
ضبط أحد المتعاونني مع العدوان يف يريم 

ــزيل يف 11 موقعا  ــنت البيع املبارش للغاز املن ــة اليمنية للغاز أنها دش ــت الرشك قال
بأمانة العاصمة بسعر 2500 ريال لألسطوانة.

ــع بيع مبارش  ــبأ) أن الرشكة تمون 142 موق ــان تلقته (س ــت الرشكة يف بي وأوضح
ــعر ثالثة آالف ريال لألسطوانة بمختلف أحياء أمانة العاصمة ودشنت البيع يف  بس

11 موقعا بسعر 2500 ريال باألمانة.
وأشارت الرشكة إىل أنها تمون املطاعم بأسطوانات الغاز من أربع محطات مركزية 

وتمون السيارات والباصات من 46 طرنبه باألمانة.
أوضحت الرشكة اليمنية للغاز أنه تم تشغيل محطات الرشكة بمحافظات عمران 
ــغيل محطات خاصة بمحافظات صعدة وإب وتعز والبيع  وذمار والحديدة وكذا تش

بسعر 2100 ريال لألسطوانة.. مبينة أن الوضع مستقر يف بقية املحافظات.

ــض أنواع املواد يف محاولة للتصدي  ــتخدام بع من املقرر أن يحظر االتحاد األوروبي اس
ــة األوروبية قيودا عىل  ــتيكية ، وفرضت املفوضي ــن النفايات البالس ــات املتصاعدة م للكمي
ــتيكية ذات االستخدام الواحد، يوم االثنني 28 مايو، كجزء من خطتها لضمان  املواد البالس

إعادة تدوير %55 من جميع أنواع البالستيك بحلول عام 2030.
ــا يتكون نصف  ــع نفايات املحيطات، كم ــتيك حوايل %85-80 من جمي ــكل البالس ويش
ــتيكية.  ــوائل البالس ــتخدام الواحد، مثل أعواد رشب الس ــواد ذات االس ــة من امل ــذه الكمي ه
ــودة مقرتحات اللجنة املرسبة التي سيكشف عنها نائب رئيس اللجنة، فرانس  وتوضح مس
ــث تنص عىل ما  ــتيكية، حي ــن النفايات البالس ــة الرامية للحد م ــم الخط ــز، معال تيمريمان
ــد التي تتوفر لها بدائل  ــتخدام الواح ــتيكية ذات االس ييل: "ال يمكن طرح املنتجات البالس

مناسبة وأكرث استدامة، بسهولة يف سوق االتحاد، للحد من تأثريها عىل البيئة".
ــتثناء تلك  ــواد القطن (باس ــتهدفها الحظر: أع ــي يس ــتيكية الت ــمل املواد البالس وتش
ــام واألطباق  ــكاكني واملالعق وعيدان الطع ــوك والس ــراض الطبية)، والش ــتخدمة لألغ املس

والقش وعيص البالونات.
ــهولة، مثل حاويات الوجبات الرسيعة البالستيكية،  ويف حني ال توجد بدائل متاحة بس
ــوث يدفع". كما  ــرتام مبدأ "املل ــىل الدول األعضاء اح ــاد األوروبي إنه يجب ع ــول االتح يق
ــواد أن تغطي تكاليف إدارة النفايات وتنظيف  ــني عىل الرشكات التي تصنع مثل هذه امل يتع

النفايات البحرية، إىل جانب اتخاذ تدابري لزيادة الوعي للحد من هذه النفايات.
ــتخدام مثل هذه  ــاد األوروبي أيضا تحقيق تخفيض كبري يف اس ــني عىل دول االتح ويتع
ــنوات من كتابة االقرتاح يف القانون  الحاويات، وكذلك أكواب املواد الغذائية، يف غضون 6 س

الوطني.

ــة النظافة يف  ــد ُعباد أمس، أعمال حمل ــن أمني العاصمة حمود محم دش
أحياء ومناطق مديريات األمانة.

ــمل حملة النظافة التي ينفذها مكتب األشغال العامة بالتعاون  حيث تش
ــة من  ــات الصلبة واألتربة املكدس ــة، رفع املخلف ــرشوع النظافة باألمان ــع م م

أحياء ومناطق ومن الشوارع الرئيسية .
واطلع أمني العاصمة ومعه وكيل األمانة املساعد لقطاع األشغال املهندس 
ــبعني ورفع املخلفات  ــال النظافة بمديرية الس ــم الحوثي عىل أعم عبدالكري

املرتاكمة يف الشوارع.
وأكد عباد أهمية بذل مزيد من الجهود لرفع املخلفات والنفايات واألتربة 
ــكان مديريات  ــا املواطنني وس ــة .. داعي ــاء مديريات األمان ــوارع وأحي من ش
ــاهمة يف الحفاظ عىل  ــة صنعاء، إىل التعاون مع عمال النظافة واملس العاصم

نظافة أحيائهم وشوارعهم.
ــدوق النظافة خالل  ــة العاصمة وقطاع وصن ــود قيادة أمان ــار إىل جه وأش
ــع املخلفات  ــم خاللها رف ــة مكثفة، ت ــذ حمالت نظاف ــة يف تنفي ــرتة املاضي الف

وتنظيف شوارع وأحياء العاصمة.
ــر مرشوع  ــد ناجي'ومدي ــبعني محم ــة الس ــر مديري ــني مدي ــرض التدش ح

النظافة باألمانة املهندس جمال جحيش.

شركة الغاز تدشن البيع بسعر شركة الغاز تدشن البيع بسعر ٢٥٠٠٢٥٠٠ ريال  ريال 
ل#سطوانة في ل#سطوانة في ١١١١ موقعا بأمانة العاصمة  موقعا بأمانة العاصمة 

حظر المواد البالستيكية في أوروباحظر المواد البالستيكية في أوروبا

حملة نظافة بمديريات أمانة العاصمةحملة نظافة بمديريات أمانة العاصمة

ــة بمحافظة صنعاء عن  ــبتمرب للعلوم الطبية والتطبيقي ــت جامعة 21 س أعلن
فتح باب التسجيل والقبول يف نظام التعليم العام واملوازي.

ــبأ) أنه تم فتح  ــة الدكتور صادق الجائفي لـ (س ــح نائب رئيس الجامع وأوض
ــرشي والصيدلة  ــات الجامعة الطب الب ــاق بكلي ــجيل والقبول لاللتح ــاب التس ب
ــوازي من خريجي  ــني العام وامل ــة للنظام ــض واإلدارة الطبي ــربات والتمري واملخت

الثانوية العامة.
ــجيل  ــة يف الجامعة التس ــاق بالدراس ــكان الراغبني االلتح ــه بإم ــار إىل أن وأش
ــيق يف النظام  إلكرتونيا عرب موقع الجامعة عىل اإلنرتنت.. مبينا أن مدة فرتة التنس
العام لكلية الطب تنتهي يف 30 يوليو و30 أغسطس القادم بالنسبة للموازي فيما 
ــبتمرب  ــطس واملوازي يف 2 س ــيق للصيدلة نظام عام يف 4 أغس ــي فرتة التنس تنته

القادم.
وبنّي أن فرتة التنسيق للمختربات نظام عام تنتهي يف 7 أغسطس وموازي يف 4 
ــبتمرب، فيما تنتهي فرتة التنسيق للتمريض نظام عام يف 11 أغسطس وموازي  س
يف 6 سبتمرب وتنتهي فرتة التنسيق بكلية اإلدارة الطبية نظام عام يف 13 أغسطس 

وموازي يف 6 سبتمرب القادم.
ــة يف كلية الطب البرشي يجب  ولفت الدكتور الجائفي إىل أن املتقدمني للدراس
ــام و85 باملائة يف املوازي  ــة يف النظام الع ــني عىل معدل 90 باملائ ــوا حاصل أن يكون

ونسبة 85 باملائة عام و80 موازي يف كلية الصيدلة.

فتح باب التسجيل بجامعة فتح باب التسجيل بجامعة ٢١٢١ سبتمبر للعلوم الطبية سبتمبر للعلوم الطبية
ــريت الوحدة الصحية بمحافظة ريمة  س
ــنادا  ــة وعالجية دعما وإس ــس قافلة طبي أم
ــعبية املرابطني  ألبطال الجيش واللجان الش
ــة  بمحافظ ــي  الغرب ــاحل  الس ــات  جبه يف 

الحديدة.
ــن مركز عاصمة  ــي انطلقت م القافلة الت
ــس الوحدة  ــاركة رئي ــة الجبني بمش املحافظ

السياسية ألنصار الله حسن طه.
ــه باملحافظة  ــار الل ــؤول أنص ــرب مس  اعت
ــة الطبية  ــم هذه القافل ــى املؤيدي تقدي يحي
ــون أرواحهم  ــن تقديمه ملن يقدم أقل ما يمك
األرض  ــن  ع ــاع  الدف يف  ــة  رخيص ــم  ودماءه

والعرض والسيادة الوطنية.
ــم املزيد  ــتعداد لتقدي ــد املؤيدي االس وأك
ــة  ملواجه ــود  الصم ــات  لجبه ــل  القواف ــن  م
ــال مخططاته اإلجرامية التي  العدوان وإفش

تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــاء قبائل  ــدي الجميع من ابن ــا املؤي ودع
ــم يف مواجهة العدوان  ريمة إىل تعزيز التالح
ــل  ــاد وقواف ــال والعت ــات بالرج ــد الجبه ورف
ــة العدوان والدفاع  الدعم والعطاء يف مواجه

عن الوطن وأمنه.
ــدة  الوح ــؤول  مس ــح  اوض ــه  جانب ــن  م
ــه ان  ــيل الفقي ــة ع ــة ريم ــة بمحافظ الصحي
ــش  الجي ــال  لرج ــة  املقدم ــة  الطبي ــة  القافل
واللجان الشعبية شملت العديد من االدوية 
ــتلزمات الطبية التي تقدر ب 15مليون  واملس

ريال.
ــة الطبية عدد  ــه رافق القافل ــار إىل ان وأش
ــف املراكز  ــن مختل ــة م ــوادر الصحي ــن الك م
ــات املحافظة  ــة بمديري ــدات الصحي والوح

للمرابطة بجبهة الساحل الغربي

ــة إب أمس  ــزة األمنية بمحافظ ــت األجه تمكن
ــفة كانت موضوعة يف الخط  من تفكيك عبوة ناس
العام أمام الربيد يف مفرق حبيش مديرية املخادر 

.
وأكد مصدر أمني لـ (سبأ) أن فرقاً متخصصة 
باملتفجرات قامت بتفكيك العبوة الناسفة بنجاح 

كامل ودون وقوع أي أرضار .
ــة  ــز اليقظ ــني إىل تعزي ــدر املواطن ــا املص ودع
ــف  ــزة األمن يف الكش ــع أجه ــاون م ــة والتع األمني
واإلبالغ عن أي أنشطة تهدف إىل املساس باألمن 

وإقالق السكينة العامة .
ــو جهدا يف  ــن تأل ــة ل ــزة األمني ــد أن األجه وأك
ــه  ــول له نفس القيام بواجبها يف ضبط كل من تس

تعريض أمن وحياة املواطنني للخطر.
ــون ما يقوم به رجال األمن من  وقد ثمن املواطن
جهود وتضحيات للحفاظ عىل األمن واالستقرار .

ــزة األمنية  ــت األجه ــر ضبط ــد آخ ــىل صعي ع
ــد املطلوبني  ــة إب أح ــم يف محافظ ــة يري بمديري
أمنياً املتعاونني مع العدوان األمريكي السعودي .
ــه تم ضبط  ــبأ) أن ــح مصدر أمني لـ (س وأوض
ــد أن ثبت  ــدايل بع ــى صالح ال ــو فضل يحي املدع
ــطة مساندة للعدوان ، ومنها تحشيد  قيامه بأنش

املغرر بهم لتجنيدهم كمرتزقة .
ــة الضبط جاءت  ــدر إىل أن عملي ــار املص وأش
ــني  ــيق ب ــة بالتنس ــة دقيق ــات ومتابع ــد تحري بع

مختلف األجهزة األمنية.

ــة  التنموي ــان  بني ــة  مؤسس ــنت  دش
ــة  ــلة الغذائي ــع الس ــة األوىل لتوزي املرحل
ــة  بمحافظ ــالف   املغ ــة  مديري ــاء  ألبن

الحديدة.
ــود  ــتمرار جه ــار اس ــذا يف اط ــي ه يأت

ــاعيها  ومس ــة  التنموي ــان  بني ــة  مؤسس
ــاة  املعان ــف  لتخفي ــة  الهادف ــانية  اإلنس
ــدة وتعزيز  ــة الحدي ــانية يف محافظ اإلنس
ــم  الغاش ــدوان  الع ــة  ــا يف مواجه صموده
ــية  املعيش ــروف  والظ ــر  الجائ ــار  والحص

القاسية املرتتبة عليه. 
ــلة غذائية  ــث وزعت بنيان 1200س حي
ــة املغالف  ــاء مديري ــة األوىل ألبن يف املرحل
ــرضرا من  ــد ت ــة واألش ــن االرس املحتاج م
استهداف العدوان للساحل الغربي، حيث 

ــلة الغذائية  ــع الس ــة بتوزي ــوم املؤسس تق
عىل األرس املستفيدة وإيصالها إىل املنازل 
صونا لكرامتها وضمانا لتسليمها املبارش.

ــام  ع ــرشف  م ــور  بحض ــع  التوزي ــم  ت
املديرية غالب حمزه
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ــدة يأتي  ــدة األمريكية العدي ــات المتح ــياق حروب الوالي في س
ــر والتحكم  ــي توجيه الفك ــلحتها ف ــد أدواتها وأس ــح كأح المصطل

بالوعي . 
ــوفيتي سابقا ابتكرت إدارة  خالل حربها الباردة مع االتحاد الس
ــر )  ــة الش ــي ) و (إمبراطوري ــاب الدول ــح (اإلره ــان ) مصطل (ريغ
ــراع مبنيا على  ــوفيتي كان تقديمها للص ــقوط االتحاد الس وبعد س
ــت (القاعدة )  ــم كان ــارات ) ث ــراع الحض ــح (ص ــا لمصطل ترويجه
و(داعش ) وإغالق الحدود أمام الهجرات والنزوح بسبب الحروب 

التي يشعلها الغرب في آسيا وأفريقيا .
ــم ،وال يجوز أن  ــو ال يرح ــب له وه ــي " ال قل ــتعمار الغرب ــه االس إن
ــو إذا كان ال يقتل  ــانية ،فه ــاعر اإلنس ــور أن لديه ذرة من المش نتص
ــم . ولكنه يبقي عليهم  ــب لوجوده ــن له فألنه يحتاج فحس التابعي
ــوت . وبما يصاحبها في  ــي حالة من الغيبوبة التي بلغت حد الم ف
ــتغلهم إلى حد  ــن على من يس ــذاب ،ولكنه يض ــرات التنبه من ع فت
االستنزاف برصاصة الرحمة التي تريحهم من آالم الحياة المهينة 

" ص77 المأزق العربي –1986م.
ــن أرضه باختياره ،لكنها حروب الغرب التي ال  ال ينزح العربي م
ــعر الجاهلي  ــديد االلتصاق بأرضه ،والش تبقي وال تذر ،فالعربي ش
واألندلسي يعكس حنينه وشدة تشبثه باألرض ،التي تتماهى لديه 
ــال ،وإن ذوى نتيجة هذا الوله  ــا وفيها قلبا وعق ــوقة يهيم به كمعش

باألرض /المرأة .
ــراق صدام  وإيران الخميني  ــرائيل قلقها وخوفها من ع كان إلس
،فاختارت الواليات المتحدة األمريكية طريقة إشعال فتيل الحرب 
ــمي  ــر ،طيلة ما س ــتنزفت الثروة والبش ــنوات ،اس ــا لثمان س بينهم

بالغرب (حرب الخليج األولى).
يقول عمر التلمساني مرشد اإلخوان المسلمين األسبق ،بمقالة 
ــرت  ــن ال غالب له" نش ــتعانة بم ــة واالس ــد الكلم ــوان "توحي ــه بعن ل
ــر عام  ــذي أعده لطفي الخولي ونش ــأزق العربي ،ال ــي كتاب "الم ف
ــى تطهير  ــران والعراق عل ــة إي ــد كلم ــم أن تتوح ــت أفه 1986م:" كن
ــك إلى تصفية  ــم تنصرفان بعد ذل ــرائيل ث ــة العربية من إس المنطق
ــلما أو عسكريا  ــلوب الذي يتخيرانه إن س المنازعات بينهما باألس
ــرائيل مؤججة هذه الحرب  . ولكن الذي حدث العكس فقد قضت إس
ــة ،وكما خال لها الجو في  ــكريتين في المنطق على أكبر قوتين عس
ــا األخرى  ــن ناحية حدوده ــا أكثر م ــال له ــة ،خ ــا الجنوبي حدوده

،واألمر يومئذ لله ."ص92.
ــي إثارة الحروب  ــير أمريكا والصهيونية ف وعلى ذات النهج تس
ــوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا إلخ، مستخدمة  واألزمات في س

بعض العرب وثروة العرب لتحقيق هيمنتها على المنطقة .
ــو دور مصر  ــخ العربي المعاصر ه ــة التاري ــرز مالمح حرك إن أب
ــب المفكر منح الصلح لهذا تم  ــطينية بحس العربي والقضية الفلس
عزل مصر عن إطارها العربي ،بل وجرها ضمن المشروع األمريكي 
ــطينية التفاقية  ــر الفلس ــة التحري ــاقت منظم ــي المنطقة ،وانس ف
ــلو 1993م ،لتصبح اليوم بال قضية وال دولة ، وحلقة من حلقات  أوس
ــع  ــموه في اصطالحاتهم الناعمة ب(صفقة القرن) مما يوس ما س
ــتعماري الغربي  ــروع االس الجرح العربي ،ويصب في خدمة المش

في المنطقة .
ــي كتابه  ــا دوكونانك )ف ــب( توم ــل ،بحس ــكالن للجه ــاك ش هن
(الجهل الجديد ومشكلة الثقافة –ت منصور القاضي 2004م.وهما 
متناقضان كليا : األول يفتح الطريق ويحررها ،والثاني يقتل . األول 
ــم بأننا نفهم  ــث ،والثاني هو الوه ــاؤل والبح ــتفهام والتس هو االس
ــزدوج " وهو من وجهة نظري  ــميه (أفالطون ) ب"الجهل الم ،ويس
ــدوان واالحتالل  ــت تقاتل مع الع ــى القوى التي انخرط ــيطر عل يس
ــيادة والقرار  بمبررات غير منطقية ،بل وفيها تفريط باألرض والس

اليمني المستقل .
ــد  ــورة وتجري ــال والص ــدة لالتص ــات الجدي ــتخدمت التقني اس
ــب بالعقول  ــي ،والتالع ــل االجتماع ــع التواص ــي مواق ــات ف العالق
ــيئا .  ــيل الصور ال ننظر وال نعي ش والعواطف ،حتى أصبحنا مع س
إنه " الال واقعي ينمو " بحسب نيتشة ،يزيح الواقع الدموي للعدوان 
ــدال عنها ما  ــن والعمران  ليحل ب ــة ضد المدنيي ــه الجماعي ومذابح

سموه بمصطلحاتهم الناعمة ب"القتل النظيف "!
ــقاق )ت محمد  ــكي في كتابه (تواريخ االنش يرى نعوم تشومس
ــعبية هو  ــون عليه الحركة الش ــا ينبغي أن تك ــار 1997-م. أن " م نج
ــكال القمع ،السلطة والهيمنة " وذلك  ــكل رئيسي من أش التحرر بش
ــة للواليات المتحدة  ــلطة والهيمنة اإلعالمي ــياق تفكيكه للس في س

األمريكية .
ــح  ــتخدم مصطل ــان ) تس ــد (ريغ ــي عه ــكا ف ــت أمري ــن كان حي
ــي على رأس  ــم ضده ،كانت ه ــي ) وتكافح كما تزع ــاب الدول (اإلره
ــة الدولة "في  ــاب الدولي ) " جهاز دعاي ــدول التي تمارس (اإلره ال
ــائل اإلعالم  ــيطر على وس ــكا يختلف عنه في الدول التي تس أمري
ــورة  ــل بص ــكا "يعم ــاز أمري ــا ،فجه ــد إيصاله ــدة تري ــك عقي وتمتل
ــوص  ــاز مخص ــه جه ــة ، إن ــر فعالي ــكل أكث ــرا ،أو بش ــة كثي مختلف
ــن الرأي  ــة المعبرة ع ــالم والصحاف ــائل اإلع ــمل وس ــة ،يش للدعاي
ــع لرجال الفكر والعلم ،وهم  ــتراك الواس ــكل عام االش ،ويتضمن بش
ــر وضوحا للتك  ــعب ،والعناصر األكث ــم والمثقف للش ــزء المتعل الج
ــا الصحف  ــا فيه ــائل اإلعالم ،بم ــى وس ــل إل ــي تص ــات الت الجماع
ــكل أساسي على الجهاز  ــرفون بش والمجالت الفكرية ،والذين يش
ــض العقائد والمباديء  ــية هي تقوي التعليمي " ووظيفتهم الرئيس
ــي المنطقة .ومن  ــروع الغربي االمبريالي ف ــوى المناوئة للمش للق
ــم والقدرة على التحليل ،لهذا يصبح  وظائف هذا الجهاز منع الفه

تدهور تعليمنا جزءا من آلياتهم في التدمير .
ــه الناعمة أن  ــي بمصطلحات ــاز اإلعالم ــتطاع هذا الجه لقد اس
ــرات العدوان  ــاهد طائ ــل بفرح حين تش ــية تهل ــل قوى سياس يجع
ــماء اليمن تلقي بأطنان من صواريخها لتقتل البشر  والغزو فوق س

وتدمر العمران !
ــدة األمريكية لعمليات  ــا أالّ نندهش لرعاية الواليات المتح علين
اإلبادة التي تشنها طائرات العدوان واالحتالل بواجهته السعودية 
ــا العدواني ،فلقد  ــي تحالفه ــد دول منخرطة ف ــة ،وعدي /اإلماراتي
ــكان  ــام 1900م ،في إبادتهم للس ــكا حتى ع ــدث ذلك داخل أمري ح
ــادة مائة مليون  ــض الواليات إلى إب ــذي وصل في بع ــن ،وال األصليي
ــنها الكيان  ــتمرة في رعاية عمليات اإلبادة التي يش ! لذلك هي مس

الصهيوني في فلسطين ،والكيان السعودي في اليمن !
ــات اآلالف ،كما هو  ــح لمئ ــدة مذاب ــن عدي ــت في أماك ــد دعم فلق
ــلحتها على قتل (700)  ــأنها في اندونيسيا ،حين ساعدت بأس ش
ــيا  ــتعادة اندونيس ــمته اصطالحا اس ألف عام 1965م من أجل ما س
ــرقية عام 1975م  ــى (العالم الحر )وكذلك المذابح في تيمور الش إل

.ص29 تشومسكي –المرجع السابق.
ــو ما تفعله اليوم باليمن في دعمها لجرائم ومذابح التحالف  وه

الذي تقوده السعودية تحت ذريعة محاربة (التمدد اإليراني )!
ــى  ــا عل ــة عدوانه ــدة األمريكي ــات المتح ــنت الوالي ــا ش عندم
ــخ ) وصناعة  ــة التاري ــام الجنوبية صاحبها إعادة لـ(هندس فيتن
ــن ؛ أي التحكم بقناعة وتصورات  ــا والقبول ) عند األمريكيي (الرض
ــالم  ــه اإلع ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــو ذات ال ــم . وه ــن وتفكيره األمريكيي

المساند للعدوان على اليمن .
ــة –في  ــة األمريكي ــازات للهيمن ــارات كقف ــعودية واإلم ــج الس نه
ــي حربه على  ــج األمريكي ف ــه النه ــة هو ذات ــدن اليمني ــر الم تدمي
ــتان والعراق إلخ . إنها الواليات  ــلفادور وبنما وأفغانس فيتنام والس
ــا أن مطامعها في ثروات  ــرر جرائمها طالم ــدة األمريكية تك المتح

الجغرافيا ثابت ال يتغير .
كانت الواليات المتحدة األمريكية بحسب زعمها تنقذ "بن تري " 
عندما كانوا يحتلونها من سكانها . وكانت العبارة التي يتداولونها 
ــيناريو الدامي  ــا " هذا هو الس ــن أجل إنقاذه ــر البلدة م ــي " تدمي ه

الذي تكرره أمريكا في اليمن بقفازات مشيخات الخليج .

حرب المصطلحات حرب المصطلحات 
الناعمةالناعمة

ي

مشهدمشهد


