاالت.
ــر  املدي ــتعرضت  اس ــا  جانبه ــن  م
ــاندة  ــري للمجلس الدنماركي ملس القط
ــة الدعم املقدم لليمن يف  الالجئني، طبيع
ــدة أن لدى املجلس  ــت الراهن، مؤك الوق
مقرتحات بمشاريع للعام القادم وسيتم 

ــا،  ضمنه ــي  الفن ــم  التعلي ــاع  قط إدراج 
ــح لتحديد  وذلك عقب إجراء عملية مس
ــاع  القط ــذا  به ــة  الخاص ــات  االحتياج

الحيوي والهام.
ــة املجلس تقديم الدعم  وأكدت إمكاني
ــة ضمن  ــة الواقع ــد الفني ــالزم للمعاه ال
نطاق املناطق التي يعمل بها حاليا، وكذا 
ــرى يف هذا  ــات األخ ــع املنظم ــاون م التع

الجانب.
حرض االجتماع عدد من وكالء الوزارة 
ــس  املجل ــر  ــاعدين ومدي املس ــوكالء  وال
ــمالية فؤاد  ــي باملحافظات الش الدنمارك

الصيادي.
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صنعاء/ سبأ
ــعوب بأمانة  ــل بمديرية ش ــدارس التواص ــنت بم ُدش
ــبة  ــية احتفائية بمناس ــطة مدرس العاصمة، أمس ، أنش
ــعار " بوالئنا لرسولنا..  باملولد النبوي الرشيف، تحت ش

سننترص عىل اعدائنا ".
ــة  ــة العاصم ــل أمان ــا وكي ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــار الوكيل  ــي، أش ــم الحوث ــدس عبدالكري ــاعد املهن املس
ــاء هذه  ــر، إىل أهمية إحي ــم الوزي ــة هاش ــاعد لألمان املس
ــى محمد صىل  ــرة ملولد املصطف ــة العط ــبة الديني املناس
الله وعليه وآله وسلم، وتنظيم هذه الفعاليات واألنشطة 

بكافة مدارس مديريات أمانة العاصمة.
ــاعد  ــل أمانة العاصمة املس ــب الحفل افتتح وكي وعق
ــعوب،  ــي ومدير مديرية ش ــم الحوث ــدس عبدالكري املهن
ــمات من  ــكيلية واملجمس ــوم والفنون التش معرضاً للرس
ــرية  أعمال طالبات مدارس التواصل، والتي عربت عن س
ــه ومواجهته  ــل دعوت ــرة ومراح ــم العط ــول األعظ الرس

للكفار بكل عزيمة وشجاعة وإقدام.
ــة العاصمة لالحتفال  ــتعد مديرية آزال بأمان كما تس
باملولد النبوي تحت شعار " بوالئنا لرسولنا .. سننترص 

عىل أعدائنا".
ــور وكيل أول  ــة بحض ــس باملديري ــاء عقد أم ــد لق وأك
ــل األمانة  ــقاف ووكي ــد الس ــور محم ــة الدكت وزارة الرتبي
ــة آزال عبدالعزيز  ــاعد محروس عقبة ومدير مديري املس
ــعالن، وأمني محيل املديرية عادل الشعثمي، وأعضاء  ش
ــة باملديرية،  ــب التنفيذي ــدراء املكات ــيل وم ــس املح املجل

أهمية تفاعل الجميع إلحياء هذه املناسبة الدينية.
وأشار الوكيل السقاف، إىل أهمية إحياء ذكرى املولد 
ــني وحبهم  ــاط اليمني ــدى ارتب ــد عىل م ــوي والتأكي النب
ــالم  ــانية محمد عليه أفضل الصالة والس ــول اإلنس لرس

من خالل الفعاليات واألنشطة املدرسية.
ــس ،  ــة إب ، أم ــع بمحافظ ــاع موس ــش اجتم ــا ناق كم
ــة واإلدارية عيل  ــؤون املالي ــة وكيل املحافظة للش برئاس
ــة بإحياء ذكرى املولد  ــة، الخطط والربامج الخاص النوع
ــش االجتماع الذي ضم عدداً من  النبوي الرشيف .. وناق
ــيري  ــتعدادات الجارية لتس ــة بإب االس ــب التنفيذي املكات
ــول األعظم  ــم الرس قافلة أبناء املحافظة التي تحمل أس

للمرابطني يف الجبهات.
ــة والتعليم بمديرية  ــن جانب آخر نظم مكتب الرتبي م
بني حشيش محافظة صنعاء أمس فعالية بذكرى املولد 

النبوي الرشيف بحضور وكيل املحافظة مانع االغربي.
ــة  ــة باملحافظ ــب الرتبي ــر مكت ــد مدي ــة، أك ويف الفعالي
ــرى املولد النبوي الرشيف  ــادي عمار أهمية إحياء ذك ه

ــرية النبي الكريم.. الفتا إىل ما  ــتلهام الدروس من س الس
يمثله إحياء ذكرى املولد من أهمية كبرية لليمنيني الذين 

كان لهم الدور األبرز يف نرصة النبي والدين اإلسالمي.
ــتلهام  ــاء ذكرى املولد يف اس ــت إىل أن أهمية إحي ولف
ــرية العطرة سيما يف ظل استمرار  الدروس والعرب من الس
ــريا إىل  ــار .. مش ــي والحص ــعودي األمريك ــدوان الس الع
ــاركة يف الفعالية املركزيه  ــد والتعبئة للمش ــة الحش أهمي

احتفاء باملناسبة العظيمة.
ــة باملديرية محمد  ــر مكتب الرتبي ــرض الفعالية مدي ح

خميس واملشائخ واألعيان والرتبويني.
ــذاري يف مديرية حفاش محافظة  كما أقيمت بعزلة ال
ــعبية بمناسبة ذكرى  املحويت، أمس ، فعالية طالبية وش

املولد النبوي الرشيف.

ــعبي  ــة بمنطقة عزان بحضور طالبي وش ويف الفعالي
ــاركة وجهاء وأعيان املنطقة أُلقيت كلمات تطرقت  ومش
ــة ذكرى املولد النبوي ودالالت وأبعاد اإلحتفاء  إيل أهمي

باملناسبة.
ودعت الكلمات إيل االستفادة من ذكرى املولد النبوي 
يف تعزيز الروابط املجتمعية واستلهام الدروس من سرية 

وحياة الرسول لتصحيح واقع األمة.
ــد جابر  ــظ صعدة محم ــر ناقش محاف ــن جانب آخ م
ــري لإلحتفاالت  ــة التحض ــس لجن ــع رئي ــس م ــوض أم ع
ــتعدادات الجارية  ــران، االس ــد ج ــوي أحم ــد النب باملول

لإلحتفاء باملولد النبوي.
ــن  ويف اللقاء الذي حرضه وكيال املحافظة عبيد أحس
ــد  ــي.. أك ــح الرزام ــيخ صال ــة والش ــد كعيب ــد ومحم عبي

ــد لإلحتفاء  ــىل رضورة اإلعداد الجي ــظ عوض، ع املحاف
ــة صاحبها محمد صلوات  ــبة بما يليق بمكان بهذه املناس

الله عليه وعىل آله وسلم.
ــاء  ــع إلحي ــود الجمي ــر جه ــت إىل رضورة تضاف ولف
ــداد والتجهيز  ــالل اإلع ــن خ ــوي م ــد النب ــبة املول مناس
ــطة املكرسة  الجيدين بما يضمن إنجاح الفعاليات األنش

لالحتفاء بهذه املناسبة.
ــاري  ــريات الج ــران إىل التحض ــار ج ــه أش ــن جانب م
ــا  فعالياته ــتنظم  س ــي  الت ــبة  املناس ــذه  به ــاء  لالحتف
ــاجد واملدارس وكذا تنظيم حمالت النظافة وتزيني  باملس
ــاركة يف االحتفاء  ــع رشف املش ــون للجمي ــوارع، ليك الش

باملولد النبوي الرشيف.
حرض اللقاء عدد من مدراء املكاتب التنفيذية.
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توثيق ليوميات الجبهات

جبهة الحدودجبهة الحدود
نجران:

• إطالق صاروخ زلزال1 عىل تجمعات 
للمرتزقة يف صحراء االجارش

ــع للجيش  ــارة عىل مواق ــة إغ • عملي
ــديس  ــرب الس ــة غ ــعودي واملرتزق الس

وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
ــن  م ــة  ملجوع ــان  محكم ــان  كمين  •
ــراء االجارش  ــم يف صح ــة وآلياته املرتزق

وتدمري آلية ومرصع وإصابة عدد منهم
ــان تقصف  ــش واللج ــة الجي • مدفعي
ــعودي يف  ــات مرتزقة الجيش الس تجمع

صحراء البقع
ــدك  ــي ي ــي ومدفع ــف صاروخ • قص
ــديس وقنص 7  ــادة قبالة الس مركز القي

من املرتزقة
جيزان:

• إحراق عربة براديل بصاروخ موجه 
قبالة جبل قيس ومرصع طاقمها

ــل  ــة رشق جب ــن املرتزق ــص 3 م • قن
الدود

عسري:
• قصف مدفعي يدك تجمعات الغزاة 
واملرتزقة قبالة منفذ علب وغرب مجازة 

محققة إصابات مبارشة

ليوم االثنين 5 / 11 / 2018م 

الساحل الغربي:
ــارات يف جبهة  ــال هجوم من 3 مس • إفش

كيلو16 بالساحل الغربي 
ــة  ــزاة واملرتزق ــرصاً للغ ــرصع 30 عن • م
وإصابة 50 آخرين بينهم قيادات وتدمري 13 
ــالل صد الزحوف  ــكرية خ مدرعة وآلية عس

يف كيلو16 
البيضاء:

ــة  ــادة األلوي ــن ق ــدد م ــرصع وأرس ع • م
ــتدراج للعدو يف  ــب يف اكرب عملية اس والكتائ
ــري عدد كبري  ــع يف البيضاء وتدم ــة ناط جبه
من اآلليات واألطقم العسكرية واغتنام ست 

آليات وعتاد عسكري متنوع
حرض:

• كرس زحف للمرتزقة رشق جبل النار 
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي • مدفعي
ــة رشق جبل  ــات للمرتزق ــتهدفت تجمع تس

النار وسقوط قتىل وجرحى يف صفوفهم
نهم:

ــع املرتزقة  ــىل مواق ــة هجومية ع • عملي
ــىل وجرحى يف  ــقوط قت ــم وس ــب نه يف حري

صفوفهم
تعز:

ــة أثناء محاولة  • مرصع عدد من املرتزق
ــلة عىل أحد مواقع املجاهدين يف  تسلل فاش

جبهة الشقب بمديرية صرب املوادم
الجوف:

ــوة  ــدوان بعب ــة الع ــة ملرتزق ــري آلي • تفج
ناسفة يف جبهة خب الشعف

جبهة الداخلجبهة الداخل

صعدة:
• 5 غارات عىل منطقة البقع

ــور وآل  ــىل منطقتي األزه ــان ع • غارت
عيل بمديرية رازح الحدودية

ــة والخفيفة  ــلحة الثقيل • قصف باألس
ــني يف الطريق العام  ــيارات املواطن عىل س

بمديرية شدا الحدودية
ــف عىل  ــخ والقذائ ــرشات الصواري • ع
مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية

الحديدة:
• غارتان عىل مديرية املراوعة

• استهداف السجن املركزي يف مديرية 
الحوك

ــىل  ع ــوائي  عش ــي  مدفع ــف  قص  •
ــو  ــة 7 يولي ــني يف منطق ــكات املواطن ممتل

ومحيطها
ــرب من  ــاون بالق ــي ه ــقوط قذيفت • س
ــي بمنطقة 7  ــت التعاون ــفى الكوي مستش

يوليو بمديرية الحايل
ــرضر أحد  ــروح وت ــة بج ــة طفل • إصاب
ــىل حارة  ــف مدفعي ع ــر قص ــاجد إث املس

الضبياني يف منطقة 7 يوليو
 16 ــو  كيل ــة  منطق ــىل  ع ــارة  غ  23  •

واملناطق املجاورة لشارع الخمسني
ــال مصنع يماني  ــهاد أحد عم • استش
وإصابة أكرث من 5 آخرين إثر االستهداف 

ألحد أقسام اإلنتاج باملدفعية
ــة  حصيل ــاً  جريح و24  ــهيدان  ش  •
ــىل  ع ــتريي  الهس ــف  والقص ــارات  الغ

ضواحي املدينة
إعداد / عبدالصمد الخوالني

غارات العدوانغارات العدوان

ٹ/ أسماء البزاز 
ــس  واملقايي ــات  للمواصف ــة  العام ــة  الهيئ يف  ــد  عق
ــة نائب رئيس  ــدوري ألعضاء الهيئة برئاس االجتماع ال
ــة  ــني مقبويل ملناقش ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ال
ــتجدات والتحديات التي تواجه الهيئة وكيفية  أبرز املس
تطوير أدائها بما يتناسب مع املتغريات والتطورات التي 

تشهدها الساحة اليمنية.
ــب  ــويل نائ ــني مقب ــور حس ــد الدكت ــاع تفق ويف االجتم
رئيس الوزراء وزير املالية واألخ عبدالوهاب يحيى الدرة 
ــة املواصفات  ــري عمل هيئ ــة والتجارة , س ــر الصناع وزي

واملقاييس عىل مستوى محافظات الجمهورية.
ــة العديد من املواضيع املدونة يف جدول   وتمت مناقش
ــاد يف الهيئة  ــاء وحدة االعتم ــن أبرزها إنش ــال وم األعم
ــربات يف الجمهورية  ــة املخت ــتقوم باعتماد كاف ــي س والت
ــن اإلدارات يف الهيئة  ــدد م ــاء ع ــة إىل إقرار إنش باإلضاف
ــة  غرف ــاء  وإنش ــل  العم ــات  واحتياج ــات  ملتطلب ــا  وفق
ــلع مخالفة  ــكاوى املواطنني عن أي س عمليات لتلقي ش
ــن  ــا يضم ــودة بم ــط الج ــس وضب ــات واملقايي للمواصف

حماية سالمة املستهلك.
ــب رئيس الوزراء  ــاع قام كل من نائ ــة االجتم ويف نهاي
ــني مقبويل ووزير الصناعة عبدالوهاب الدرة بزيارة  حس
ــتمعا إىل  ــة املواصفات, واس ــربات هيئ ــتطالعية ملخت اس
ــل رئيس  ــربات من قب ــك املخت ــن أداء تل ــل ع رشح مفص

ــك االحتياجات يف  ــم املؤيد وكذل ــة الدكتور إبراهي الهيئ
تحديث ورشاء األجهزة والدعم ملواصلة مهامها العملية.

ــرض االجتماع رباب أبو اصبع نائب مدير عام هيئة   ح
ــؤون  ــر العام للش ــم نائب املدي ــال مرغ ــات وكم املواصف

املالية.

مناقشة آلية إعداد الدراسات مناقشة آلية إعداد الدراسات مقبولي والدرة يتفقدان سير العمل في هيئة المواصفاتمقبولي والدرة يتفقدان سير العمل في هيئة المواصفات
الخاصة بعدد من المشاريع بذمارالخاصة بعدد من المشاريع بذمار

ذمار/ سبأ
ــني املقديش، آلية  ــة املحافظ محمد حس ــاع بذمار أمس برئاس ناقش اجتم
ــة يف إطار  ــس الخدمية والتنموي ــاريع اليونب ــات الخاصة بمش ــداد الدراس إع

مجلس التنسيق بني الجهات املعنية بالتواصل مع املنظمات باملحافظة.
ــي للتنمية بمحافظتي  ــم مدير الصندوق االجتماع ــاع الذي ض ويف االجتم
ــمري  ذمار والبيضاء املهندس خالد عمران ومدير مكتب التخطيط املهندس س
ــات الخاصة  ــظ املقديش، أهمية اإلعداد الجيد للدراس ــي .. أكد املحاف املذحج
ــغيل آبار املياه  ــوارع وتش ــاريع ترصيف مياه األمطار ورص عدد من الش بمش
ــية ومرشوع إنارة  ــة للمياه بمنظومة الطاقة الشمس ــة املحلي التابعة للمؤسس

املدينة واستكمال املشاريع املتعرثة.
وأشار إىل أهمية تفعيل دور مجلس التنسيق بني الجهات الحكومية املعنية 
ــتفادة من خربات  ــات واالس ــل مع املنظمات إلعداد الخطط والدراس بالتواص

كوادر الصندوق االجتماعي للتنمية يف هذا الجانب.
ــات متكاملة تتضمن  ــدة بيان ــىل رضورة إعداد قاع ــظ ذمار ع ــدد محاف وش
املشاريع التي تحتاجها املحافظة وكذا الجاري تنفيذها واملتعرثة والدراسات 
ــا ألولوية  ــذ وفق ــال التنفي ــهيل أعم ــهم يف تس ــرشوع بما يس ــكل م ــة ب الخاص

املشاريع.
حرض االجتماع مسؤول التدريب بالصندوق االجتماعي حسني الجماعي 

ومستشار املحافظ محمد جميزة .

حزب العدالة والحرية اليمني يدين التصعيد حزب العدالة والحرية اليمني يدين التصعيد 
العسكري لتحالف العدوان في الحديدةالعسكري لتحالف العدوان في الحديدة

صنعاء / سبأ
ــية  ــة األحزاب واملكونات السياس ــة اليمني كاف ــزب العدالة والحري دعا ح
ــدوان ومرتزقته  ــكري لتحالف الع ــة التصعيد العس ــعب اليمني إىل إدان والش
ــتمرار يف  ــاني الصعب واالس ــع اإلنس ــذي فاقم الوض ــة الحديدة ال ــىل مدين ع
ــدوان األمريكي  ــى دحر الع ــال والرجال حت ــزة والكرامة بامل ــد جبهات الع رف

السعودي.
ــه الكامل للمجلس  ــبأ) التأكيد عىل دعم ــان تلقته (س ــدد الحزب يف بي وج
ــة قوى الغزو  ــعبية يف مواجه ــال الجيش واللجان الش ــيايس األعىل وأبط الس

االحتالل يف كافة الجبهات.
واستنكر البيان الصمت املخزي واملعيب للمنظمات الدولية ومجلس األمن 
ــاني  ــي من جرائم حرب وإبادة ووضع إنس ــعب اليمن ــاه ما يتعرض له الش تج
ــعودي منذ ما يقارب أربع سنوات  كارثي جراء تحالف العدوان األمريكي الس
ــق ابناء  ــن الجرائم بح ــكري وارتكاب املزيد م ــد العس ــتمراره يف التصعي واس

اليمن.
ــعبية ملواجهة  ــاندته ودعمه للجيش واللجان الش وأكد الحزب يف بيانه مس

قوى الغزو  واالحتالل يف الدفاع عن اليمن أرضاً وإنسانا.
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قتلى وجرحى
ــدات الدفاع الجوي  ــكري بجيزان أن وح ــح مصدر عس وأوض
ــتطالع معادية  ــقطت طائرة اس ــعبية اس يف الجيش واللجان الش
أثناء تحليقها عىل منطقة الحصامة املحاذية للحدود السعودية 

قبالة جيزان .
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــة الجي ــدر إىل أن مدفعي ــار املص وأش
ــدود بجيزان  ــعودي رشق ال ــا ملرتزقة الجيش الس ــت تجمع قصف

محققة إصابات مبارشة .
عىل صعيد الجبهة الداخلية تمكن الجيش واللجان الشعبية 
ــكرية  ــة الضالع يف عملية عس ــري مديرية جنب بمحافظ ــن تطه م
ــى يف صفوف  ــن القتىل والجرح ــقوط عدد كبري م ــفرت عن س أس

مرتزقة العدوان .
ــبأ) أن  ــاء اليمنية (س ــكري لوكالة األنب ــح مصدر عس وأوض
ــري مديرية  ــوا من تطه ــعبية تمكن ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــع الطريق من مركز  ــن املرتزقة بعد محاولتهم قط جنب بالكامل م

املديرية والتمركز يف التباب واملباني املجاورة يف نقيل جنب .
وأكد املصدر سقوط عدد كبري من القتىل والجرحى يف صفوف 

املرتزقة ومالحقة الفارين منهم .
ــالح الجو املسري ووحدة املدفعية أمس عملية  إىل ذلك نفذ س

مشرتكة عىل تجمعات الغزاة واملرتزقة يف الساحل الغربي.
ــالح الجو لـ(سبأ ) أنه تم تنفيذ  ــكري بس وأوضح مصدر عس
ــتهدفت تجمعات للغزاة و  ــرتكة مع وحدة املدفعية اس عملية مش

املرتزقة بالساحل الغربي .
ــعبية أمس  ــان الش ــال الجيش واللج ــدى أبط ــج تص ويف لح
ــم يف القبيطة  ــل عريي ــدوان رشق جب ــة الع ــف ملرتزق ــة زح ملحاول

بلحج.
ــبأ) مرصع  ــة األنباء اليمنية (س ــكري لوكال وأكد مصدر عس
ــم يف رشق جبل  ــة زحف له ــد محاول ــة خالل ص ــن املرتزق ــدد م ع

عرييم.

مقبويل : توجيهات
ــد نائب رئيس الوزراء وزير املالية عىل أهمية  ويف االجتماع أك
ــي تأتي يف إطار الحرص  ــية الت تنفيذ توجيهات القيادة السياس

ــات الدولة باعتبار ذلك من أهم العوامل  عىل تفعيل عمل مؤسس
التي تعزز من الصمود.

ــار إىل رضورة تضافر الجهود ملعالجة االختالالت القائمة  وأش
ــني األداء واستشعار الجميع ملسؤولياتهم الوطنية يف ظل  وتحس
ــي يجب أن  ــنوات والت ــة عىل اليمن منذ أربع س ــرب املفروض الح

تكون حافزا للجميع للعمل بأقىص الطاقات.
ــاع  أوض ــح  تصحي رضورة  ــىل  ع ــويل  مقب ــور  الدكت ــدد  وش
ــة  ــة املدني ــوزارة الخدم ــع ل ــاكلهم والرف ــل مش ــن وح املتقاعدي
ــاع اإلدارية  ــربا تصحيح األوض ــم.. معت ــة له ــوفات النهائي بالكش
ــة بما  ــة الحقيقة إلصالح أوضاع املؤسس ــكادر الوظيفي البداي لل

يمكن وزارة الكهرباء من تأدية مهامها يف خدمة املجتمع.
ــز امللفات الخاصة  ــكيل لجنة فنية لتجهي ــر االجتماع تش وأق
ــة  ــة العام ــة والهيئ ــة املدني ــة وزارة الخدم ــن ومراجع باملتقاعدي

للتأمينات واملعاشات لتسوية أوضاعهم ومعالجتها.
ــرض االجتماع وكيل وزارة املالية لقطاع العالقات الخارجية  ح

ورئيس املكتب الفني بالوزارة.
الرويشان يرأس

ــفر النمري إىل رضورة التنسيق بني وزارتي  ولفت املهندس مس
ــة البيئة املعلوماتية الالزمة وتحقيق  االتصاالت والداخلية لتهيئ
ــد من  ــن وتح ــها املوط ــة يلمس ــج عملي ــروج بنتائ ــل للخ التكام
ــة أو تضارب  ــب املكاملات الدولي ــواء بقضايا تهري ــكاليات س اإلش
رشكات  ــف  مختل يف  ــات  الخدم ــرتكي  بمش ــة  الخاص ــات  البيان

االتصاالت.
وكان رئيس مصلحة األحوال املدنية اللواء محمد عبدالعظيم 
ــم، أوضح الخطوات املنفذة يف مرشوع الرقم الوطني املوحد  الحاك
ــكلة من قبل رئاسة الجمهورية ..الفتا  يف إطار أعمال اللجنة املش

إىل أن اللجنة قد رفعت تقريراً بمخرجاتها.
ــاالت يف مصلحة  ــاع إىل الدور الحيوي لالتص ــرق االجتم وتط
ــة للعمليات  ــل األرقام الخدمي ــذا إعادة تفعي ــوال املدنية وك األح

والشكاوى واملرور التي يتصل بها املواطن.
حرض االجتماع مدير عام رشطة املرور العميد مجيب الرحمن 
ــن  ــاالت بوزارة الداخلية العميد أحس ــرى ومدير عام االتص العم
ــوزارة االتصاالت املهندس  ــام نظم املعلومات ب حجازى ومدير ع

حمزة الرازحي.

ــاع واألمن  ــؤون الدف ــوزراء لش ــب رئيس ال ــد نائ ــك تفق إىل ذل
ــة اللواء الركن  ــان ومعه وزير الداخلي ــواء الركن جالل الرويش الل

عبدالحكيم املاوري اليوم سري العمل بمصلحة خفر السواحل.
وخالل الزيارة التقى اللواء الرويشان برئيس املصلحة اللواء 
عبدالرزاق عيل املؤيد ووكيل املصلحة العميد أحمد عيل إدريس 

ومدراء العموم.
ــن بالجهود  ــؤون الدفاع واألم ــاد نائب رئيس الوزراء لش وأش
ــتوى االنضباط  التي يبذلها كوادر املصلحة يف ظل العدوان ومس

والتواجد ملنتسبي املصلحة.
ــواحل يف مجال األمن البحري  وأكد عىل أهمية دور خفر الس
ــيتم  ــريا إىل أنه س ــني املهاجرين والالجئني.. مش ــتقبال وتأم واس
ــاً  ــة وفق ــه املصلح ــي تواج ــات الت ــل الصعوب ــىل تذلي ــل ع العم

لإلمكانيات املتوفرة .
ــكر لنائب رئيس الوزراء  ــر الداخلية قد عرب عن الش وكان وزي

لشؤون الدفاع عىل االهتمام بتطوير أداء كافة املرافق األمنية.
ــطة التي  ــن املهام و األنش ــدم رئيس املصلحة رشح ع ــا ق فيم
ــاع البحر  ــا بقط ــازات التي حققته ــة واإلنج ــا املصلح ــوم به تق
األحمر يف هذه املرحلة التي يتعرض فيها اليمن لتصعيد مستمر 
من قبل قوى العدوان خاصة يف جبهة الساحل الغربي.. الفتا إىل 

الصعوبات التي تواجه املصلحة.
كاتب أمريكي: حان

ــم املثقف  ــور "كالزعي ــدال من الظه ــلمان وي ــن س ــع إن اب وتاب
ــالمي"، جعل السعودية وحلفاءها يظهرون كأطراف  للعالم االس
ــد يف العالم  ــة "بأفقر بل ــوء تغذي ــة بمجاعة جماعية وس متواطئ

العربي".
كما قال الكاتب إن "حكومة هادي التي تدعمها السعودية يف 
ــرتاتيجية، الفًتا اىل  ــلمان ال يملك اية اس اليمن ضعيفة"، وابن س

أن االرسة امللكية السعودية منقسمة حيال الحرب عىل اليمن.
ــلمان يعّول عىل ادارة ترامب لتسانده،  ورأى الكاتب أن ابن س
ــعودية إلدارة  ــيك املفتوح" الذي اعطته الس وذلك نظراً اىل "الش

ترامب خالل العامني املاضيني.
وشدد الكاتب عىل أن واشنطن تملك نفوًذا هائًال عىل الجيش 
ــتية وقطع الغيار التي  ــعودي كونها تتحكم باالمور اللوجس الس

تحتاجها القوات الجوية السعودية للقيام بعمليات القصف.

وأكد أن اإلدارة االمريكية لديها النفوذ املطلوب "النقاذ ماليني 
اليمنيني" وأنه حان الوقت الستخدام هذا النفوذ. 

شركة محاماة
وتركز الشكوى املرفوعة لدى الجنائية الدولية عىل أسرتاليني 

قاتلوا يف اليمن ضمن حملة تحالف العدوان عىل اليمن
وتناولت وسائل إعالم يف منطقة الرشق األوسط مقتل أسرتايل 
ــش اليمني  يف  ــتباكات مع الجي ــتة كولومبيني يف اش إىل جانب س

املخا ،قرب مدينة تعز غربي اليمن آخر العام 2015.
ــب  ــمى فيلي ــل يس ــرتايل القتي ــر إىل أن األس ــارت التقاري وأش
ــتيتمان، وهو يعمل لفائدة رشكة أمنية خاصة، باإلضافة مقتل  س

أسرتاليا آخرا يدعى جاك ريتشاردسون يف العام 2016.
مبينة أن الحكومة تقول إنها لم تتلق أي مراسلة من املحكمة 

بشأن الشكوى املذكورة.
ــأن الحكومة  ــرتالية ب ــة األس ــم الخارجي ــدث باس ورصح متح
ــفر  ــرتاليني من الس ــتمر املواطنني األس ــكل مس ــذر بقوة وبش تح

للقتال خارج دولتها.
ــرم أي انخراط للمواطنني يف  ــرتايل يج مضيفا أن القانون األس
ــة مع القوات  ــم يكن يف إطار مهم ــاد يف بلد أجنبي ما ل ــاط مع نش

املسلحة للبلد املعني.
ــف إبراهام من رشكة  ــرتالية عن جوزي ــت الصحيفة األس ونقل
ــه إن مكتب املدعي  ــت الدعوى قول ــيل“ التي رفع ــاة ”أنس املحام
ــا أنه  ــكوى، مبين ــى الش ــة تلق ــة الدولي ــة الجنائي ــام باملحكم الع
ــات للنظر يف  ــتقرر عقد جلس ــت املحكمة س ــا إذا كان ــرف م ال يع

الشكوى.
ــاص ملكتب املدعي العام  ــار الخ وذكر تيم ماكورماك، املستش
ــم مرتزقة يف  ــبق أن حوك ــة الدولية، أنه لم يس ــة الجنائي باملحكم

املحكمة الدولية.
ــف الشهر املايض،  وكان موقع “ بازفيد نيوز“ األمريكي قد كش
ــة االغتياالت  ــة أجانب لتنفيذ عملي ــارات عىل مرتزق اعتماد اإلم

جنوبي اليمن.
ــا يف  ــة مقره ــة إرسائيلي ــات رشك ــارات بخـدم ــتعانت اإلم واس
ــوات الخاصة  ــابقني يف الق ــاء س ــم أعض ــدة، تض ــات املتح الوالي
ــة يف  ــية وديني ــخصيات سياس ــال ش ــل اغتي ــن أج ــة، م األمريكي

املحافظات الجنوبية.

استشهاد وإصابة
ــف بأكرث من 300  ــف العدوان قص ــدر إىل أن تحال ــار املص وأش
ــاعة  ــي الظاهر وحيدان خالل الـ24 الس ــاروخ وقذيفة مديريت ص
ــازل املواطنني بمديرية منبه  ــتهداف من املاضية، باإلضافة إىل اس

بالعديد من قذائف املدفعية .
كما شن طريان العدوان األمريكي السعودي أمس سبع غارات 

جوية استهدفت مديريتي رازح والظاهر بمحافظة صعدة .
ــن  ش ــدوان  الع ــريان  ط أن  ــدة  بصع ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــزارع املواطنني  ــتهدفت م ــىل مديرية الظاهر اس ــس غارات ع خم

وممتلكاتهم العامة والخاصة .
ــن غارتني عىل منطقة  ــار املصدر إىل أن طريان العدوان ش وأش
ــتمر عىل املناطق  القد بمديرية رازح الحدودية يف ظل تحليق مس

الحدودية.
اإلعدام تعزيرًا

ــلم  ــة يف حيثيات الحكم إىل أن املدان س ــتندت املحكم كما اس
ــلحة ومواقع  ــازن األس ــن مخ ــات ع ــات وإحداثي ــل معلوم وأرس
ــة صعدة عرب  ــا بمحافظ ــعبية وتحركاته ــان الش ــش واللج الجي
ــو ما  ــتهدافها وه ــال الس ــي واالتص ــل االجتماع ــائل التواص وس
ــك اإلرضار بمركز  ــأن ذل ــن ش ــة، كان م ــارات جوي ــل بغ ــم بالفع ت
ــش واللجان  ــاع للجي ــوة الدف ــي وإضعاف ق ــة الحرب الجمهوري

الشعبية مقابل مبالغ مالية.
ــلحة  ــرتاك يف عصابة مس وأدانت املحكمة أحد املتهمني باالش

تابعة لتنظيم القاعدة.
ــوبة إليه  وقىض منطوق الحكم بإدانة "م .ع .م" بالتهمة املنس
ــجن خمس سنوات, ووضعه تحت  يف قرار اإلتهام ومعاقبته بالس
ــع إلزامه  ــنوات, م ــرتة حكمه ملدة ثالث س ــب انتهاء ف ــة عق الرقاب
بتقديم تعهد بعدم اإلخالل باألمن مستقبًال وقطع صلته بتنظيم 
القاعدة والتزام ُحسن السلوك مصحوبا بكفالة شخصية وإلزام 

النيابة بإعادة األشياء املضبوطة بحيازته.
ــة  ــرتاكه يف عصاب ــة اش ــدان تهم ــت للم ــة وجه ــت النياب وكان
ــوره لقاءات  ــش اإلرهابي" وحض ــلحة "تنظيم القاعدة وداع مس
ــح ورصد األهداف يف مدينة  التنظيم وتنفيذ أوامر الجماعة يف مس

رداع ومهاجمتها وإقالق األمن والسكينة العامة.


