
0505 محافظات

ــل  الثقي ــل  النق ــة  نقاب ــس  ــدث رئي ــة تح البداي يف 
باملحافظة عن األرضار التي لحقت بهذا القطاع حيث 

قال:
ــل  الثقي ــل  النق ــائقو  س ــرضر  ت ــديد  الش ــف  لألس
ــتهدافهم بصورة  ــدة كثرياً نتيجة اس بمحافظة الحدي
ــعودي، األمر الذي  مبارشة من قبل طريان العدوان الس
ــائقني إىل جحيم، وما يزيد  حول حياة العديد من الس
ــروض عىل ميناء  ــتمرار الحصار املف ــني بلة هو اس الط
ــدو الرببري املتغطرس الذي  الحديدة من قبل هذا الع
ــون عن مصادر رزق  ــائقني يبحث جعل العديد من الس
ــم وتحملوا  ــم وأرسه ــش له ــة العي ــري لقم ــرى لتوف أخ
ــتهداف الكثري من  ــاء كبرية خصوصاً بعد أن تم اس أعب
ــات واملدن من قبل  ــائقي القاطرات والنقل يف الطرق س
ــتهداف  ــعودي األمريكي  هذا االس طريان العدوان الس
ــانية والذي راح ضحيته عدد كبري  اال املجرد من اإلنس
ــائقني، ناهيك عن ترضر وتلف مركباتهم التي  من الس

تقدر باملاليني.
ــاحنات  ــري عمل الش ــن دور النقابة يف تنظيم س وع

يقول:
ــدة بتنظيم عمل  ــة النقل الثقيل بالحدي تقوم نقاب
ــواد الغذائية  ــل البضائع وامل ــاحنات الخاصة بنق الش
ــات الجمهورية، وذلك من خالل وضع آلية  إىل محافظ
ــاحنة يف التحرك من  ــل تكمن يف تحديد دور كل ش عم
ــائقني عىل  ــرزة" وبهذا يحصل جميع الس ــع "الف املوق

فرصة للعمل بدون أي مجاملة.
وحول اآللية التي وضعتها النقابة تحدث بالقول:

ــم وضعها  ــالل اآللية التي ت ــة من خ ــت النقاب تمكن
ــوبية  ــاد واملحس ــىل أي نوع من أنواع الفس ــاء ع القض

واستطعنا من إيجاد فرص متكافئة من خالل التوزيع 
ــاوي، كما  ــائقني بالتس ــادل لنقل البضائع بني الس الع
ــائقني  ــتطعنا أن نؤمن العديد من فرص العمل للس اس
ــه من أن  ــا بفضل الل ــكار وتمكن ــىل االحت ــاء ع والقض
نضم عرشات اآلالف من السائقني ومالكي الشاحنات 
السفري والبلدي والذي ليس لها عالقة بأي طرف من 

أطراف الحرب.
ــف العدوان،  ــار املفروض من قبل تحال وعن الحص

يقول:
ــدة من قبل  ــاء الحدي ــروض عىل مين ــار املف الحص

ــكل كبري  ــعودي األمريكي أثر بش تحالف العدوان الس
ــة، حيث ترضر  ــاع النقل خاص ــن عامة وقط عىل اليم
قطاع النقل بشكل كيل جراء العدوان السعودي وذلك 
ــتهدافهم لناقالت النقل بشكل مبارش يف  من خالل اس
الطرقات، وقد بلغ عدد الشاحنات التي تم استهدافها 
ــم بصورة  ــعودي الغاش ــدوان الس ــل طريان الع من قب
ــأن ما تحمله  ــاحنة نقل، علماً ب ــارشة نحو "60" ش مب
هذه الشاحنات ال يتجاوز املواد الغذائية.. وبرغم ذلك 

تم استهدافها.
ــل الثقيل بمحافظة  ــا يتعلق بمهام نقابة النق وفيم
الحديدة أكد رئيسها، عبدالحافظ أحمد الجاهيل، ان 
ــل البضائع من ميناء  ــوم بتنظيم عملية نق النقابة تق
الحديدة إىل مختلف محافظات الجمهورية وإيصالها 
ــريان العدوان  ــن ذلك إال أن ط ــم م ــار.. وبالرغ إىل التج
السعودي األمريكي تقوم باستهداف الشاحنات، هذا 
ــاني الذي تسبب بتلف البضائع واملواد  العمل اال إنس

الغذائية.
ــوا حتفهم من  ــائقني الذين لق ــبة لعدد الس وبالنس

قبل طريان العدو قال:
ــائقي النقل لقوا حتفهم  ــائقاً من س  أكرث من 30 س
ــوا إلصابات  ــائقني تعرض ــة إىل عديد من الس باإلضاف
ــريان العدوان  ــل ط ــن قب ــتهدافهم م ــراء اس ــة ج بليغ
ــعودي األمريكي  ــدوان الس ــذ بداية الع ــعودي من الس
ــيطاني يزيد من  عىل بالدنا، وبرصاحة هذا العمل الش
معاناة الشعب اليمني كون استهداف الطريان لناقالت 

الغذاء يعترب استهداف لقوت املواطن ولقمة عيشة.
صعوبات

ــاع النقل، تحدث  ــات التي تواجه قط وعن الصعوب

ــدة،  الحدي ــة  بمحافظ ــل  الثقي ــل  النق ــة  نقاب ــس  رئي
عبدالحافظ أحمد الجاهيل بالقول:

ــتمرار  ــي تواجهنا تكمن يف اس ــرز الصعوبات الت أب
ــول  دخ ــع  ومن ــدة،  الحدي ــاء  ملين ــدوان  الع ــار  حص
ــائقي  ــبب يف توقف كثري من س ــفن األمر الذي تس الس
ــي تواجهنا  ــات الت ــن الصعوب ــا م ــاحنات، وأيض الش
ــتهداف الناقالت عىل  ــم باس ــتمرار العدوان الغاش اس
ــات حيث وان العدوان  ــوط الطويلة بني املحافظ الخط
ــكرية، األمر  أصبح ال يفرق بني األهداف املدنية والعس
ــائقي النقل الثقيل يتوقفون  ــذي جعل الكثري من س ال
عن العمل خشيًة استهدافهم يف الطرقات الطويلة من 

قبل طريان العدوان السعودي.. 
ــي لحقت بقطاع النقل  ــائر الت وفيما يتعلق بالخس
ــائر مكتب النقيل الثقيل جراء  الثقيل فقد أكد أن خس
استهداف ناقالت وقاطرات نقل الغذاء من قبل طريان 
العدوان بلغت أكرث من " 600" مليون ريال، وهذا الرقم 
ــتمر العدوان باستهداف هذه  قابل للزيادة يف حال اس

الشاحنات.
ــيل، رئيس نقابة  ــم عبدالحافظ أحمد الجاه واختت

النقل الثقيل بمحافظة الحديدة، حديثه قائًال:
ــا إال اننا  ــات التي تواجهن ــن كل الصعوب ــم م بالرغ
ــتوى أداء عملنا،  ــاء بمس ــرية لالرتق ــوداً كب ــذل جه نب
ومهما استمر العدوان السعودي األمريكي يف أعمالهم 
ــجر فهذا  ــتهدافهم للبرش للحجر والش اإلجرامية واس
ــًال ملموس عىل  ــوة وصموداً.. وهذا فع ــن يزيدنا إال ق ل
ــدوان عىل وطننا  ــرور ألف يوم من الع ــع فم أرض الواق
ــعب  ــعب اليمني ش ــىل أن الش ــري دليل ع ــب خ الحبي

مجبل عىل الصرب واالحتمال.

الثورة/ نورالدين القعاري

أطلقت مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية أمس مرشوع دعم استمرارية 
التعليم يف 14 مدرسة بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.

ويف ترصيح لـ"الثورة" قال محمد عوض، مدير مرشوع تحسني التعليم: تم 
ــتهدف ما يقارب  ــرشوع يف بداية العام الجاري 1 يناير الذي يس ــالق أول م إط
ــة أمانة  ــالل الغذائية عىل أربع عرشة مدرس 600 من املعلمني واملعلمات بالس
ــنحان  العاصمة ومحافظة صنعاء موزعة عىل ثالث مديريات هي مديرية س

وبني بهلول ومحافظة صنعاء ومديرية التحرير والثورة.
ــتهدفة تعمل عىل تدريس ما يقارب 20 ألف  ــاف: ان هذه املدارس املس وأض
ــني وتقديم السالت الغذائية الستمرار  طالب وطالبة، وذلك بعدم كادر املدرس
ــعب االجتماعية  ــة الش ــن برنامج مؤسس ــة وهذا من ضم ــة التعليمي العملي

للتنمية للعام الجديد 2018م.
ــني الذين واصلوا  ــىل بقية املعلم ــالل غذائية ع ــيتم توزيع س مؤكداً أنه س
ــتمرار  ــني ودعمهم يف اس ــني اإلدارية واملعلم ــود العامل ــيدا بجه ــم مش التعلي

العملية التعليمية.

 البيضاء/ محمد املشخر/ أحمد العزاني
ــة املحافظ عيل  ــة البيضاء أمس برئاس ــب التنفيذي بمحافظ ــش املكت ناق
ــل الظروف الراهنة  ــتوى أداء األجهزة التنفيذية يف ظ محمد املنصوري، مس

التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.
وتطرق االجتماع إىل تقارير وخطط وبرامج تحسني أداء املكاتب التنفيذية 
ــتوى العمل  ــع املرحلة الراهنة واإلجراءات الكفيلة بتعزيز مس ــا يتواكب م بم

التنفيذي واملحيل.
ــتوى االنضباط الوظيفي يف  ــاع التقارير املتعلقة بمس ــتعرض االجتم واس
املكاتب التنفيذية رغم الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار واستهدافه 
لكل مقومات الحياة، ما يتطلب اضطالع قيادات السلطة املحلية والتنفيذية 

بدورها يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار.
ــعبية  ــطرها الجيش واللجان الش ــاد االجتماع بالتضحيات التي يس وأش
ــا وراء الحدود يف مواجهة قوى العدوان  ــف ميادين العزة والرشف وم يف مختل
ــع الجرائم بحق  ــتمرار تحالف العدوان يف ارتكاب أبش ومرتزقته .. منددا باس
ــهداء  ــي يف عدد من املحافظات والتي راح ضحيتها مئات الش ــعب اليمن الش

والجرحى من األطفال والنساء.
ــل أداء املكاتب التنفيذية  ــاع أكد محافظ البيضاء رضورة تفعي ويف االجتم
بما يسهم يف تجاوز الصعوبات وفق اإلمكانات املتاحة .. مؤكدا أهمية تفعيل 
دور اإلرشاف واملتابعة املستمرة لالنضباط الوظيفي واتخاذ اإلجراءات بحق 

املتقاعسني.
ــعبية يف  ــش واللجان الش ــال الجي ــي يحققها أبط ــارات الت ــن االنتص وثم

جبهات العزة والكرامة دفاعاً عن الوطن وسيادة أراضيه .

ذمار / سبأ

ــي لحقت  ــىل األرضار الت ــس ع ــديش أم ــني املق ــد حس ــار محم ــظ ذم ــع محاف اطل
ــية  ــة وخالد بن الوليد األساس ــية- الثانوي ــت خويلد األساس ــتي خديجة بن بمدرس

بمدينة ذمار جراء قصف طريان العدوان ملكتب الجمارك األسبوع املايض.
واستمع املحافظ املقديش خالل الزيارة من القيادات الرتبوية باملدرستني إىل رشح 

عن األرضار التي لحقت بهما.
ووجه املحافظ برسعة ترميم املدرستني وإضافة مخارج ملدرسة خديجة بما يسهل 
ــالب ملعالجة اآلثار  ــية للطالبات والط ــهولة وتنفيذ برامج نفس الدخول والخروج بس

النفسية التي خلفها القصف.
ــعب اليمني عن مواصلة  وأكد أن ما يقوم به العدوان من جرائم لن تثني أبناء الش
ــتمرار الطالب يف  ــاج، فضال عن اس ــل واإلنت ــف مرافق العم ــة يف مختل ــاء والتنمي البن
ــفك الدم  التحصيل العلمي يف املدارس والجامعات واملعاهد مهما أوغل العدوان يف س

ودمر البنى التحتية.
ــعيد الغابري  ــر إدارة الرتبية والتعليم باملحافظة س ــه خالل الزيارة نائب مدي رافق
ــان وعضو  ــب املحافظ فيصل حس ــيقل ومدير مكت ــار محمد الس ــة ذم ــر مديري ومدي
ــري ومدير إدارة الرتبية بمدينة ذمار  ــة اإلدارية بمحيل مدينة ذمار حمود املصق الهيئ

عبدالكريم الحبيس.

إطالق مشروع دعم استمرارية إطالق مشروع دعم استمرارية 
التعليم باألمانة ومحافظة صنعاءالتعليم باألمانة ومحافظة صنعاء

مناقشة مستوى االنضباط الوظيفي مناقشة مستوى االنضباط الوظيفي 
باملكاتب التنفيذية بالبيضاءباملكاتب التنفيذية بالبيضاء

محافظ ذمار يطلع على األضرار محافظ ذمار يطلع على األضرار 
بمدرستي خديجة وخالد بن الوليدبمدرستي خديجة وخالد بن الوليد

فعالية ثقافية بمرور فعالية ثقافية بمرور 10001000 يوم من العدوان: يوم من العدوان:

ــائقيها - النقل الثقيل -  بمحافظة  ــعودي الغاشم يف استهداف شاحنات النقيل الثقيل عرضت حياة س ــتمرار طريان العدوان الس اس
ــوت الرضوري لعديد من محافظات الجمهورية خاصة  ــدة للخطر خاصة اثناء مزاولة عملهم يف إيصال البضائع والغذاء والق الحدي

جراء استهدافهم وشاحناتهم بصورة مبارشة.
ونظراً الستمرار العدوان يف هذا العمل اإلجرامي أصبح كثري من سائقي الشاحنات والنقل ومع استمرار استهداف الشاحنات املحملة 

باملواد الغذائية أصبح عديد من سائقيها يكتبون وصيتهم قبل مغادرتهم، ومن كتبت له النجاة فهي الفرحة التي ال توازيها فرحة.
ــد الجاهيل، والذي  ــة الحديدة، عبدالحافظ أحم ــس نقابة النقل الثقيل بمحافظ ــوء أكرث "الثورة" التقت برئي ــليط الض ولتس

تحدث عن العديد من القضايا الهامة يف هذا القطاع.. وهاكم املحصلة:

الحديدة/ غمدان أبو علي 

رئيس نقابة النقل الثقيل بمحافظة الحديدة لـ" ٹ ":

ــائقيها - النقل الثقيل -  بمحافظة 
من محافظات الجمهورية خاصة 

تمرار استهداف الشاحنات املحملة 
ي الفرحة التي ال توازيها فرحة.

ــد الجاهيل، والذي  فظ أحم

علي 

قصف طريان العدوان السعودي لناقالت 
الغذاء استهداف لقوت املواطن اليمني

¶ ¶ ٦٠٦٠ شاحنة تم استهدافها بصورة مباشرة واستشهاد  شاحنة تم استهدافها بصورة مباشرة واستشهاد ٣٠٣٠ سائقًا.. وأكثر من  سائقًا.. وأكثر من ٦٠٠٦٠٠ مليون ريال خسائر مليون ريال خسائر
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