
صنعاء - سبأ 
دشن مجلس سيدات األعمال اليمنيات أمس توزيع مالبس العيد عىل أطفال 
ــرية والنازحة يف أحياء الصافية وجولة العمري وهائل وعرص والزبريي  األرس الفق

وعطان وشارع بغداد بأمانة العاصمة.
وأوضحت رئيس مجلس سيدات األعمال الدكتورة فوزية نارش أن هذه املبادرة 
ــيعها هذا العام نظرا للظروف الصعبة التي يمر  ــنوي للمجلس تم توس تقليد س
ــر.. موضحة أن توزيع  ــري من األرس نحو خط الفق ــا الوطن والتي دفعت بالكث به

كسوة العيد لألطفال يشمل أكرث من 115 طفال وطفلة.

صنعاء/سبأ
ــة  ــي بأمان ــاع املدن ــرق الدف ــاء وف ــال اإلطف ــن رج تمك
العاصمة من السيطرة الكاملة واحتواء وإخماد الحرائق 
التي اشتعلت يف املكب املركزي للنفايات باألزرقني شمال 

أمانة العاصمة.
ــل 40 عاما  ــاؤة قب ــني الذي تم إنش ــب األزرق ــد مك ويع
ــاحة  ــمالية الرشقية للعاصمة بمس باملنطقة الطرفية الش
ــف املخلفات  ــد لترصي ــرتات مربعه، الوحي ــو م ــة كيل ثالث

ألمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران.
ــبأ) أن  ــني العاصمة حمود محمد ُعباد لـ (س ــد أم وأك
ــىل الحرائق  ــيطرة ع ــاع املدني تمكنت من الس ــرق الدف ف
ــني ما أدى إىل  ــاء املايض بمكب األزرق ــي انترشت الثالث الت
ــض القرى  ــة وصلت إىل بع ــل وانبعاث أدخن ــف العم توق

املجاورة.

ــب أنه تم  ــاورة للمك ــرى املج ــون والق ــأن املواطن واطم
ــاذ كافة  ــر الجهود واتخ ــق بتضاف ــىل الحرائ ــيطرة ع الس
ــالمة األهايل  ــا عىل س ــق حفاظ ــواء الحرائ ــري الحت التداب
وعدم تلوث الهواء والبيئة بالغازات املنبعثة عن الحرائق.

وأشاد أمني العاصمة بالجهود الرسمية واملحلية التي 
ساهمت يف إخماد الحرائق واحتوائها .. الفتا إىل أن الفرق 
ــاعة بأكرث من خمسني معدة توزعت  عملت عىل مدار الس
ــيوالت وعربات إطفاء  ما بني قالبات وتركتالت بلدوزر وش

ومعدات الدفاع املدني مستخدمة كل وسائل اإلطفاء.
ــة العاصمة  ــة بأمان ــرشوع النظاف ــار مدير م ــا أش فيم
ــود تكللت بإخماد  ــال جحيش إىل أن الجه ــدس جم املهن
ــرياً إىل أنه تم  ــبب الرياح .. مش الحرائق التي انترشت بس
ــاء الحرائق  ــن الرتاب إلطف ــرث من ألف زفة م ــتخدام أك اس

بطرق آمنة.

ــة إىل مكب األزرقني  ــات املخلفات الواصل ــنّي أن كمي وب
ــادل ألفي طن  ــا يع ــف طن وبم ــل إىل 720 أل ــنوياً تص س
ــف و500 طن من أمانة العاصمة و500 طن  يومياً، منها أل

من محافظتي صنعاء وعمران.
ــزي إبراهيم الرصابي  ــن جانبه ثمن مدير املكب املرك م
ــة ودعم  ــة العاصم ــادة أمان ــة من قي ــتجابة الرسيع االس
ــتلزمات ومعدات  جهود إخماد الحرائق وتوفري مواد ومس
ــغال باألمانة  ــب األش ــي وتكليف مكت ــاع املدن ــرق الدف لف
ــهم يف احتواء  وعدد من الجهات بالعمل بمعداتهم ما أس

الحرائق وتجنيب كارثة بيئية بمنطقة األزرقني.
ــكان قرى  ــكان املجاورون للمكب وس ــاد الس بدوره أش
ــني العاصمة  ــان بمتابعة وإرشاف أم ــدر وعلم ــل وج القاب
وقيادة األمانة لعملية اإلطفاء واحتواء الحرائق وتجنيب 

القرى آثارها.

صنعاء -سبأ
ــال القرآن الكريم  ــابقة رمضانية يف مج ــاء أمس مس أقيمت بصنعاء مس
ــة الجرحى  ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــرة الصحي ــا الدائ ــى، نظمته للجرح

بمشاركة 21 متسابقا من الجرحى.
ــه املتوكل،  ــكان الدكتور ط ــر الصحة العامة والس ــد وزي ــابقة أك ويف املس
ــتمد الجميع  ــابقة لتدارس القرآن وهديه مع الجرحى الذين يس أهمية املس

منهم العزة والصمود.
ــى وتعلم هدي  ــم بني الجرح ــة القرآن الكري ــة نرش ثقاف ــار إىل أهمي وأش
القرآن والسري عىل نهجه خاصة يف الواقع الحايل .. الفتا إىل أهمية التسلح 
ــوة القرآن  ــوة العدو بق ــدوان والتصدي لق ــة الع ــم يف مواجه ــرآن الكري بالق

الكريم وهديه ونهجه.
ــى وتأهيلهم  ــوزارة رعاية الجرح ــن أولويات ال ــد عىل أن م ــدد التأكي وج

وتقديم الخدمات والرعاية الصحية لهم حتى يتماثلوا للشفاء بإذن الله.
ــه تعاىل من  ــاب الل ــن يحفظ كت ــليم م ــوكل عن تس ــور املت ــن الدكت وأعل

الجرحى مبلغ مليون ريال.
ــح الخوالني ونائب  ــاد صال ــار وكيل وزارة األوقاف واإلرش ــن جانبه أش م
ــابقة خاصة يف هذه  ــة الجرحى عباس العزي إىل أهمية املس رئيس مؤسس

األيام املباركة من رمضان والتعايش مع هدى القرآن .
ــري عىل نهجه ملقارعة  ــالح القرآن والس ــلح الجرحى بس وأكد أهمية تس
ــى الذين  ــام بالجرح ــريا إىل رضورة االهتم ــم .. مش ــوت والظل ــوى الطاغ ق

سطروا أروع املالحم البطولية يف مختلف جبهات العزة والكرامة .
ويف ختام املسابقة التي حرضها أمني عام رابطة علماء اليمن عبدالسالم 
ــابقة  ــة الجرحى تم تكريم الفائزين باملس الوجيه واملدير التنفيذي ملؤسس

وتوزيع الجوائز النقدية والعينية.

مجلس سيدات ا�عمال يوزع مالبس مجلس سيدات ا�عمال يوزع مالبس 
العيد �طفال ا�سر الفقيرة والنازحةالعيد �طفال ا�سر الفقيرة والنازحة

أمين العاصمة: إخماد الحرائق في المكب المركزي للنفايات با�زرقينأمين العاصمة: إخماد الحرائق في المكب المركزي للنفايات با�زرقين

ذمار-سبأ
ضبطت األجهزة األمنية بمحافظة ذمار عصابة لتزييف العملة الوطنية بحوزتها 
ــبأ) أن رجال األمن ضبطوا  ــغ من العملة املزيفة.  وأوضح مصدر أمني لوكالة (س مبل

شخصاً ومعه شخصان آخران يف منزله يقومون بتزييف العملة الوطنية.
ــار املصدر إىل أنه تم ضبط املعدات املستخدمة يف التزييف كما تم العثور عىل  وأش

مبلغ خمسني الف ريال يمني مزيفة من فئة 500 ريال.

  / مصطفى املنترص
ــة عىل األرس   ــالل غذائي ــة االجتماعية توزيع س ــاء للتنمي ــة الفيح ــذت منظم نف

النازحة واألكرث حاجة يف أمانة العاصمة .
ــح أن هذا املرشوع يأتي يف إطار حرص  ــة املنظمة نوال محمد صال وأوضحت رئيس
املنظمة عىل تلمس أوضاع املواطنني املترضرين من العدوان والتخفيف من معاناتهم 

جراء استمرار العدوان والحصار .
ــارت إىل أهمية تلمس احتياجات الفقراء واملحتاجني والنازحني  خالل الشهر  وأش
ــها  ــية الصعبة التي يعيش ــروف املعيش ــىل تجاوز الظ ــا يعينهم ع ــم م ــم وتقدي الكري

املواطنون األبرياء .
ــاركة يف تنفيذ  ــم املنظمة واملش ــاهمة يف دع ــال واألعمال إىل املس ــال امل ــت رج ودع

املشاريع الخريية التي تعتزم تنفيذها خالل الفرتة املقبلة .

ضبط عصابة لتزييف العملة ضبط عصابة لتزييف العملة 
الوطنية بذمارالوطنية بذمار

الفيحاء توزع سالًال غذائية على الفيحاء توزع سالًال غذائية على 
ا�سر المتضررة والنازحة ا�سر المتضررة والنازحة 

مسابقة رمضانية في القرآن الكريم للجرحىمسابقة رمضانية في القرآن الكريم للجرحى

حجة - سبأ
ــانية ومواجهة  ــيق الشؤون اإلنس ــن مدير فرع الهيئة الوطنية إلدارة وتنس دش
ــلة غذائية   الكوارث بمحافظة حجة عالن عيل فضائل، توزيع أربعة آالف و 448 س
مقدمة من منظمة زوا العاملية وتستهدف مديريات الشغادرة ومبني ومدينة حجة.
ــية عىل أبناء  ــف من األعباء املعيش ــد فضائل أهمية التخفي ــني أك ويف التدش
ــر ومنعه دخول  ــعودي األمريكي وحصاره الجائ ــة للعدوان الس املحافظة نتيج
ــية وتنامي  ــية األمر الذي أدى إىل تفاقم األوضاع املعيش املواد الغذائية واألساس

االحتياجات الغذائية والصحية.
ــتهدفة  ــواد غذائية ألبناء املديريات املس ــة زوا من م ــاد بما قدمته منظم وأش
ــف جهودها  ــار املحافظة إىل تكثي ــة يف إط ــانية العامل ــات اإلنس ــا املنظم ...داعي
ــمية القائمة يف هذا  خاصة يف ما يتعلق بتوفري املواد الغذائية ودعم الجهود الرس

الشأن.
ــة ممثلة  ــه قيادة املحافظ ــة إىل ما تولي ــة الوطني ــام فرع الهيئ ــت مدير ع ولف
ــل الصعوبات التي تواجه  ــويف من اهتمام وحرص عىل تذلي ــظ هالل الص باملحاف

املنظمات اإلنسانية بما يمكنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها اإلنسانية.

الجوف / سبأ
ــام املالحي  ــوف س ــظ الج زار محاف
أمس أبطال الجيش واللجان الشعبية 
ــوط األمامية ملنطقة  املرابطني يف الخط

معيمرة بمديرية املتون بالجوف.
ــالة  ــي ببس ــظ املالح ــاد املحاف وأش
وصمود املرابطني األبطال واالنتصارات 

ــوى  ق ــة  مواجه يف  ــا  يحققونه ــي  الت
ــري  تطه ــا  آخره كان  ــي  والت ــدوان  الع

مديرية املتون.
ــوف  الج ــظ  ــن محاف ــك دش ذل إىل 
ــة للمواطنني  ــلة غذائي ــع 500 س توزي
ــة معيمرة واملناطق املجاورة لها  بمنطق
ــراً، مقدمة من  والتي تم تحريرها مؤخ

مؤسسة بنيان التنموية.
وثمن املالحي جهود ودور مؤسسة 
ــف معاناة  ــهامها يف تخفي ــان وإس بني
ــق  املناط ــف  مختل يف  ــن  املترضري
دور  ــاندة  مس يف  ــل  العاج ــا  وتدخله
ــاة  معان ــف  لتخفي ــة  املحلي ــلطة  الس
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــراء  ج ــني  املواطن

والحصار.
ودعا املواطنني إىل مزيد من التالحم 
ــري  ــى تطه ــي حت ــاف الوطن واالصطف

املحافظة من دنس الغزاة واملحتلني.
رافق املحافظ خالل الزيارة عدد من 
ــة ومدراء  ــكرية واألمني القيادات العس

املكاتب التنفيذية.

توزيـــع أكثـــر مـــن أربعـــة آالف و توزيـــع أكثـــر مـــن أربعـــة آالف و ٦٠٠٦٠٠ ســـلة غذائيـــة بحجـــة وا�مانـــة ســـلة غذائيـــة بحجـــة وا�مانـــة

محافظ الجوف يزور المرابطين بمنطقة معيمرة بالمتون ويوزع محافظ الجوف يزور المرابطين بمنطقة معيمرة بالمتون ويوزع ٥٠٠٥٠٠ سلة غذائية سلة غذائية

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com

احمد الحسني
يوميات الثورة

تعبنا من الحربتعبنا من الحرب

الثــــورة
ALTHAWRAH

الجبهة الداخلية أقوى من أي وقت مىض وأي 
رهان عىل تفكك الجبهة الداخلية رهان خارس

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد
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ــا  ــا أنن ــدع يوم ــم ن ــرب ول ــن الح ــا م ــم تعبن نع
ــدوان ألهلنا وتدمري  ــتمتعون بقتل طائرات الع مس
بلدنا ولم نقل أننا مبتهجون بالحصار ومنتشون 
ــا وقرانا  ــىل مدنن ــة ع ــل العنقودي ــاقط القناب بتس
ــىل  ع ــة  املحرم ــلحة  األس ــب  بتجري ــون  ومغتبط
ــلهم   ــنا ونعرف أن  فلذات أكبادنا الذين نرس رؤوس
ــس  ــوت ولي ــادق امل ــون إىل خن ــات ذاهب إىل الجبه
ــل املعتدين  ــع جحاف ــب الغميضة م ــلية ولع للتس
ــن  ــاق م ــذاذ اآلف ــني وش ــن اإلرهابي ــم  م ومرتزقته
ــون طوال أربعني  ــة املأجورين وأنهم يواجه القتل
ــانات عمالقة من املدرعات  والقاذفات  ــهرا ترس ش
ــون  يلعب وال  ــخ  الصواري ــات  وراجم ــوارج  والب
ــن أو اإلكس بوكس وبالتايل فال داعي  الباليستيش
ــارة ورده اليومي  ــن هذه العب ــل البعض م ألن يجع
ــا  ــتعرض به ــة يس ــن طريق ــث ع البح ــاول  وليح
ــري ترديد تعبنا من  ــة عقله وفائض تقواه غ رجاح

الحرب .
ــذا ليس  ــار وه ــرب والحص ــن الح ــا م ــم تعبن نع
ــتحق  ــا وال نظرية علمية فذة تس ــافا خرافي اكتش
ــيا لتؤكد بها  ــامعنا بكرة وعش ــا عىل مس أن تكرره
ــني  ــا كل اليمني ــة يدركه ــا بديهي ــك وإنم عبقريت
الصامدين يف وجه هذا العدوان الهمجي والحصار  
ــيس ألكرث من ثالث سنوات يعانون فظائعه  الخس
ــد  والترشي ــكل  الث و  ــم  اليت ــرارات  م ــون  ويتجرع
ــة وتكالب الكالب عليهم واتجار  والتجويع  اإلعاق
ــري والكبري املرأة  ــم يعرف ذلك الصغ العالم بدمائه
ــرضي  والح ــروي  الق ــرص  واملب ــى  األعم ــل  والرج
ــن  وال يجهلها حتى  ــدون أكرث من القاعدي املجاه
ــواق  ــوايش التي قضت يف املزارع واألس ــري وامل الحم
ــعودي  ــف الس ــرات التحال ــارات طائ ــعبية  بغ الش
اإلماراتي منذ بدء العدوان وال تجهل أننا لم نتخذ 
ــا طائرات تحالف  ــرب وإنما أمطرتن ــرار هذه الح ق
البرت ودوالر بحمم غدرها و نحن نائمون يف بيوتنا 
ــق رصاصة  ــة لم نطل ــا الداخلي ــون بمتاعبن منهك
ــوء يف  ــدة باتجاه اململكة ولم تبدر منا كلمة س واح
ــات التجميلية  ــد رأيا يف العملي ــق اإلمارات أو نب ح
ــيخة موزة وأننا منذ سقوط أول  التي أجرتها الش
ــار وحتى اليوم ونحن نرصخ  قنبلة عىل حي املط
بكل ما أوتينا من قوة  وعرب كل منرب أوقفوا الحرب 
ــوح الفضيل  ــم تأتيني أنت بمس ــوا الحصار ث ارفع
ــامعي أنا قائال   ــن عياض  لتطنطن غناتك يف مس ب

تعبنا من الحرب؟؟
ــان الحكيم فماذا  ــا لقم ــن الحرب جدا ي تعبنا م

نفعل ؟
ــف وال نحب أن  ــن الحرب ونريدها أن تق تعبنا م
ــلمان يعتقد  يقتلنا أحد وال  نقتل أحدا ولكن ابن س
ــتحق  ــل الذي يس ــه البط ــتجعل من ــرب س أن الح
ــارات يريد يخلف  ــيخ قرية اإلم ــرش اململكة وش ع
ــون  ــدن  ليك ــتعمرة ع ــىل مس ــادس ع ــورج الس ج
ــادس و تميم يريد أن  بدوره اإلمرباطور محمد الس
ــة اإلخوان وخزائنهم املرتعة  يكون خليفة عىل أم
ــة و املرابني  ــارات مفتوحة عىل املرتزق ــات امللي بمئ
ــلحة  و ليس  ــر ورشكات األس ــادة العالم الح ــن ق م
ــنا أو االنحناء  أمامنا من خيار إال الدفاع عن أنفس
ــا الله و  ــا يأباه لن ــذا م ــة لريكبوا وه ــس الربدع ولب
ــرة روت تراب  ــاء طاه ــموخها ودم ــال ورثنا ش جب

اليمن يف كل الجبهات. .
ــم تعبنا من الحرب تعبنا تعبنا ولكننا بعد لم  نع

نتعب من الكرامة.

مشهدمشهد
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صنعاء - سبأ:
نظم مكون الحراك الجنوبي املشارك يف 
مؤتمر الحوار الوطني أمس األول بصنعاء 
ــن  ــن الفائزي ــباب اليم ــم ش ــة لتكري فعالي
ــي ورواد  ــاني العرب ــل اإلنس ــزة العم بجائ

العمل اإلنساني يف اليمن.
ــم  القائ ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــورى محمد  ــس الش ــس مجل ــال رئي بأعم
ــغال غالب  ــني العيدروس ووزراء األش حس
ــور محمد  ــني الدكت ــؤون املغرتب ــق وش ُمطل
ــيل  ــبوة ع ــظ ش ــجري، ومحاف ــعيد املش س
ــار  ــس املكون مستش ــد رئي ــة .. أك الطمبال
ــه  ــاراس أن ــد ب ــن خال ــواء الرك ــة الل الرئاس
ــعب اليمني إال أن شباب  ورغم معاناة الش
املبادرات اإلنسانية ورواد العمل اإلنساني 
يف اليمن، حملوا عىل عاتقهم التخفيف من 

معاناة املجتمع.
وأشاد برواد العمل اإلنساني .. الفتا إىل 
ــانية تأتي انطالقاً من  أن مشاريعهم اإلنس
ــال " إن اليمن يفاخر  ــم اليقظ .. وق ضمريه
ــازات عىل الصعيد  ــوه من إنج بهم ملا حقق

املحيل والعربي ".
ــون الحراك  ــاراس أن مك ــواء ب ــر الل وذك

الجنوبي املشارك يف مؤتمر الحوار الوطني 
ــلم والرشاكة، حدد  ــىل اتفاق الس واملوقع ع
ــام يوماً  ــن كل ع ــن يونيو م ــارش م ــوم الع ي
ــن  ــاني يف اليم ــل اإلنس ــم رواد العم لتكري
ــمياً للعمل  ــرتح أن يكون يوماً وطنياً رس واق

اإلنساني يف اليمن.
ــة  الجمهوري ــة  ــار رئاس ــدد مستش وش
ــيق للمؤتمر  ــداد والتنس ــة اإلع ــىل أهمي ع
ــن واختيار اللجنة  ــباب يف اليم الدويل للش
ــباب العمل  ــن ش ــر م ــة للمؤتم التحضريي
اإلنساني اليمني الذين سيتم تكريمهم يف 

ــهم يف تنمية مهارات  الفعالية والذي سُيس
شباب اليمن يف الجانب اإلنساني.

ــون الحراك  ــام مك ــح أمني ع ــا أوض فيم
ــر باكحيل أن  ــعيد عم الجنوبي الدكتور س
ــاني  املُكون يفخر بتكريم رواد العمل اإلنس
ــن الظفر بجائزة  ــن تمكنوا م يف اليمن الذي
ــرب والتي  ــباب الع ــاني للش ــل اإلنس العم
ــهر املايض وكانوا  نظمتها دولة الكويت الش
ــفراء للوطن وأكدوا أن شباب اليمن  خري س

يف الصدارة رغم املعاناة الصعبة.
ــة املبادرات  ــطني يف كاف ونوه بدور الناش

ــدا أن جهودهم  ــن .. مؤك ــانية يف اليم اإلنس
ــع أمالً بمستقبل أفضل  ــيبقى أثرها يش س

لليمن أرضاً وإنساناً.
ــاني يف  عقب ذلك كرم رواد العمل اإلنس
اليمن، رئيس مكون الحراك الجنوبي اللواء 
الركن خالد أبو بكر باراس وأمني عام املكون 
الدكتور مهندس سعيد عمر باكحيل بدرع 

العمل اإلنساني اليمن، عرفاناً بجهودهم.
ــة  ــار رئاس ويف ختام الحفل كرم مستش
ــي الذي حصد  ــق اليمن ــة الفري الجمهوري
ــل  العم ــزة  بجائ ــي  والثان األول  ــز  املرك
ــباب العربي بدولة الكويت  ــاني للش اإلنس
ــاباً من مختلف  ــام 2018 وعددهم 12 ش لع
ــاباً  ــم 20 ش ــب تكري ــات، إىل جان املحافظ
ــة،  ناجح ــانية  إنس ــادرات  مب ــرون  يدي
ــمة التكريمية والهدايا  ــهادات واألوس بالش

العينية.
ــزب التصحيح  ــرض التكريم رئيس ح ح
ــب  ــو املكت ــايل وعض ــد القه ــيخ مجاه الش
ــماعيل  ــيايس ألنصار الله الدكتور إس الس
ــراك عبدالله عيل  الوزير وعضو مكون الح
ــخصيات االجتماعية  ــدد من الش نارش وع

والناشطني يف العمل اإلنساني يف اليمن.
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