
الثورة / ماجد الكحالني 
ــاهد لعملية إطالق  ــي أمس األحد مش ــالم الحرب وزع اإلع
ــلمان الجوية يف  ــك س ــدة املل ــىل قاع ــتي ع ــركان2 الباليس ب

الرياض أصاب هدفه بدقة.
ــالق  ــة إط ــة أن عملي ــوة الصاروخي الق ــدر يف  ــد مص وأك
ــالة عن الصمود اليمني يف وجه العدوان  الصاروخ تأتي كرس
ــام عامه  ــل بعد أي ــم الذي يدخ ــي الغاش ــعودي األم?رك الس
ــد العاصمة  ــخ تطال ما بع ــا أن هناك صواري ــث، مضيف الثال

السعودية الرياض. 
ــفت يف فرباير املايض   وكانت القوة الصاروخية اليمنية كش
عن الصاروخ الباليستي بعيد املدى بركان 2-  الذي استهدف 

قاعدة عسكرية سعودية يف منطقة املزاحمية غرب الرياض.
ــذه العملية بعد يوم واحد من قصف رشكة أرامكو  وتأتي ه
السعودية يف جيزان بصاروخ باليستي متوسط املدى، حيث 

أصاب الصاروخ هدفه بدقة.

القبض على  القبض على  ١١٣١١٣ متهمًا  متهمًا 
يف قضايا جنائيةيف قضايا جنائية

ــعبية 113  ضبطت األجهزة األمنية واللجان الش
متهماً ومشتبهاً به عىل ذمة جرائم وقضايا جنائية 
ــني املاضيني يف عدد من  مختلفة وقعت خالل اليوم

محافظات الجمهورية.
ــن  م  73 أن  ــبأ/  لـ/س ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــة  جنائي ــم  جرائ ــكاب  بارت ــون  متهم ــن  املحتجزي
ــم جنائية  ــدد املتهمني بجرائ ــيمة، فيما بلغ ع جس

غري جسيمة 40 متهماً .
ــيارتني  ــتعادة س ــم اس ــه ت ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــالل اليومني املاضيني ،  ــني ودراجة نارية خ مرسوقت
مؤكداً أن األجهزة األمنية واللجان الشعبية لن تألو 
ــا يف الحفاظ عىل أمن الوطن  جهداً يف تنفيذ مهامه

واملواطن.

إقرار العرض األول ألوبريت "عاملي الجميل"إقرار العرض األول ألوبريت "عاملي الجميل"
ــيقا والفنون بصنعاء أمس إقرار العرض األول  ــهد البيت اليمني للموس ش
ألوبريت "عاملي الجميل" وكرتون األطفال عن كيفية ترصف طالب املدارس يف 
حالة الطوارئ، والذي يأتي ضمن مرشوع " مدارس أكرث أمانا " لوزارة الرتبية 

والتعليم بتمويل من منظمة اليونيسف وتنفيذ منظمة "سيفر اليمن".
ويف الحفل أوضح وكيل وزارة الرتبية والتعليم لقطاع املشاريع والتجهيزات 
رئيس لجنة التعليم يف الطوارئ عبد الكريم الجنداري أن الهدف من املرشوع 
ــة الطوارئ  ــرصف يف حال ــىل كيفية الت ــة ع ــف وتدريب كادر املدرس ــو تعري ه
وكذلك التعريف أن هذه املنشآت هي تعليمية من خالل شعار خاص وبالتايل 
ــيداً بمستوى األعمال الفنية،  ــتهداف من أي طرف كان، مش تجنبيها أي اس

منوهاً بجهود املنفذين، مؤكداً أهمية املرشوع.
ــة األوبريت  ــتعرض طبيع ــت الفنان فؤاد الرشجبي قد اس ــر البي وكان مدي
ــت باإلضافة إىل ما تم  ــل كوادر البي ــة التي تم تنفيذها من قب ــال الفني واألعم
ــم أعمال فنية توعوية كدعم نفيس  ــذه من نزول ميداني للمدارس وتقدي تنفي

للطالب يف املدارس يف األحياء التي تعرضت الستهداف بأمانة العاصمة.
ــيفر يمن"  ــاً" يف منظمة "س ــرث أمان ــرشوع "مدارس أك ــت مديرة م وأوضح
ــن العام املايض قد  ــذي بدأ يف مايو م ــودي أن املرشوع ال ــورة ُيمنى االس الدكت
ــدارس" بهدف  ــالمة امل ــداد "الدليل اليمني الوطني ألمن وس ــتمل عىل إع اش

إيجاد دليل مكتمل لكيفية تعامل الكادر التعليمي مع حالة الطوارئ.

ــة مــــــزورة بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة ــي ــن ــة وط ــل ــم ــط ع ــب ــة مــــــزورة بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــةض ــي ــن ــة وط ــل ــم ــط ع ــب ض
ــان  واللج ــة  األمني ــزة  األجه ــت  ضبط
ــارث بأمانة  ــة بني الح ــعبية بمديري الش
ــن فئة  ــة مزيفة م ــة وطني ــة عمل العاصم

األلف ريال بحوزة أحد األشخاص.
أن  ــبأ)  (س ـــ  ل ــي  أمن ــدر  مص ــح  وأوض
ــعبية وبعد  ــة واللجان الش ــزة األمني األجه
ــم  املته ــت  ضبط ــة  ومتابع ــد  رص ــة  عملي
ــن العملة  ــف ريال م ــغ 19 أل ــه مبل وبحوزت
ــاً  رقم ــل  تحم ــال  ري ــف  األل ــة  فئ ــة  املزيف

تسلسلياً موحداً .

ــري حالياً  ــه يج ــدر إىل أن ــار املص وأش
ــن يقف  ــة م ــات ملعرف ــتكمال التحقيق اس
وراء هذه األعمال التخريبية التي تهدف 

إىل اإلرضار باالقتصاد الوطني .
ــة  األمني ــزة  األجه أن  ــدر  املص ــد  وأك
ــن  ــكل م ــاد ل ــعبية باملرص ــان الش واللج
ــن  ــن الوط ــث بأم ــه العب ــه نفس ــول ل تس

واستقراره .
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يوميات الثورة

الوطن أوال
ــرص مدينة  ــود يف م ــاب األس ــدد اإلره ــا ه عندم
ــرن املايض  ــن الق ــعينيات م ــع التس ــرة مطل القاه
ــارح  ــوارع واملس ــي والش ــار إىل املقاه ــل الن ، ووص
ــاب واملثقفون  ــات البرشية .. تناَدى الكت والتجمع
ــل" الذي تعرض  ــون اىل مقهى "وادي الني والفنان
ــهم  ــة القاهرة ، وعىل رأس ــط مدين ــري يف وس للتفج
ــر الراحل  ــب محفوظ واملفك ــل نجي ــب الراح األدي
ــهري  ــرة الراحلة س ــكل واملفك ــنني هي ــد حس محم
ــامة عكاشة والفنان  القلماوي والكاتب الراحل أس

الكبري عادل إمام ، ورفعوا شعار :
(استيقظوا .. أو موتوا)

ــن  ــة) الذي ــُض (الكلمنجي ــح بع ــوم ينفض والي
ــات بطوالت  ــىل إيقاع ــدون ويزبدون ع ــوا يرع كان
ــى األبطال  ــهداء والجرح ــات ودماء الش وتضحي
الذين تصدوا ببسالة للعدوان السعودي األمريكي 
ــتخدم القتل الجماعي واإلرهاب األسود  الذي يس
ــيادة واستقالل اليمن  لتحقيق أهدافه املعادية لس
ــرار وبناته الحرائر..  ــادرة كرامة أبنائه اٱلح ، ومص
ــاء خالل  ــالل صنع ــىل احت ــه ع ــلوا مراهنات وأفش

بضعة أيام أو أسابيع محدودة!!
ــة) بعد  ــؤالء (الكلمنجي ــوم ه ــم ينفضح الي نع
ــن حرب  ــعور  اىل ش ــعودي املس أن لجأ العدو الس
ــاملة وقذرة ، لتغطية فشله  اقتصادية ومرصفية ش
ــكرية ، ومحاولة تجويع  ــدان املواجهة العس يف مي
ــىل رفع رايات  ــعبنا الصامد وتركيعه وإجباره ع ش

االستسالم.
ــع  أصوات بعض  ــد عامني من الصمود ، ترتف بع
ــكلة تأُخّر  ــدون أن مش ــن يعتق ــة) مم (الكلمنجي
ــب ، تصلح ألن  ــز التام عن دفع الروات ــا العج وربم
ــا لهم من مواصلة (الكالم) عن رضورة  تكون مهرب
ــة  مواجه يف  ــا  إضافي ــالحا  س ــه  بوصف ــود  الصم
ــم والتماهي  ــري جلوده ــوال  اىل تغي ــدوان ، وص الع
ــيايس واإلعالمي املعادي، لتربير  مع الخطاب الس

حاجتهم (لالستسالم).
ــعبنا الصامد ال  ــأن ش ــؤالء ب ــم ه ــب أن يفه يج
ــي يقول لهؤالء  ــك  من الوقت والقدرة ك يزال يمتل

املرتجفني الخانعني املتلوّنني :
(استيقظوا .. أو موتوا)

ــتقبلون بالورود والرايات  ال تتوهموا أنكم ستس
ــىل أبواب   ــدوان واالحتالل ع ــوات الع ــاء ، ق البيض
ــواب منازلكم  ــاء أو حتى عىل أب ــدة او صنع الحدي
ــم.. ألن هناك  ــم وعرضك ــا أهلك ــكن فيه ــي يس الت
ــمح للغزاة  ــن يس ــا وعنكم.. ول ــيدافع عنه ــن س م

واملعتدين ، بالنيل منها ومنكم.

أّما الذي عند املصيبة يفرتْ

وبالنفَْس يهدر هدير عنرتْ
يحتاج تلقينه دروْس ومعْرش
فهو من الحنشان بل وأخطْر

مشهدمشهد

حدث في مثل هذا اليوم: 20/ 03 /2016  

 50 غارة شنتها مقاتالت تحالف الرش • 
عىل مناطق املتون واملصلوب بالجوف

 طريان العدوان السعودي األمريكي • 
يشن غارة عىل مديرية أرحب 

بمحافظة صنعاء
 العدوان يشن غارة جوية عىل • 

مزرعة دواجن بمنطقة العذارب 
بمحافظة إب

 إصابة مواطنني اثنني بانفجار • 
قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان 

بمديرية غمر بصعدة
 استشهاد ستة مواطنني واصابة • 

آخرين يف غارات للعدوان السعودي 
عىل محافظة تعز

 طريان العدوان السعودي األمريكي • 
يشن غارات عىل العاصمة صنعاء

لقطات سريعة
شبكات •  استهداف  في  السعودي  العدوان  إمعان   

العدو  همجية  يثبت  الهستيرية  بغاراته  االتصاالت 
الباحث عن انتصارات أياً كان الثمن.

 حرب القنابل العنقودية المحرمة التي أسرف فيها • 
بأيدي  لتصير  بهمجية  توسعت  السعودي  العدوان 
آل  تضع  إضافية  إبادة  جرائم  في  العدوان  مرتزقة 

سعود في قوائم مجرمي الحرب.

باقة ِمكس الذهبية من باقة ِمكس الذهبية من MTNMTN لنظام الفوترة لنظام الفوترة
ــع  لجمي ــزة  املمي ــا  لعروضه ــالً  تواص
ــن  MTNيم ــة  رشك ــت  خّصـ ــرتكيها،  مش
ــام  نظ يف  ــرتكيها  ملش ــد  الجدي ــا  عرضه
ــس الذهبية  ــل بباقة "مك ــرة واملتثم الفوت
ــام الفوترة  ــرتك بنظ "، حيث يحصل املش
و200  ــة  دقيق  200 ــىل  ع ــة  الباق ــذه  ه يف 
ــالوًة عىل  ــبكة ع ــالة نصية ضمن الش رس
ــة هذه  ــد صالحي ــت،  وتمت ــا باي 500ميج
ــال  ري ــة 2000  وبقيم ــاً  يوم ــزات 30  املمي
ــىل تراكم  ــة بقدرتها ع ــذه الباق ــز ه وتتمي
ــرتك عىل أن يتم  ــاب املش األرصدة يف حس
استخدام هذه األرصدة يف فرتة االستخدام 

املمنوحة. 
ويمكن للمشرتك االستفسار عن رصيده 
ــاً وذلك باالتصال  ــس مرات يومياً مجان خم
ــالة تفيده  ــتصله رس عىل الرقم : 444#* وس

بجميع األرصدة املتوفرة يف حسابه. 
ــبق وأن  ــر أن الرشكة س ــر بالذك الجدي
أطلقت باقتي "مكس 300" و "مكس 600" 

ملشرتكي الدفع املسبق. 
ــة املزيد عن تفاصيل باقة مكس  وملعرف
ــالة  ــال رس ــرتك بإرس ــوم املش ــة يق الذهبي
 111 ــم  الرق إىل  ــي"  "ذهب ــة  بكلم ــة  نصي

مجاناً.

تحية وعرفانتحية وعرفان
في الظروف الراهنة يبرز أكثر الدور الذي ينهض به العاملون في الظروف الراهنة يبرز أكثر الدور الذي ينهض به العاملون 
رفيع  أنموذج  المؤيد  أحمد  الدكتور   .. الصحي  المجال  رفيع في  أنموذج  المؤيد  أحمد  الدكتور   .. الصحي  المجال  في 
لالقتدار المهني والتعامل اإلنساني الراقي فهو ال يكاد يكشف لالقتدار المهني والتعامل اإلنساني الراقي فهو ال يكاد يكشف 
على مريض حتى يضع له البلسم بعون الله وهو لهذا يستحق على مريض حتى يضع له البلسم بعون الله وهو لهذا يستحق 

الثناء واالمتنان الثناء واالمتنان 
الممتن أحمد عبده صالح  . الممتن أحمد عبده صالح  . 

تدريب موظفي مكافحة الفساد حول قانون املناقصات واملزايداتتدريب موظفي مكافحة الفساد حول قانون املناقصات واملزايدات
صنعاء / سبأ

ــاد دورة  ــا ملكافحة الفس ــة الوطنية العلي ــس بالهيئ بدأت أم
ــدات والئحته التنفيذية  ــة حول قانون املناقصات واملزاي تدريبي
ــة العليا  ــاون مع الهيئ ــبوع بالتع ــة عىل مدى أس ــا الهيئ تنظمه

للرقابة عىل املناقصات.
وتهدف الدورة إىل إكساب 30 من موظفي التحري والتحقيق 
ولجان املناقصات وإدارتي املشرتيات والرقابة الداخلية يف هيئة 
مكافحة الفساد، معلومات ومهارات حول الطرق الكفيلة بإيجاد 
ــاد، ويحارض يف  ــدات خالية من الفس ــات مناقصات ومزاي عملي

الدورة خرباء من الهيئة العليا للرقابة عىل املناقصات.
ــا ملكافحة  ــة الوطنية العلي ــس الهيئ ــدت رئي ــاح أك ويف االفتت
الفساد القايض أفراح بادويالن أهمية تحقيق النزاهة والشفافية 
ــن مواصفات  ــدات العامة والتأكد م ــرتوات واملزاي ــة املش يف عملي

الجودة بعد إرساء املناقصات.
ــاد القايض نبيل  ــار نائب رئيس هيئة مكافحة الفس بدوره أش
ــني هيئته وهيئة  ــاون فعالة ب ــاد آلية تع ــة إيج ــي إىل أهمي العزان

ــة عىل املناقصات بما ينعكس إيجابا عىل جهود الحد من  الرقاب
جرائم الفساد يف مجال املناقصات واملزايدات.

ــاء الهيئة  ــن أعض ــرضه عدد م ــذي ح ــدورة ال ــاح ال ويف افتت
ــاد، قدم عضو املكتب الفني بهيئة  الوطنية العليا ملكافحة الفس
ــاء  الرقابة عىل املناقصات محمد الكحالني نبذة عن قانون إنش
ــه التعاون  ــون املناقصات وأوج ــا املحددة يف قان ــة ومهامه الهيئ
ــي أحد مدربي الدورة  ــني الهيئتني، فيما تحدث خالد الحرضم ب
ــان املناقصات  ــام واختصاصات لج ــون ومه ــول أهداف القان ح

واملزايدات.
ــياق آخر ناقشت الهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد  يف س
ــب املهني  ــم الفني والتدري ــع وزير التعلي ــا أمس م ــالل لقائه خ

محسن النقيب، قضايا الوزارة املنظورة أمام الهيئة.
ــم املوقعة بني  ــرة التفاه ــاء إىل آليات تنفيذ مذك ــرق اللق وتط
ــة والتثقيف  ــة بالتوعي ــول الجوانب املتعلق ــوزارة ح ــة وال الهيئ
وبناء القدرات، وسبل تطوير مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها بناء 

عىل تقييم مستوى التنفيذ لها.

الزميل وليد الضيفي مدير عام العالقات بقناة اليمن • 
اليوم انتقل عمه إىل رحمة الله تعاىل .. تعازينا .

الدكتور جمال عزي أبو الرجال مدير عام مديرية • 
مدينة رداع انتقلت والدته إىل رحمة الله تعاىل .. 

تعازينا. 
األخ محمد عيل شامية انتقل إىل رحمة الله تعاىل • 

وتستقبل أرسته العزاء يف قاعة قاطن الكائنة بالزمر 
.. تعازينا .

جديداً •  مولوداً  ُرزق  الرضعي  عبدامللك  الدكتور 
أسماه "مصطفى" ..تهانينا. 

أخبار قصيرة

حـــالـــيـــا يف األســــــــواق املــــنــــار تــــوزيــــع مــؤســســة حـــالـــيـــا يف األســــــــواق املــــنــــار تــــوزيــــع مــؤســســة 
والــتــوزيــع  والــنــشــر  والــطــبــاعــة   للصحافة  ــورة  ــث والــتــوزيــع ال والــنــشــر  والــطــبــاعــة   للصحافة  ــورة  ــث ال


