
أبناء إب يدشنون المرحلة الثانية أبناء إب يدشنون المرحلة الثانية 
من حملة التعبئة العامةمن حملة التعبئة العامة

ــدة  ــادرة والس ــم والن ــات ( يري ــائخ مديري ــاء ومش ــاء ووجه ــن أبن دش
ــن حملة  ــة الثانية م ــدة املرحل ــة حاش ــة إب يف وقف ــة ) بمحافظ والرضم

التعبئة العامة والتجنيد الطوعي .
ــد التطوعي ضد  ــتمرار التعبئة والتجني ــاركون يف الوقفة اس ــد املش وأك
ــة تصعيد  ــة ملواجه ــة الداخلي ــك الجبه ــم وتماس ــز تالح ــدوان وتعزي الع

العدوان.
ــددين عىل  ــن الحملة ،مش ــاح املرحلة األوىل م ــاركون بنج ــاد املش وأش

رضورة تفاعل الجميع يف هذه املرحلة .

مناقشة آلية تطوير عمل وزارة النقل ومؤسساتهامناقشة آلية تطوير عمل وزارة النقل ومؤسساتها

االتصاالت تدشن باقة جديدة لذوي الدخل المحدوداالتصاالت تدشن باقة جديدة لذوي الدخل المحدود

صنعاء / سبأ
ناقش مجلس وزارة النقل امس برئاسة الوزير زكريا الشامي عدد من القضايا 

الهادفة لتعزيز وتطوير آلية عمل الوزارة بكافة قطاعاتها يف مجال النقل.
ــوي عبدالله  ــاع النقل الج ــوزارة لقط ــرضه وكالء ال ــاع الذي ح ــم االجتم وقًي
ــؤون البحرية واملوانئ خالد النمر، العمل يف الوزارة ضمن الربنامج  العنيس والش
ــاء منطقة  ــة الجدوى االقتصادية ملرشوع إنش الزمني لتنفيذ خطة األداء ودراس
تبادل تجاري حر يف ميناء الحديدة وإعادة النظر يف الهيكل التنظيمي والالئحة 

التنظيمية.
ــاهمة الجهات  ــة اإلنفاق املايل للوزارة وتوضيح مس ــرق االجتماع إىل خط وتط
ــاري الطبي الخاص  ــة لها وكذا خطة التدريب والتأهيل وتكاليف االستش التابع
ــة بالتأمني الصحي ملوظفي الوزارة الذي  ــوزارة، باإلضافة إىل الجوانب املتصل بال

تم املوافقة عليه والتوقيع مع كاك تأمني مطلع العام الحايل.
ــذ مخرجات وتوصيات املجلس بما  ــاع أكد وزير النقل أهمية تنفي ويف االجتم
ــريا إىل أن الوزارة تعمل عىل تطوير كوادرها  يخدم مصلحة موظفي الوزارة .. مش

من خالل التدريب والتأهيل يف مختلف مجاالت النقل.

صنعاء /سبأ
ــة العامة لالتصاالت أمس باقة جديدة ملستخدمي االنرتنت  ــنت املؤسس دش

.(ADSL) بنظام الـ
وأوضح مدير عام االنرتنت (يمن نت) املهندس طه الرداعي لـ (سبأ) أن هذه 
ــالب والباحثني يف قطاع  ــدود من األفراد والط ــتهدف ذوي الدخل املح الباقة تس
ــوم الرتكيب  ــات األكاديمية والجامعات .. مبينا أنه تم إعفاء رس التعليم واملؤسس

لهذه الباقة.
ــة االتصاالت  ــاهمة مجتمعية من مؤسس ــك مس ــة عىل كيف ــار إىل أن باق وأش
ــي تمر بها البالد جراء العدوان  ــية الصعبة الت للمواطنني يف ظل الظروف املعيش

والحصار.
ــيتم تقديم خدمة الرصيد املجاني ملستخدمي االنرتنت بنظام الـ  وذكر أنه س
(ADSL) بعد سداد الرسوم الشهرية 100 باملائة، ويحصل عىل 50 باملائة إذا تم 

تسديد جزء من الرسوم.

تكريم بنات الشهداء بمدرسة أم تكريم بنات الشهداء بمدرسة أم 
المؤمنين خديجة الكبرى بسنحانالمؤمنين خديجة الكبرى بسنحان

صنعاء /سبأ
ــي بهلول  ــنحان وبن ــة الكربى بمديرية س ــني خديج ــة أم املؤمن ــت مدرس كرم

محافظة صنعاء أمس بنات الشهداء.
ويف التكريم ثمن مديرا مكتبي الرتبية والتعليم بمحافظة صنعاء هادي عمار 
ــد اهتمام ادارة املدرسة ببنات الشهداء.. حاثني كافة  ــنحان فهد مرش ومديرية س
مدارس املديرية لالهتمام بأبناء وبنات من ضحوا بأرواحهم ودمائهم رخيصة يف 

سبيل الدفاع عن الوطن.
ــة أسماء الكبيس ان تكريم بنات الشهداء أقل  من جانبها اكدت مديرة املدرس

ما يمكن تقديمه ملن يبذلون أرواحهم ودمائهم يف سبيل الوطن.
إىل ذلك افتتح مدير مكتب الرتبية بمحافظة صنعاء هادي عمار اليوم معرض 

الشهيد بمدرسة ام املؤمنني خديجة الكربى.
ــة  ــد من مديرة املدرس ــنحان فهد مرش ــار ومعه مدير الرتبية بس ــتمع عم واس
ــيدين  ــات يف تنظيم املعرض.. مش ــود الطالب ــيس إىل رشح حول جه ــماء الكب أس
ــدوان وإرصار الكادر  ــدت جرائم الع ــمات جس ــا حواه املعرض من صور ومجس م

التعليمي والطالب والطالبات عىل مواصلة العملية التعليمية.
ــنحان  ــرم مديرا مكتبي الرتبية باملحافظة هادي عمار ومديرية س بعد ذلك ك
ــة خالل النصف الدرايس األول للعام الدرايس 2017 م/  ــد اوائل املدرس فهد مرش

2018 م.

صنعاء/ سبأ 
ــيول يف  ــن التدفق املفاجئ للس ــي لألرصاد م ــز الوطن ــذر املرك ح
ــارات الصخرية يف الطرق واملنحدرات  ــعاب والوديان ومن االنهي الش
ــة والجنوبية  ــة الغربي ــات الجبلي ــن املرتفع ــزاء م ــة عىل أج الجبلي

الغربية خالل الـ 24 ساعة القادمة.
ــط الطقس  ــة أن خرائ ــة اليومي ــه الجوي ــز يف نرشت ــح املرك وأوض
ــة عدم  ــتمرار حال ــني اس ــة تب ــار االصطناعي ــور األقم ــة وص املختلف

االستقرار للطقس يف تلك املناطق.

ــدتها بني  ــر املركز أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار تتفاوت ش وذك
ــالل فرتتي  ــة بالعواصف الرعدية خ ــطة مصحوب ــة واملتوس الخفيف

الظهرية واملساء مع احتمال امتدادها رشقا اىل الهضاب الداخلية.
ــق إىل أخذ  ــك املناط ــات بتل ــائقي املركب ــني وس ــز املواطن ــا املرك ودع
ــدم التواجد يف  ــة وع ــار الرعدي ــول األمط ــة من هط ــات الالزم االحتياط
ــىل أجزاء من  ــن انخفاض الرؤية ع ــذر املركز م ــيول. كما ح ــرات الس مم
املرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب والشابورة يف محافظات حجة 

, املحويت ,ريمة , إب ,تعز ,لحج , وأجزاء من جبال أبني وشبوة.

نجح أطباء يف إبقاء امرأة كانت حامالً، 
عىل قيد الحياة، بعد وفاتها ملدة 55 يوما، 

وتمكنوا من إنقاذ مولودها.
أجرى أطباء يف بولندا عملية قيرصية 
ــت تعاني من ورم خبيث  المرأة حامل كان

ــد إبقائها  ــت دماغيا بع ــاغ، وتوفي يف الدم
ــاذ  ــا إلنق ــدة 55 يوم ــاة مل ــد الحي ــىل قي ع
ــه  ــبكة "دويتش ــبما نقلت ش طفلها، حس

فيله" األملانية. 
ــي أجريت يف  ــة الت ــاح العملي بعد نج

ــفى الجامعي بمدينة فروتسواف  املستش
ــاف اآلالت  ــاء بإيق ــام األطب ــة، ق البولندي

التي كانت تبقي األم عىل قيد الحياة.
كروالك-أوليجنيك،  ــرا  بارب ــت  ورصح
أن  ــادر  الن ــن  "م ــوالدة:  ال ــم  قس ــة  رئيس
ــة وابتداء من  ــتمر الحمل لفرتة طويل يس
ــبوع الـ17 أو  ــرة أي بعد األس ــة مبك مرحل

الـ18".
ــل املرأة  ــه عندما تم نق ــارت إىل أن وأش
ــر 41 عاما إىل  ــن العم ــة م ــل البالغ الحام
ــن ورم يف املخ  ــفى، كانت تعاني م املستش
ــا  ــن عائلته ــا، "لك ــا دماغي أدى إىل وفاته
ــت عىل إنقاذ الطفل وإبقاء املرأة عىل  ألح

قيد الحياة حتى تضع مولودها".
وتابعت: "أردنا، نحن األطباء، أن ينمو 
ــكل طبيعي، لكن  ــل الصغري بش هذا الرج
جاء اليوم الذي أصبحت حياته مهددة".

ــال"  جورن ــرتيت  س "وول  ــة  صحيف ــدت  أك
ــة  ــر الخارجي ــوكا لوزي ــرصا ممل ــة أن ق األمريكي
ــعودي الراحل األمري سعود الفيصل يف لوس  الس
أنجلوس معروض للبيع يف مزاد علني بمبلغ 110 

ماليني دوالر.
ــة بيفريل  ــري الراحل يف منطق ــرص األم ــع ق ويق
ــوم  ــاء ونج ــا األثري ــي يفضله ــة، الت ــز الراقي هيل
ــم  ويض ــا،  فدان  14 ــاحة  مس ــىل  وع ــوود،  هولي
ــجار  ــاحات خارجية ومتنزهات مزينة باألش مس
ــق  ــة إىل مالح ــجا، باإلضاف ــس ومس ــب تن وملع

للضيوف والعاملني.
ــي عرضت القرص  ــة العقارات، الت وذكرت رشك

للبيع، أنه مالذ رائع ألي شخص يرغب يف االبتعاد 
ــيارات يف  ــواء، وهناك طريق مذهل للس عن األض
نهايته يمكن االستمتاع بمنظر املحيط عىل طول 

الطريق إىل جزيرة كاتالينا.
وقالت الصحيفة األمريكية أن مالك العقار هو 
ــتمنتس"، الكيان التجاري  ــا إنفس رشكة "كانيس
ــل، الذي تويف عام  ــعودي الراح التابع لألمري الس
ــجالت  ــرية جوهرة ، وفقا لس ــه األم 2015، وزوجت

امللكية واإليداعات القانونية.
ان  إال  ــي  العلن ــزاد  للم ــرص  الق ــرح  ط ــم  ورغ
الصحيفة لم تذكر السبب الرئيس الذي دعا ارسة 

الفيصل اىل البيع.

ذمار /سبأ
ــار محمد  ــى محافظ ذم  التق
ــادة  قي ــس  أم ــديش  املق ــني  حس
فرعي املؤتمر بمحافظة وجامعة 

ذمار.
ــاد املحافظ  وخالل اللقاء أش
ــة  الوطني ــف  باملواق ــديش  املق
لقيادات وقواعد املؤتمر الشعبي 
ــات  املحط ــف  مختل يف  ــام  الع
ــة ومواجهة العدوان ورفد  الوطني

الجبهات.
ــر  املؤتم أن  إىل  ــار  وأش

ــزاب  األح ــن  م ــام  الع ــعبي  الش
ــة ذات القاعدة  ــة العريق الوطني
ــعة والرصيد  ــة الواس الجماهريي
ــل .. مؤكدا أهمية  النضايل الحاف
ــرية  ــداث األخ ــار األح ــاوز آث تج
ــدا يف مواجهة  ــل صفا واح والعم

العدوان وإفشال مخططاته.
إىل  ــار  ذم ــظ  محاف ــت  ولف
املواقف الوطنية لقيادات املؤتمر 
ــن  الوط ــة  مصلح ــت  غلب ــي  الت
ــد  ــا لتوحي ــخرت كل طاقاته وس
ــدي  والتص ــة  الداخلي ــة  الجبه

للعدوان.
ــب  تغلي ــة  أهمي ــد  أك ــا  كم
ــا للوطن، وتعزيز  املصلحة العلي
ــة  الجبه ــد  لتوحي ــود  الجه
ــىل مكانة  ــة والحفاظ ع الداخلي

املؤتمر ومواقفه الوطنية.
ــديش  املق ــظ  املحاف ــرق  وتط
ــذل إلطالق  ــود التي تب إىل الجه
ــداث  ــة األح ــىل ذم ــني ع املوقوف
ــس  رئي ــات  وتوجيه ــرية  األخ
املجلس السيايس األعىل بإطالق 

كافة املعتقلني واملوقوفني.

  /احمد املاليك 
ــب  مكت يف  ــؤول  مس ــدر  مص ــال  ق
ــارة باألمانة يف ترصيح  الصناعة والتج
ــدرت  ــة ص ــات صارم ــورة أن توجيه للث
ــني  ــية وأم ــادة السياس ــن القي ــس م أم
ــاز  الغ ــات  كمي ــز  بتحري ــة  العاصم
ــواش يف  ــل أح ــأة داخ ــرة واملخب املحتك
أمانة العاصمة حيث تم رصد واكتشاف 
ــات أمانة  ــا يف مديري ــرث من 40 حوش أك
ــكار وإخفاء  ــا احت ــم فيه ــة يت العاصم

مقطورات معبأة بالغاز املنزيل . 
ــيتم تحريز  ــار املصدر إىل انه س وأش
ــات  املضبوطة وإحالة  ومصادرة الكمي
ــاء  القض إىل  ــني  واملخالف ــن  املحتكري

ــم  ــة ضده ــراءات الصارم ــاذ اإلج التخ
ــرون مادة  ــم يحتك ــون كونه ــاً للقان وفق
ــية وحيوية تمس حياة ومعيشة  أساس

املواطنني اليومية . 
ــع املواطنني إىل  ــدر جمي ــا املص ودع
ــو ش او أي  ــن أي ح ــالغ ع ــة اإلب رسع

ــاز وتقوم  ــل كميات من الغ ــرة تحم قاط
ــوق السوداء وبطرق غري  ببيعها يف الس
قانونية وخالفاً ملا هو موجود يف السعر 

الرسمي .
ــارة  والتج ــة  الصناع ــب  مكت ــا  ودع
ــة  ــني إىل رسع ــع املواطن ــة جمي باألمان
ــز  ــران واملخاب ــع األف ــن جمي ــالغ ع اإلب
ــز  ــف الخب ــعر ووزن رغي ــة لس املخالف
ــني العاصمة األخري  ــرار أم ــزام بق وااللت
ــعار وأوزان رغيف الخبز أو  بتحديد أس
ــاز الـ20لرتا  ــاز تبيع الدبة الغ محطة غ
ــال وذلك عىل  ــة أالف ري ــرث من ثالث بأك
ــاخن أو عمليات  األرقام 174الخط الس

أمانة العاصمة 284444-281111.

طقـــس غيـــر مســـتقر  فـــي المرتفعـــات الجبليـــةطقـــس غيـــر مســـتقر  فـــي المرتفعـــات الجبليـــة

امــــرأة تلد (بعــــد امــــرأة تلد (بعــــد ٥٥٥٥ يوما مــــن وفاتها) يوما مــــن وفاتها)

صنعاء/ سبأ
 تم أمس بصنعاء اإلفراج عن 69 
ــكريني عىل ذمة  ــن املوقوفني العس م

أحداث ديسمرب .
ــات  ــوات العملي ــد ق ــى قائ والتق
ــني  حس ــن  الرك ــواء  الل ــة  الخاص
ــه  ــرة التوجي ــر دائ ــي ومدي الروحان
ــدي  امله ــى  يحي ــد  العمي ــوي  املعن
ــد  العقي ــي  الحرب ــجن  الس ــر  ومدي
ــهاري العسكريني املفرج  محمد الش
ــن الوجاهات  عنهم بحضور عدد م
ــة  االجتماعي ــخصيات  والش

والثقافية.
ــه  التوجي ــرة  دائ ــر  مدي ــار  وأش
ــن  ع ــراج  اإلف ــة  أهمي إىل  ــوي  املعن
ــة  ذم ــىل  ع ــني  املوقوف ــكريني  العس
أحداث ديسمرب بما يعزز من وحدة 
الصف الوطني وإفشال مخططات 
ــاعية إىل إذكاء الفتنة  ــدوان الس الع
ــات الداخلية بني  ــعال الرصاع وإش

أبناء الشعب اليمني.
ــذي  ــي ال ــي املجتمع ــوه بالوع ون
ــاوز  تج يف  ــن  اليم ــاء  أبن ــه  ب ــز  تمي
مخططات العدوان وإفشالها مدركني 
جسامتها وتأثريها عىل أمن واستقرار 

الوطن وسلمه االجتماعي.
ــس هيئة  ــب رئي ــر مكت وكان مدي
ــد  العقي ــكرية  العس ــتخبارات  االس
ــراج  ــح أن اإلف ــم أوض ــني هاش حس
ــرية من  ــة واألخ ــة الرابع ــن الدفع ع

يف  ــي  يأت ــني  املوقوف ــكريني  العس
ــادر عن رئيس  ــار قرار العفو الص إط
ــد  ــىل القائ ــيايس األع ــس الس املجل

األعىل للقوات املسلحة .
من جانبهم عرب املفرج عنهم عن 
ــكر والتقدير للقيادة السياسية  الش
ــدار  إص ــىل  ع ــا  العلي ــكرية  والعس
ــام  واالهتم ــة  واملتابع ــو  العف ــرار  ق
ــن التعامل معهم  ــم وحس بأوضاعه

خالل فرتة التوقيف.

اJفراج عن آخر دفعة من الموقوفين العسكريين على ذمة أحداث ديسمبراJفراج عن آخر دفعة من الموقوفين العسكريين على ذمة أحداث ديسمبر
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الحصارالحصار

األساليب،  بمختلف  استهدافنا  في  العدوان  يمعن 
السالم  عنوانها  لشروط  وإخضاعنا  كسرنا  بهدف 
وباطنها الذل والهوان، فيما يجاريه البعض وهو يظن 
أن باإلمكان تجاوز األزمة االقتصادية من خالل تنازالت 
تمهيدا  بها  التلويح  الله  أنصار  على  يتعين  محدودة 

الستئناف المفاوضات السياسية.
والحقيقة أننا أمام عدو ال يرعوي عن ارتكاب جرائم 
اإلبادة بحقنا، وال يرف له جفن وهو يسمع صراخ األطفال، 
ومعاناة وأنين الفقراء، بل لعله وصل إلى حالة التشفي 
المعاناة  بشأن  األممية  المناشدات  ويسمع  يرى  حين 

اإلنسانية في اليمن.
والمشكلة أيضا مع عدوان أعرابي كهذا أنه يستأسد 
أكثر ويزداد توحشا إن لمس من خصمه بعض التراجع أو 
التفهم لحاجة اليمنيين إلى السالم واالستقرار، وهو ما 
يجعل المفاوض اليمني في حالة من الحذر الشديد قبل 

إطالق أية مبادرات للحل السياسي.
بنار  يكتوي  الذي  المواطن  فإن  أخرى  زاوية  من 
المعاناة ال تعنيه هذه التفاصيل، ومع أن غالبية شعبنا 
بصمودهم  الكريمة  الحياة  في  جدارتهم  أثبتوا  قد 
إال  السياسية،  القيادة  حول  والتفافهم  وتضحياتهم 
حالة  في  االقتصادي  الوضع  من  والتذمر  الشكوى  أن 
تصاعد، بينما الحكومة عاجزة عن اجتراح الحلول التي 
من شأنها التخفيف عن المواطنين، ومساعدتهم على 

تجاوز المحنة التي تمر بها البالد.
الغاز  أزمة  معالجة  على  الحكومة  تعمل  أيام  منذ 
االنتصاف  في  الجدية  توحي  بإجراءات  المنزلي، 
للمواطنين، من خالل إلزام محطات التعبئة بسعر موحد 
تأخرت  لماذا  يسأل،  المرء  ولعل  الغاز،  لدبة  ومعقول 
إجراءات كهذه حتى تفاقم الوضع، والسؤال األهم، هل 
يمكن للحكومة االستمرار في حزمها أم أن لوبي الفساد 

أكبر وأخطر من أن يسمح بخطوة إصالحية كهذه؟
النفطية  المشتقات  أسعار  على  ينطبق  ذاته  األمر 
عاجال،  حكوميا  تدخال  تتطلب  التي  المتصاعدة، 
وبنفس درجة الحزم التي نشهدها هذه األيام..وسيكون 
المواطن مرتاحا ألية خطوات عملية تقود إلى محاسبة 
ومحاكمة المتسببين والمشاركين في هذه األزمة، التي 
طالت المواد الغذائية األساسية، في ظل االنتهازية التي 
الداخل  في  معهم  يتواطأ  ومن  التجار  كبار  عليها  دأب 

والخارج.
كافيا،  ليس  القصوى  أهميته  على  ذلك  كل  أن  بيد 
فتداعيات األزمة االقتصادية مرتبطة بالحصار الخانق 
الحديدة  ميناء  على  العدوان  تحالف  يفرضه  الذي 
تحديدا، والمؤسف أن فعالياتنا الداخلية االحتجاجية 
ذات المطلب اإلنساني تتراجع يوما بعد آخر، وقد رصد 
تغطيتها  إلى  يدعون  احتجاجية  وقفات  أن  إعالميون 
حضورا  تجد  ال  صنعاء،  بالعاصمة  المتحدة  األمم  أمام 

متفاعال معها!
 لذلك، ونحن على أعتاب العام الرابع للعدوان يتحتم 
علينا أن نجأر بصوت وحشود كبيرة وبخطوات منظمة 
وتصاعدية، حتى يسمع من لم يسمع بعد أن في اليمن 
كارثة إنسانية، ليست بفعل الطبيعة، وإنما بفعل عدو 
حل  ال  وأنه  اليمني،  الشعب  فئات  كل  يستهدف  حقير 
إنسانياً في اليمن ما لم يتوقف الحصار والعدوان، وتكف 
التحالف  مع  التواطؤ  عن  واالستكبار  الهيمنة  قوى 

السعودي األمريكي في حربه على اليمن.

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

مشهدمشهد

هكذا تفتك قنابل العدوان السعودي المحرمة بأطفالنا في صعدةهكذا تفتك قنابل العدوان السعودي المحرمة بأطفالنا في صعدة

ورشة خاصة بالدراسات ورشة خاصة بالدراسات 
والتصاميم لمشاريع الطرقوالتصاميم لمشاريع الطرق

صنعاء / سبأ
ــات والتصاميم  ــة عمل خاصة بالدراس بدأت أمس أعمال ورش

ملشاريع الطرق والتي تنظمها وزارة االشغال العامة والطرق. 
ــي للتنمية  ــدوق االجتماع ــي يمولها الصن ــة الت وتهدف الورش
ــات املتعلقة  ــاء وتعزيز االيجابي ــاليف االخط ــتمر ثالثة أيام لت وتس
ــات والتصاميم أثناء تنفيذ مشاريع الطرق يف الجمهورية  بالدراس

اليمنية.
ــة أكد وكيل أول وزارة االشغال العامة والطرق  ويف افتتاح الورش
ــني الذاري أهمية الورشة يف التقليل من حجم  املهندس محمد حس
ــا الدولة  ــي كانت تتحمله ــلبية الكثرية الت ــات الس ــاء والتبع االعب
ــرتات املاضية فيما يتعلق  ــم غري الدقيقة خالل الف نتيجة التصامي

بتصاميم املشاريع وأعمال الصيانة .
ــادي  ــة بدليل ارش ــل إىل أهمية الخروج من الورش ــار الوكي واش
ــىل درجات  ــىل أع ــوي ع ــم ويحت ــال التصامي ــول أعم ــل ح متكام
ــا يتأقلم  ــذا الخصوص وبم ــارف عليها دوليا به ــرتاطات املتع االش
وزارة  يف  ــني  املهندس كل  ــل  تأهي إىل  ــة  باالضاف ــة،  اليمني ــة  والبيئ
ــغال العامة والطرق ومكاتبها بما يمكن من استيعاب مضامني  االش

هذا الدليل وتطبيقه عىل ارض الواقع .


