
توزيع مبالغ نقدية على أبناء الشهداء في حجة وكسوة العيد على أيتام الجندية

الحديدة/سبأ
ــاريع تخرج  ــبعة مش ــة س ــة جامعة الحديدة أمس مناقش بدأت بكلية الهندس
ــة  ــا وطالبة تخصص هندس ــم 59 طالب ــن الكلية وعدده ــة األوىل م ــالب الدفع لط

كيميائية وتستمر يومني.
وخالل املناقشة التي حرضها نائب رئيس جامعة الحديدة للشؤون األكاديمية 
ــار  ــن معاد وعميد كلية علوم البحار الدكتور عارف الصغري .. أش ــور عز الدي الدكت
ــة الدكتور قائد الرشعبي إىل أن مناقشة املشاريع تمثل تحديا  عميد كلية الهندس

كبريا لدى الطالب خاصة يف ظل تصعيد قوى العدوان عىل الساحل الغربي.
ــاريع تخرج من قبل لجنة  ــة ثالثة مش ــيتم يف اليوم األول مناقش وأوضح أنه س
املناقشة مكونة من رئيس قسم الهندسة والكيمياء الدكتور مفيد عبادي والدكتور 
ــي والدكتور محمد معجم، يحمل املرشوع األول عنوان " محاكاة  عبدالباري بوران

باالسنب هايسس لتجفيف الغاز الطبيعي باستخدام ثالثي أيثلني جاليكول" .
ــوت املركبات  ــر زي ــادة تدوي ــي حول " إع ــرشوع الثان ــة امل ــيتم مناقش ــا س فيم
ــط الخام  ــري الجوي للنف ــوان "التقط ــل عن ــث يحم ــرشوع الثال ــتخدمة " وامل املس
ــس"، لعمل املحاكاة ومقارنة النتائج عىل أرض الواقع،  ــتخدام برنامج الهايس باس

وسيتم يف اليوم الثاني مناقشة أربعة مشاريع تخرج أخرى.
حرض املناقشة منسق املشاريع بالكلية املهندس عزت إبراهيم الكلعي.

بدء مناقشة سبعة مشاريع تخرج الدفعة بدء مناقشة سبعة مشاريع تخرج الدفعة 
ا/ولى من كلية الهندسة بجامعة الحديدةا/ولى من كلية الهندسة بجامعة الحديدة

غدًا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبويةغدًا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية

ــاجد أمانة  ــن مس ــت يف عدد م نُظم
ــارضات  مح ــس  أم ــاء  مس ــة  العاصم
ــة، احتفاًء بذكرى الهجرة  وندوات ديني
ــل الصالة  ــىل صاحبها أفض ــة ع النبوي

وأزكى التسليم.
وألقيت خالل املحارضات كلمات من 
ــاب الفضيلة العلماء.. أكدت  قبل أصح
أن الهجرة النبوية تعترب الحدث األبرز 

ــالمي ونقطة تحول يف  ــخ اإلس يف التاري
تاريخ األمة اإلسالمية.

ــنة  ــة االقتداء بس ــارت إىل أهمي وأش
ــدروس  ــتلهام ال ــم واس ــول األعظ الرس
ــئة  ــرة وتنش العط ــريته  ــن س م ــرب  والع
ــه .. الفتة  ــىل مبادئه وأخالق األجيال ع
ــت مرحلة  ــة مثل ــرة النبوي إىل أن الهج

هامة وميالد عهد جديد لألمة.

العلماء مراحل  ــتعرض فضيلة  واس
ــا  فيه أرىس  ــي  الت ــة  النبوي ــرة  الهج
ــلم  ــه وآله وس ــه علي ــىل الل ــول ص الرس
ــب وصوله املدينة املنورة قيم اإلخاء  عق
ــل .. مؤكدين رضورة إحياء هذه  والتكاف
ــري بمدلوالتها والعمل  ــبة والتذك املناس

بمضامينها كمنهاج حياة.
ــي إىل  ــعب اليمن ــاء الش ــوا أبن ودع

ــة الداخلية  ــة وتوحيد الجبه نبذ الفرق
ــدي  ــة والتص ــة الوطني ــز اللحم وتعزي
للعدوان األمريكي السعودي ومرتزقته.

واستنكروا جرائم العدوان السعودي 
ــتهدافهم  واس ــه  ومرتزقت ــي  األمريك
ــري  ــيوخ وتدم ــاء والش ــال والنس لألطف
ــذا  وك ــن  اليم يف  ــاة  الحي ــات  مقوم كل 

استهداف االقتصاد الوطني.

محاضرات في عدد من مساجد أمانة العاصمة احتفاًء بذكرى الهجرة النبويةمحاضرات في عدد من مساجد أمانة العاصمة احتفاًء بذكرى الهجرة النبوية

صعدة/سبأ
أحيا كوكبة من شعراء تهامة وصعدة أمس صباحية شعرية 
ــاًء للرئيس  ــدة"، وف ــماء صع ــة يف س ــات تهامي ــوان " إرشاق بعن

الشهيد صالح الصماد .
ــد جابر عوض  ــدة محم ــظ صع ــة محاف ــارك يف الصباحي ش
ــدين ضيف الله سلمان وعدد من  ورئيس قطاع الشعراء واملنش

املسؤولني والشخصيات االجتماعية والثقافية والرتبوية .
ــماعيل مخاوي وهائل  ــا وإس ــد باش ــعراء تهامة أس وقدم ش
ــد مفلح  ــد أحم ــدة محم ــعراء صع ــور وش ــر الن ــزي ومطه عزي
وعبدالرحمن الخطيب قصائد تمحورت يف الحديث عن الشهيد 
الرئيس صالح الصماد والوفاء له وكيف أنه مثل أنموذجا وقدوة 

لليمن يف العطاء والتضحية.

ــــــي ســـــمـــــاء صـــعـــدة  ــــــي ســـــمـــــاء صـــعـــدة اشــــــــراقــــــــات تــــهــــامــــيــــة ف اشــــــــراقــــــــات تــــهــــامــــيــــة ف

صنعاء/سبأ
ــي من  ــيل العنم ــد ع ــر عبدالحمي ــهيد عم ــريًت أرسة الش س
ــاء أمس قافلة غذائية دعماً  ــاء مديرية أرحب محافظة صنع أبن

وإسنادا للجيش واللجان الشعبية.
ــة التي  ــيري القافل ــاء تس ــي أثن ــهيد العنم ــدت أرسة الش وأك

شملت كعكا وعصائر ومواد غذائية االستعداد لتقديم املزيد من 
قوافل العطاء والرجال يف سبيل الدفاع عن الوطن.

ــهيد من  ــن لرفاق الش ــا يمك ــة أقل م ــم القافل ــربت تقدي واعت
ــون بأرواحهم ودمائهم  ــعبية الذين يضح الجيش واللجان الش

دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.

قافلة غذائية من أسرة الشهيد العنمي بأرحب دعما للجيش واللجانقافلة غذائية من أسرة الشهيد العنمي بأرحب دعما للجيش واللجان

 هذه الساعة اليمنية ليست بحساب الدقائق بقدر ما تُجّسُد 
الذي  اإلماراتي  السعودي  الهجوم  لتراجع  العكسي  العد  بدء 
آلة  بأعنف  السنة  ونصف  سنوات  ثالث  منذ  اليمن  يستهدف 
بتغطية  الحضارة  حجر  ودمرت  والشجر  البشر  قتلت  حربية 

غربية عربية وإسرائيلية.
 إنه خليج النفط الذي تمكن من أخذ الموافقة األميركية على 
الهجوم واألوروبية باالستتباع وما تبقى من أعضاء مجلس أمن. 
فبالتعاون االقتصادي الذي أرغمهم على الصمت كأهل الكهف ال 
يرون مشروع «إبادة» بلٍد بكامله. إنما كيف تبدو مظاهر هذا العّد 
العكسي للهزيمة وال تزال القوات السعودية واإلماراتية الغازية 
تحتل ثالثة أرباع اليمن وتوقع القتلى بالغارات العمياء والقصف 
العشوائي، واإلجابة المنطقية حاضرة فمتى كانت نتائج الحروب 
تُقاُس بعديد قتالها وليس بما حققته من نتائج. هناك أربع نتائج 
متالحمة تدفع إلى االعتقاد بأن أزمة آل سعود اليمنية أصبحت 
عميقة وبنيوية وأولها: نجاح أنصار الله وحلفائهم في صّد معظم 
الهجمات وتوسيع الحرب إلى خارج اليمن لتشمل مناطق في 
السعودية واإلمارات تعتبر عصب االلتقاء بين االقتصاد الغربي 
فعندما  العدوان،  لبلَدْي  الداخلية  واالقتصادات  هناك  العامل 
يستشعر الغربيون العاملون في السعودية واإلمارات والبحرين 
خطراً فعليا على حياتهم واستثماراتهم فلن يتأخروا في الرحيل 
بما يؤدي إلى التسبب بانهيار في عالقات اقتصادية تقوم على 
نهب شبه جزيرة العرب بالتعاون بين الغرب والعائالت المحلية 
اليمن  عن  للدفاع  األساسية  االنطالق  قاعدة  أن  كما  الحاكمة. 
في مناطقه الجبلية في الشمال ال تزال منيعة تواصل تزويد كل 
الجبهات بالبشر وصبر المجاهدين الشجعان وما معركة الساحل 
عجز  عن  عّينات  إال  الجبهات  وبقية  صعدة  وأعالي  الغربي 
وإسرائيلية  أميركية  فضائية  عيوناً  يستعمُل  إماراتي  سعودي 
ودول  «إسرائيل»  مع  ويتشارك  مفتوح  أسلحة  حساب  ولديه 
عربية وأوروبية في الحصار البحري حول اليمن، وال ينتج شيئاً. 
اذهبوا إلى سواحل جيبوتي والصومال وأريتريا حيث القواعد 
اإلسرائيلية واألميركية واإلماراتية تواصل مراقبة الممرات البحرية 
من دون كبير فائدة فهؤالء اليمانية أهل البحر والجبل ينفُُذون 
خبراء  وهم  جبلهم  وذاك  بحرهم  فهذا  أحد،  يراهم  أن  دون  من 
«دقيقة  كل  في  واإلمارات  السعودية  تخسر  ثانياً:  بمسالكهما. 

عدوان» حجة دعم وإسناد كاننا تتذرّعان بهما لتأمين تغطية 
داخلية لغزوهما الدموي فتزعمان أن عبد ربه منصور هادي ال 
يزال رئيساً شرعياً وأن المناطق الجنوبية موالية لهما بدليل أنها 
لم تحاربهما وتواليهما. ويتبين بالملموس أن هادي استقال من 
منصبه الرئاسي قبل أن يفّر من مركزه الرئاسي في صنعاء تحت 
جنح الظالم بلبوس امرأة منقبة إلى السعودية. وبعد ثالث سنوات 
ونصف السنة على االنتشار السعودي – اإلماراتي في نحو 75% 
الصراع  من  نوعان  اندلع  جنوبية  ومعظمها  اليمن  أراضي  من 
الدموي: األول صراع بين حليفي العدوان السعودي واإلماراتي 
أكثر  يستأثر  َمن  على  الجنوبية  اليمنية  القوى  في  وأنصارهما 
بالمناطق الساحلية المطلة على بحار الخليج وعدن واألحمر 
أو  باليمن  التي تربط السعودية  المناطق االستراتيجية  وحول 
تلك التي تريد اإلمارات بناء مرافئ استراتيجية فيها للربط بين 
دبي وأبو ظبي والعالم، كما تنشب يومياً صراعات للسيطرة على 
المناطق اليمنية الواعدة بالنفط الغزير والغاز والممكن تحويلها 
مواقع جذب سياحية واقتصادية، إال أن هناك جانباً أكثر خطورة 
الجنوب  تتواصل في  يمنية ضخمة  يتعلق بحركة احتجاجات 
السعودي  باالحتاللين  تسّميهم  من  طرد  على  تصّر  بشعارات 
اإلماراتي وهي احتجاجات شعبية عارمة يقودها حراك جنوبي 
رفع أخيراً وبشكل كامل غطاءه الداخلي عن العدوان السعودي 
اإلماراتي، مطالباً بطردهما من أراضيه نهائياً، وهذا مؤشر إلى 
بدء انتفاضة جنوبية تترقب حركة تسليح وتنظيم إليقاع هزيمة 
لقد  والدولية.  اإلقليمية  وتغطياتهما  االثنين  بالمعتدين  كاملة 
توصل قادة هذا الحراك إلى أن خالفاتهم السياسية مع إخوانهم 
في القوى الشمالية يجب أن ال تكون سبباً لفتح حدود بالدهم 
أن  فاعتبروا  وأراضيهم،  بثرواتهم  الطامعين  المحتلين  أمام 
رد  سبيل  في  ضروري  الداخلي  النزاع  لملف  المؤقت  اإلقفال 
العدوان الخارجي على أن تعاود مسألة التفاوض الداخلي بعد 
صد العدوان وطرده على عقبيه. وهذا منطق وطني سليم، يربط 
اليمن  يكون  بذلك  االحتالل.  لمقاومة  متفرغاً  الداخلي  النزاع 
الداخلية  التغطية  ينزُع  ما  الوصايات  خارج  أجنحته  بكامل 
باعتبار  اإلماراتي،  السعودي  الحلف  عن  كامل  بشكل  اليمنية 
يسيطر  ال  ودولي  وعربي  يمني  وباعتراف  هادي  منصور  أن 
حتى على الكرسي الذي يجلس عليه في مراكز السعوديين في 

الرياض حيث يقيم. وهكذا يتبين أن العدوان السعودي اإلماراتي 
أصبح بال سند يمني يتسربل به في أي من المناطق الداخلية 
المحتلة. فخسر الغطاء الداخلي كلياً دافعاً بالمؤسسات المدنية 
والدولية إلى كشف التضليل اإلعالمي الذي تمارسه الشبكات 
اإلعالمية الخليجية والدولية ونفاقها في إظهار وتعميم شرعية 
قانونية وسياسية مفبركة للهجوم على اليمن، أما مسألة التغطية 
األميركي  التأييد  أن  يعرف  فالجميع  الدولي،  األمن  مجلس  من 
التي  هي  الدول  هذه  ألن  طبيعية،  مسألة  البريطاني  الفرنسي 
أما  واستراتيجية،  اقتصادية  ألسباب  السعودي  الهجوم  تؤيد 
روسيا والصين فامتنعتا عن التصويت لحاجاتهما إلى عالقات 
اقتصادية عميقة بالطرفين السعودي واإلماراتي. وهكذا فضحت 
المؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان األساليب المفبركة للعدوان 
التي  السعودية  الهمجية  على  إنسانياً  إعالمياً  هجوماً  وتشّن 
تقتل األطفال والنساء والعجائز منذ سنوات ثالث وتتهم أنصار 
األميركية  المتحدة  والواليات  بكندا  دفع  ما  وهذا  بقتلهم.  الله 
والتهديد  المدنيين  قتل  إدانة  الى  وفرنسا  وبريطانيا  نفسها 
بوقف بيع األسلحة والذخائر فيما أوقفت إسبانيا نهائياً صفقة 
أسلحة لمصلحة السعودية. هنا أول غيث تراجع الدور السعودي 
العالمي وقوة اإلقناع لديه المستندة على الرشى االقتصادية، 
مضطراً  نفسه  المتواطئ  اإلعالم  وجد  واضحة  إدانات  هناك 
المتحدة تجاهلها كما كانت  إلى عرضها ولم يعد بإمكان األمم 
التدريجي  الغربي  تفعل قبل أشهر. أال يشكل هذا «التملص» 
اإلماراتية  السعودية  بالمراوحة  إقراراً  اليمن  حرب  «أبوة»  من 
فهناك  الكاملة.  الهزيمة  إلى  وصوالً  التراجع  بدء  أي  عسكرياً 
شمال ووسط يقاوم بالسالح الى جانب جنوب منتفض سياسياً 
ويستعد للتشكل عسكرياً ما يعني أن الخسارة السعودية في 
بأنصار  اعترفت  المتحدة  األمم  أن  يكفي  بعيدة.  تعد  لم  اليمن 
وذلك  األزمة،  لحل  معه  التفاوض  يستحق  سياسياً  فريقاً  الله 
إيراني  أنه  بذريعة  معه  للتفاوض  إماراتي  سعودي  رفض  بعد 
مجوسي. وعلى الرغم من منع السعوديين لوفد أنصار الله من 
دولياً،  المغطاة  المفاوضات  لبدء  المتحدة  األمم  إلى  االنتقال 
فهناك اتجاه إلى تشكيل وفد جنوبي يشارك إلى جانب أنصار 
الله في مفاوضات لسحب المحتلين السعودي واإلماراتي. يتبين 
باالستنتاج أن العدوان السعودي يتراجع عسكرياً فاقداً تغطيته 
الدولي ومؤسسات حقوق  العام  الرأي  أمام  الداخلية ومكشوفاً 
العسكرية  تغطيتها  لسحب  دوله  على  يضغط  الذي  اإلنسان 
واإلعالمية والسياسية لالحتاللين السعودي واإلماراتي. ال يدعو 
هذا التحليل إلى التخلي عن البندقية ألنها األساس في استمرار 
تلقين المحتل دروساً في الجهاد، إلعادة بناء يمن حديث بكامل 
مناطقه من أعالي صعدة إلى بحر عدن وحدود عمان والسعودية 
ذوي  وظلم  األشقاء  غدر  من  يحميه  ديموقراطي  أساس  على 

القربى. 

هزيمة السعودية يف اليمن صرب 
ساعة 
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محمد املنصور
يوميات الثورة

كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي  تعليقا على إفشال 
ــاورات جنيف كشفت عن جوانب لم نكن  ــعودي  مش العدوان الس
ــتهتار تحالف العدوان بالقانون الدولي وإخالله  نعلمها عن اس
ــي  ــد الوطن ــع الوف ــدة م ــم المتح ــا األم ــي تجريه ــات الت باالتفاق
ــم المتحدة إلى  ــا بما في ذلك الدفع باألم ــابقا والحق المفاوض س
ــبل  ــؤوليتها عن حماية الوفد الوطني وتأمين س التنصل من مس
آمنة في ذهابهم وإيابهم من وإلى صنعاء، واألخطر في ما كشف 
ــي  التعهد بعدم  ــب من الوفد الوطن ــيد حفظه الله الطل عنه الس
ــؤولية األمم المتحدة عن سالمتهم الشخصية إذا ما تعرضوا  مس

للخطر!!
ــد الوطني لن يكون إالً  ــتهداف للوف وبالطبع فإن الخطر واالس
من قبل ذلك التحالف السعودي األمريكي المجرم الذي يحاصر 

اليمن برا وبحرا وجوا.
إلى ذلك كشف السيد رفض تحالف العدوان ذهاب أو عودة اي 

جريح أو مريض يمني حتى وإن كان إلى أوروبا.
ــع  ــى إظهار وجهه البش ــف العدوان عل ــرار تحال ــوا إص الحظ
ــلطنة  ــع الجرحى من تلقي العالج حتى في أوروبا وليس س بمن

عمان التي تتهمها أوساط التحالف بعدم الحياد.
ــعودي  ــروط العدوان الس ــرار الصائب برفض ش ــا كان الق وهن
ــد الوطني ضروريا لتعرية وفضح موقف  األمريكي المهينة للوف
تحالف العدوان الرافض للسالم، وإظهار حقيقة الحصار الظالم 
ــى اليمنيين الذي يعد  ــفر الجرحى والمرض على اليمن ومنعه س
امتدادا لجرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي األمريكي 
ــى اليمن  ــدوان عل ــة الع ــذ بداي ــرم من ــي المج ــي التحالف اإلمارات

وحتى اللحظة.
ــار العدوان  ــن الدور األمريكي المهيمن على مس وإن جانبا م
السعودي اإلماراتي التحالفي بكل أبعاده على اليمن كشف عنه 
ــار إلى ان  ــيد عبد الملك في كلمته الليلة الماضية حينما أش الس
عودة الوفد الوطني المفاوض في مشاورات الكويت – والذي ظل 
في سلطنة عمان قرابة 90 يوما ممنوعا من العودة إلى اليمن-  قد 
تمت بمقابل إفراج السلطات في صنعاء عن جواسيس أمريكيين 

تم القبض عليهم من قبل األمن القومي.
ــذي عبرت عنه تلك الواقعة يكذب  ــذا االبتزاز األمريكي ال إن ه
ــي لألزمة اليمنية يعبر  ــم األمريكية بأن الحل السياس كل المزاع

عن الموقف األمريكي وما يسمى المجتمع الدولي.
ــر طائرة  ــدوان توفي ــض تحالف الع ــيد كذلك أن رف ــف الس كش
ــيا أو  ــدوان كروس ــي الع ــارك ف ــد غير مش ــن بل ــي م ــد الوطن للوف
ــالمة الوفد الوطني يدل على أن ثمة نوايا  الصين لضمان أمن وس
ــعودي األمريكي  ــتفزازية مبيتة لدى العدوان الس عدوانية واس

ضد الوفد الوطني المفاوض.
ــرات مجتمعة تؤكد صوابية الموقف الذي اتخذه  وتلك المؤش
ــروط العدوان وامالءاته المتعلقة  الوفد الوطني من عدم قبول ش

بإجراءات مغادرة الوفد وعودته.
ــة  االقتصادي ــب  الجوان ــى  إل ــرق  تط ــه  الل ــه  حفظ ــيد  الس
ــه العدوان من  ــل العدوان والحصار وما يمارس ــية في ظ والمعيش
تأزيم لألوضاع المعيشية كهدف استراتيجي للعدوان وأشار إلى 
ــفير األمريكي لوفدنا المفاوض في الكويت بضرب  تهديدات الس

الريال اليمن وجعله ال يساوي ثمن الحبر الذي كتب به.
ــؤولية الدينية والوطنية أطلق السيد مبادرة  ومن موقع المس
ــان صرف  ــراع الدائر لضم ــن الص ــب االقتصادي ع ــد الجان تحيي
ــن كاهل المواطنين،  ــكل موظفي الدولة والتخفيف ع المرتبات ل
ــرعية وليكون  ــمى بالش وألقى بالكرة في مرمى التحالف وما يس
ــرائحه وقواه شاهدا على كيفية التعاطي  الشعب اليمني بكل ش
ــعب في  مع هذه المبادرة التي تأتي من واقع إدراك ما يعانيه الش

ظل العدوان والحصار.
ــية أو مزايدات  ــابات سياس هذه المبادرة يفترض وبدون حس
ــة ودعاة  ــية واالجتماعي ــل القوى السياس ــا من قب ــم تبنيه أن يت
ــات ألنها عملية  ــرف المرتب ــطين والمطالبين بص ــالم والناش الس
وقابلة للتنفيذ بوجود الحد األدنى من حسن النوايا لدى الطرف 
المهيمن على جل الموارد النفطية والغازية والمنافذ الجمركية 

إلخ.
ــيد تطرقت إلى تصعيد العدوان السعودي األمريكي  كلمة الس
ــاحل والحدود ودعا إلى  ــكرية في الس التحالفي لعملياته العس
ــه، وهو بالفعل  ــد والتعبئة في مواجهت ــرورة التحرك والحش ض
ــات غارقا في  ــة عدوان ب ــه في مواجه ــدواه وفاعليت ــا أثبت ج م

المستنقع وسيحصد الهزيمة والعار بإذن الله.

فشل جنيف ومبادرة فشل جنيف ومبادرة 
السيد !السيد !

صنعاء/سبأ
ــوم الثالثاء القادم أول يوم  ــت وزارة الخدمة املدنية والتأمينات أن ي أعلن
ــمية لجميع  ــبتمرب 2018م إجازة رس ــهر محرم 1440هـ املوافق 11 س من ش
ــط،  ــام واملختل ــني الع ــة والقطاع ــاز اإلداري للدول ــدات الجه ــي وح موظف
ــتناداَ إىل القانون رقم  ــك اس ــرة النبوية الرشيفة وذل ــبة ذكري الهج بمناس
ــازات والعطل  ــأن اإلج ــادة رقم(3)الفقرة رقم (3) بش ــنة2000م امل (2) لس

الرسمية.
ــات واإلعالم أحر  ــا الخدمة املدنية والتأمين ــبة رفعت وزارت وبهذه املناس
ــية ممثلة برئيس  ــي وأطيب التربيكات لقائد الثورة والقيادة السياس التهان
ــيايس األعىل وأعضاء املجلس ورئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ  املجلس الس
ــعب اليمني العظيم ومنتسبي الجيش واألمن واللجان الشعبية  وأبناء الش

املرابطني بمواقع العزة والبطولة والتضحية والفداء .

مناقشة آليات تفعيل العمل السياحي بصنعاءمناقشة آليات تفعيل العمل السياحي بصنعاء
صنعاء / سبأ

ــد العليي،  ــياحة أحم ــة نائب وزير الس ــاع أمس بصنعاء برئاس ــش اجتم ناق
ــن قيادات وموظفي الوزارة، الصعوبات التي تواجه العمل يف املجال  ضم عدداً م

السياحي وسبل معالجتها.
ــياحي.. مؤكدا عىل  وتطرق االجتماع إىل الجوانب املتعلقة بتفعيل العمل الس

أهمية تضافر الجهود لتحسني مستوى األداء يف هذا القطاع الهام.
ــادات وموظفي الوزارة  ــاإلرادة الصلبة لدى قي ــياحة ب ــاد نائب وزير الس وأش
ــتمراره رغم التحديات الراهنة والتي تعد صورة من  بخصوص تفعيل العمل واس

صور الصمود يف مواجهة العدوان.
وأكد العليي عىل أهمية دور الوزارة يف تنمية ودعم االقتصاد الوطني.. مشددا 
ــع األوضاع ونقل  ــا من أثر يف تطبي ــياحة الداخلية ملا له ــىل أهمية تفعيل الس ع

صورة واقعية عن صمود الشعب اليمني.
ــود خالل الفرتة  ــؤولية وتكامل الجه ــار إىل أهمية اضطالع الجميع باملس وأش

الراهنة التي يمر بها الوطن.

العثور على العثور على ٢٧٢٧ ألف دوالر في عربة جمع نفايات بغزة ألف دوالر في عربة جمع نفايات بغزة

ــي، داخل إحدى عربات  ــزة، عىل مبلغ 27 ألف دوالر أمريك ــرثت بلدية غ  ع
ــري، إىل صاحبه،  ــة إنها أعادت املبلغ الكب ــزة. وقالت البلدي ــل النفايات يف غ نق

القاطن يف حي التفاح، رشق املدينة.
ــم  وأضافت:" تمكّنا من إعادة مبلغ مايل كبري لصاحبه بعد أن عرث عليه قس

جمع وترحيل النفايات".
وكان املبلغ املايل قد فُقد من أحد املواطنني أثناء قيام عامل النظافة بجمع 
ــد الحادثة تلقّت  ــق البيان.وبع ــن أمام منزله، وف ــاس القمامة م ــات وأكي النفاي
ــب املبلغ، يفيد بفقدان املبلغ املذكور بعد خروجه  بلدية غزة اتصاالً من صاح
ــه (املواطن)  ــتجابت البلدية لندائ ــور اس ــان:" عىل الف ــه. وتابع البي ــن منزل م
ــرت عملية بحث رسيعة، وعرثت عىل املبلغ املذكور يف أحد األكياس داخل  وأج

عربة عامل النظافة يف املنطقة".
ــماء عّمال  ــور، أو أس ــغ املذك ــم صاحب املبل ــة عن اس ــف البلدي ــم تكش ول

النظافة الذين عرثوا عليه.


