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

صنعاء/سبأ
ــمالن وحدة  ــارة بأمانة العاصمة أمس، مصانع ش ــب الصناعة والتج أغلق مكت
ــعار يف قيمة املياه املعدنية غري  ــبب املغاالة ورفع األس وصنعاء للمياه املعدنية؛ بس

املربرة، وفقا لتوجيهات قيادتي أمانة العاصمة ووزارة الصناعة والتجارة .
ــبأ) أن  ــة خالد الخوالني لـ (س ــة بأمانة العاصم ــر مكتب الصناع ــح مدي وأوض
ــات القضائية  ــيل الجه ــوم مع ممث ــب توجهت الي ــة للمكت ــة التابع ــرق امليداني الف
ــاه املعدنية .. الفتا إىل أن  ــعار املي ــة إلغالق املصانع املذكورة؛ نتيجة رفع أس واألمني

هذه الزيادة غري مربرة وال تتناسب مع حركة سعر الرصف.
ــكل مؤقت حتى تمتثل للنظام واإلجراءات  ــار إىل أنه تم إغالق املصانع بش وأش
القانونية التي تحمي املستهلك من جشع التجار.. مبينا أن قيمة اللرت الواحد من 
ــعار  ــبة 100 باملائة عن األس املياه وصل إىل أكرث من 150 رياال ما يمثل ارتفاعا بنس

السائدة، ما يشكل عبئا كبريا عىل املواطن يف ظل استمرار العدوان والحصار.
ــا مدير مكتب الصناعة باألمانة، مالكي مصانع املياه املعدنية إىل وضع آلية  ودع
ــع مراعاة لظروف  ــة والتجزئة ونقاط البي ــة البيع لتجار الجمل ــبة تحدد قيم مناس
ــتهلك يف مرحلة عدوان وحصار وعدم ترك فرصة ألصحاب النفوس الضعيفة  املس

للتالعب بأسعار املياه.

إغالق مصانع شمالن وحدة وصنعاء إغالق مصانع شمالن وحدة وصنعاء 
ــون 204 للمياه بسبب الرفع غير المبرر ل2سعارللمياه بسبب الرفع غير المبرر ل2سعار ــاز أنها تم ــة اليمنية للغ ــت الرشك قال

ــعر ثالثة  ــاز املنزيل بس ــع املبارش للغ ــع للبي مواق
ــة  أمان ــاء  ــة أحي كاف ــطوانة يف  ــال لألس ري آالف 

العاصمة.
ــبأ) أنه  ــان تلقته (س ــت الرشكة يف بي وأوضح
ــيارات  ــاز لتموين الس ــة غ ــغيل 23 طرمب ــم تش ت
والباصات وكذا تموين املطاعم بأسطوانات الغاز 

من محطتني مركزيتني باألمانة.
ــتمرار تشغيل محطات الرشكة  وأكد البيان اس
بمحافظات عمران، ذمار والحديدة، وكذا تشغيل 
ــدة، إب وتعز  ــات خاصة يف محافظات صع محط

والبيع بسعر 2100 ريال لألسطوانة.
ــع  الوض أن  ــاز  للغ ــة  اليمني ــة  الرشك ــت  وبين
ــات  املحافظ ــة  بقي يف  ــزيل  املن ــاز  للغ ــي  التموين

مستقر.

شركة الغاز تمون شركة الغاز تمون ٢٠٤٢٠٤ مواقع لبيع الغاز المنزلي بأمانة العاصمة مواقع لبيع الغاز المنزلي بأمانة العاصمة

صنعاء/سبأ
ــادرة "لك يا الله"،  وزع فريق مب
ــوري  الجمه ــفى  باملستش  ، ــس  أم
ــي لألورام  ــي واملركز الوطن التعليم
ــا  بصنعاء،حصص ــة  الرسطاني
ــرىض بدعم رجل الخري  غذائية للم

حسام ثابت.
ــن  م ــا  ألف ــادرة  املب ــتهدفت  اس
ــة واإلدارية  ــرىض والكوادر الطبي امل

العاملة يف املستشفى واملركز .
وخالل التوزيع أوضحت رئيسة 
ــد أن  ــالم محمود مرش ــادرة أح املب

ــة  ــرة الثاني ــتهدف للم ــادرة تس املب
ــات غذائية  ــص ووجب ــع حص توزي
ــة  الطبي ــوادر  والك ــرىض  امل ــىل  ع
ــفيات  ــة باملستش ــة العامل واإلداري

تقديرًا لجهودهم يف خدمة املرىض.
ــادرة  ــم املب ــارت إىل أن تقدي وأش
ــات يأتي  ــص والوجب ــذه الحص له
ــريي  الخ ــا  واجبه ــن  م ــاً  انطالق
واإلنساني يف تقديم الدعم املعنوي 
ــوادر الطبية واإلدارية  لألطباء والك
ــم النفيس  ــم الدع ــة إىل تقدي إضاف
ــهم يف  للمرىض من األطفال بما يس

تخفيف معاناتهم.
ــاريع  مش ــادرة  للمب أن  ــرت  وذك
ــودة إىل  الع ــة  ــا: حمل ــة منه خريي
ــريي  ــز الخ ــع الخب ــة وتوزي املدرس
ــرش وبطانيات  ــع ف ــراء وتوزي للفق
ــف  لتخفي ــتاء  الش ــل  فص ــالل  خ

معاناة املواطنني.
ــات  املنظم ــد  مرش ــت  ودع
ــات  واملؤسس ــات  والجمعي
ــم  ــادرات وتقدي ــذه املب ــجيع ه لتش
ــة العاملة يف  ــوادر الطبي ــم للك الدع

املستشفيات واملرافق الطبية.

توزيع حصص ووجبات غذائية للمرضى بالمستشفى الجمهوري والمركز الوطني ل2ورامتوزيع حصص ووجبات غذائية للمرضى بالمستشفى الجمهوري والمركز الوطني ل2ورام

صنعاء /سبأ
ــة  لألدوي ــا  العلي ــة  بالهيئ ــد  عق ــاع  اجتم ــش  ناق
ــة الدكتور  ــس الهيئ ــة رئي ــتلزمات الطبية برئاس واملس
ــترياد األدوية  ــة باس ــب املتعلق ــي الجوان ــد املدان محم

والصعوبات التي تواجه املستوردين.
ــرشكات  ال ــيل  ممث ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــش  وناق
املستوردة لألدوية أهمية مشاركة مستوردي األدوية يف 
ــم الخدمات الدوائية  ــم جهود الهيئة يف توفري وتقدي دع
ــبة  ــعار مناس ــالل دواء آمن وفعال وأس ــرىض من خ للم
ــالد جراء  ــا الب ــي تمر به ــروف الت ــل الظ ــة يف ظ خاص

استمرار العدوان والحصار.
ــه  تواج ــي  الت ــات  الصعوب إىل  ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــرصف وتذبذب  ــعر ال ــتوردين خاصة ما يتعلق بس املس
السوق .. حيث تم التأكيد عىل عدم رفع األسعار إالّ بعد 
ــىل األصناف  ــهار الختم ع ــوع للهيئة ورضورة إش الرج

لحماية املستورد ومعرفة الصنف املهرب من الرسمي.
ــتقر  ــد االجتماع أهمية توفري مخزون دوائي مس وأك

ــتنزاف خاصة األدوية  ــهر غري قابل لالس ــتة أش ملدة س
األساسية واملنقذة للحياة.

ــرص عىل  ــي الح ــور املدان ــد الدكت ــاع أك ويف االجتم
تعزيز التعاون بني الهيئة ومستوردي األدوية بما يكفل 
ــري األدوية و بجودة  ــؤولية الوطنية يف توف ــق املس تحقي
عالية وبما يحقق الفائدة للمستوردين واملرىض خاصة 

مع استمرار العدوان والحصار.
ــهيل الصعوبات التي  ــتعداد الهيئة لتس كما أكد اس
ــأول، الفتا  ــاكلهم أوالً ب ــتوردين ، وحل مش ــه املس تواج
ــع يف تجويد منتجات  ــود الجمي ــف جه إىل رضورة تكات
ــة ولدينا الخربات  ــة يف اليمن خاص ــات الدوائي الصناع
ــجيع الصناعة الدوائية  ــذا املجال والعمل عىل تش يف ه
ــا نحو االكتفاء  ــق األمن الدوائي انطالق املحلية لتحقي

الذاتي.
ــدور موردي  ــا لألدوية ب ــة العلي ــاد رئيس الهيئ وأش
ــري الدواء خاصة يف  ــة وتفاعلها مع الهيئة يف توف األدوي

ظل الحصار الربي والبحري والجوي عىل البالد.

بحث آلية توفير الدواء بأسعار مناسبةبحث آلية توفير الدواء بأسعار مناسبة

ــن العنارص التابعة  ــاعة املاضية، 13 م ــت األجهزة األمنية خالل الـ 24 س ضبط
للعدوان يف ثالث محافظات.

ــض عىل 10 من  ــة ألقت القب ــبأ) أن األجهزة األمني ــي لـ(س ــح مصدر أمن وأوض
ــاق  ــم االلتح ــالل محاولته ــة إب خ ــدة بمحافظ ــة الس ــدوان يف مديري ــة الع مرتزق

بمعسكرات العدوان.. الفتا إىل أن الضبط تم يف عمليتني منفصلتني.
وأشار املصدر إىل أن رجال األمن يف مديرية العريش بمحافظة البيضاء ضبطوا 
اثنني من مرتزقة العدوان أحدهم كان يقوم بتهريب املرتزقة إىل معسكرات العدوان.

وبني املصدر أن رجال األمن يف مديرية خدير بتعز القوا القبض عىل أحد املرتزقة 
الذي يعمل عىل تحشيد املغرر بهم للقتال يف صفوف العدوان.

ضبط ضبط ١٣١٣ من مرتزقة العدوان في ثالث محافظات من مرتزقة العدوان في ثالث محافظات

صنعاء/ سبأ
ــؤون النقل  ــة لتنظيم ش ــس إدارة الهيئة العام ــش مجل ناق
ــس اإلدارة رئيس  ــة رئيس مجل ــربي يف اجتماعه أمس برئاس ال
الهيئة وليد الوادعي، عددا من املواضيع املتعلقة بالنقل الربي.

وتطرق االجتماع الذي حرضه مستشار وزير النقل لشؤون 
ــؤون  ــل الربي يحيى الوادعي ونائب رئيس هيئة تنظيم ش النق
ــي تعيق عمل  ــكاليات الت ــي الويل، اإلش ــربي عبدالغن النقل ال

الهيئة يف امليدان يف بعض املحافظات وسبل معالجتها.
ــوادر الهيئة  ــج التدريبي الخاص بك ــاع الربنام ــر االجتم وأق
ــاالت  ــف املج ــربي يف مختل ــل ال ــؤون النق ــم ش ــة لتنظي العام

والتخصصات الفنية واملالية واإلدارية.
ــد رئيس مجلس اإلدارة رئيس الهيئة، عىل أهمية الخروج  وأك
ــرادات العامة .. الفتا  ــهم يف تطوير وتنمية اإلي برؤى موحدة تس
ــل الربي يف  ــة يف مجاالت النق ــوادر مؤهل ــل بك ــة تعم إىل أن الهيئ
مختلف املحافظات. وأشار الوادعي إىل أن إشكاليات التداخالت 
ــة يف بعض  ــق عمل الهيئ ــة تعي ــلطة املحلي ــع الس ــني م يف القوان
ــرادات يف ظل  ــن اإلي ــنت م ــة حس ــا أن الهيئ ــات .. مبين املحافظ

الظروف الراهنة جراء العدوان والحصار الشامل لكل املنافذ.

ــة  ــل، أكرب وأقدم مؤسس ــي بالربازي ــم يف املتحف الوطن ــب حريق ضخ ش
علمية يف البالد بمدينة ريو دي جانريو.

ومن املرجح حتى اآلن تدمري محتويات املتحف بالكامل، والذي يضم أكرث 
من 20 مليون قطعة أثرية، بينها أثار مرصية وأحفوريات وأقدم رفات برشية 

مكتشفة يف األمريكتني.
ــن وقوع  ــم اإلبالغ ع ــىل الحريق. وت ــيطرة ع ــاء للس ــال اإلطف ــح رج ويكاف

إصابات.
ــة الربتغالية،  ــر العائلة امللكي ــابق مق ــف، الذي كان يف الس ــل املتح واحتف

بمرور 200 عام عىل تأسيسه هذا العام.
ــالق املتحف ومازال  ــد، بعد انتهاء العمل وإغ ــاء األح واندلع الحريق مس

السبب مجهوال حتى اآلن.
ــار النريان يف  ــرت الصور الجوية التي بثها التلفزيون الربازييل انتش وأظه

جميع أجزاء املبنى وتدمريه بشكل كامل.
ــا حدث، وغرد  ــن حزنه العميق مل ــيل تأمر، ع ــرب رئيس الربازيل ميش وأع
ــارة 200 عام من العمل  ــرت إنه "يوم حزين لكل الربازيليني، بعد خس عىل توي

والبحث واملعرفة".

مناقشة إشكاليات تنظيم شؤون النقل البريمناقشة إشكاليات تنظيم شؤون النقل البري
النيران تلتهم أقدم متاحف البرازيل النيران تلتهم أقدم متاحف البرازيل 

وتدمر وتدمر ٢٠٢٠ مليون قطعة أثرية مليون قطعة أثرية

  /حمدي دوبلة
ــن مالبس  ــالمية يف اليم ــة اإلس ــة اإلغاث ــت منظم وزع

عيدية لـ 880 طفال يتيما يف محافظة عدن.
ومنح مرشوع هدايا عيد األضحى الذي أقامته املنظمة 
ــائم رشائية بقيمة 11400 ريال لكل  هذا العام يف عدن قس
ــوق  ــة لأليتام وعائالتهم بالتس ــمحت هذه املنح يتيم، س

ورشاء املالبس العيدية. 
ــة تكفلت ضمن  ــة بأن املنظم ــؤولو  املنظم ــول مس ويق
مرشوعها الهادف إىل التخفيف من معاناة األيتام  يف هذه 
املناسبة الدينية السعيدة  والشعور بالتساوي مع غريهم 
ــار مالبس  ــوق واختي ــة مواصالت التس ــع بتكلف يف املجتم

العيد.
ــاريع التي  ــن املش ــا لجملة م ــرشوع تتويج ــي امل ويأت
ــهر رمضان  ــالمية خالل ش ــة اإلغاثة اإلس ــا منظم أقامته
ــا توزيع األضاحي  ــعيد، بينه ــارك وعيد األضحى الس املب
ــد يف معظم  ــام العي ــتفيد خالل أي ــف مس ــرث من ١٩ أل ألك
ــة ألكرث من 77  ــالل غذائي ــات اليمنية. وتوزيع س املحافظ
ــة واألكرث ترضرا  ــد حاج ــن العوائل األش ــتفيد م ألف مس

خالل شهر رمضان.
ــن مختلف  ــالمية يف اليم ــة اإلغاثة اإلس ــم منظم وتدع
ــن الحالة الكارثية  ــاريع اإلغاثة والتنمية للتخفيف م مش
ــأة الحرب  ــكان اليمن تحت وط ــها غالبية س ــي يعيش الت

والنزوح والفقر وانعدام األمن الغذائي والصحي.

ــن  ــة م ــام غامض ــم أجس ــرش عال ن
ــع يوتيوب  ــابه عىل موق تايوان يف حس
ــاة كانت  ــه أن الحي ــت وفقا لرأي ما يثب

موجودة عىل الكوكب األحمر.
ــام الغامضة  ــم األجس ــتند عال واس
ــغ، إىل صورة  ــكوت ورين "يوفولوج"، س
ــب األحمر  ــا للكوك ــة ناس ــا وكال نرشته
ــبيه جدا  ــم ش ــا جس ــام 2014 وفيه ع

بجرة قديمة. 
ــم الظاهر  ويقول ورينغ إن "الجس
ــىل أنه من  ــوح يدل ع ــورة بوض يف الص
ــكل إناء  ــان، ويذكرنا بش ــع اإلنس صن
ــتخدم يف عهد  ــي كانت تس ــرة" الت "ج

اإلمرباطورية الرومانية".
ــاة  ــأن الحي ــه ب ــغ ثقت ــد ورين ويؤك
ــب األحمر  ــىل الكوك ــت موجودة ع كان
ــن املحتمل أن يكون لدى  يف يوم ما، وم

ــة عن  ــات كامل ــا" معلوم ــرباء "ناس خ
ذلك. ولكنهم ال يستعجلون يف كشفها 

ويكتفون بنرش بعض صور الكوكب.

اTغاثة اTسالمية تقدم مالبس العيد لـ "اTغاثة اTسالمية تقدم مالبس العيد لـ "٨٨٠٨٨٠" يتيما في عدن" يتيما في عدن

ـــة فـــــي الـــمـــريـــخ ـــم ـــدي ـــــــــرة" ق ـــى "ج ـــل ـــة فـــــي الـــمـــريـــخالــــعــــثــــور ع ـــم ـــدي ـــــــــرة" ق ـــى "ج ـــل الــــعــــثــــور ع

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة

ALTHAWRAH

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

الرئيس الشهيد/

صالح علي الصماد

25 ذو الحجة 1439ه - 5 سبتمرب 2018م العدد 19648األربعاء

احمد الحسني 
يوميات الثورة

ــهار  ــف القادمة  إلش ــات جني ــن مفاوض ــم تك ما ل
ــا وراء الكواليس و ما  ــل إليه ــبق التوص ــات س توافق
ــات قادمة فإنه  ــة لمفاوض ــة تحضيري لم تكن جلس
ــب أن نعقد اآلمال عليها بل سيكون  من غير المناس
ــن أن يخرج منها  ــا لو تمك ــا الوطني محظوظ وفدن
ــت  ــات الكوي ــى مفاوض ــا إل ــب وفدن ــادة حقائ بإع
ــة  ــى مهزل ــاهدة عل ــقط ش ــي مس ــزال ف ــي ال ت و الت
ــالم و على العجز  ــة لمفاوضات الس ــة األممي الرعاي
ــم  ــة لألم ــدرة المخزي ــح الق ــى اص ــح أو بمعن الفاض
ــة الفجة  ــى المضارب ــس األمن عل ــدة و مجل المتح
ــكل القيم الحضارية و المواثيق الدولية و األعراف  ب
ــية في بورصة صبية النفط الخليجي و  الدبلوماس
السماح لتحالف المملكة بحجز وفدنا الوطني في 

مسقط لثالثة أشهر و إعادتهم بدون حقائب .. 
ــن الظن يجعلنا نفترض أن المبعوث األممي  حس
ــس  الخمي ــات  مفاوض ــن  م ــية   رئيس ــة  بدرج أراد 
ــي جنيف إحياء فكرة الجلوس على طاولة  القادم ف
ــاوض مجددا و  أقصى ما يمكن للمتفائل توقعه  التف
ــي الجانب  ــات ف ــض توافق ــهار  بع ــا إش ــم فيه أن يت
ــن المبعوث  ــوص تمك ــه الخص ــى وج ــاني عل اإلنس
ــه المكوكية  ــل إليها خالل جوالت ــي من التوص األمم
ــارب   العام   ــراف لما يق ــتمرة  مع األط ــه المس و لقاءت
ــكل  ــوط عريضة يمكن أن تش ــى خط ــق عل أو  التواف
ــاملة قد تكون الزيارة التي قام  أرضية لمفاوضات ش
بها المبعوث األممي إلى الكويت جزءا من التحضير 

لها ..
ــام إلى ما  ــالل ثالثة أي ــي جنيف خ ــن نتوصل ف ل
ــهر في  ــوال ثالثة أش ــه ط ــن الوصول إلي ــا ع عجزن
ــة و لكن ألن  ــبب المدة الزمني ــت ليس فقط بس الكوي
ــر و ما كان  ــابقة لم نتغي ــل الجوالت الس ــل فش عوام
ــم يتوفر  صحيح أن  ــن مقومات النجاح ل ــودا م موج
ــي مختلف  و تنعقد في  ــة يديرها مبعوث أمم الجول
ــتمر للتحالف و تعاظم في  ــكري مس ــل عس ظل فش
ــاني يصعب االستمرار  نفقاته و تفاقم للوضع اإلنس
ــودي و أفقي في  ــام عم ــه و تن ــض النظر عن ــي غ ف
ــدوان و  ــتمرار الع ــن اس ــي م ــرم  االمم ــوب التب منس
ــا و كل تلك  ــر حدة و وضوح ــة رفض دولي له أكث لغ
ــة التفاوضية  ــاح العملي ــط باتجاه إنج عوامل ضغ
ــن ليس بدرجة تكفي للتفاؤل كثيرا ما دام الطرف   لك
ــة التفاوض و هو  ــيجلس أمامنا على طاول ــذي س ال
ــى األهلية الالزمة التخاذ  ــة المرتزقة يفتقر إل حكوم
القرارات  و تنفيذ االلتزامات  و وقف الحرب ليس في 
ــرف الحقيقي و هو  ــزق و ما دام الط ــه كمرت مصلحت
ــدرك أن الطاولة  ــتعد لي المملكة و تحالفها غير مس
ــس لفرض اإلمالءات و  ــاحة لتقديم التنازالت و لي س
ــه النصر و إنما  ــة لن يمنح أن اإلصرار على الغطرس
ــكل التنازالت  ــا نحن ف ــى أم ــيجعل الهزيمة أقس س
التي يمكن أن تقدم في مفاوضات سالم قد قدمناها 

في كل الجوالت السابقة و لم يبق إال أن يعقلوا 
ــوال خطوة يجب  ــف في كل األح مفاوضات جني
ــا في  ــن رغبتن ــرا ع ــا تعبي ــط أن نخطوه ــا فق علين
السالم و اإلنصاف، قد ال  يتحقق فيها ما نأمله لكننا 

لن نخسر شيئا.

خطوة جنيفخطوة جنيف

مشهدمشهد

صنعاء-سبأ
ــة أمني  ــة برئاس ــة العاصم ــس بأمان ــع أم ــاع موس ــش اجتم ناق
ــتعدادات األمانة  ــة باس ــع املتصل ــاد، املواضي ــود عُب ــة حم العاصم

لالحتفاء بأعياد الثورة اليمنية.
ــغال  ــاع األش ــة لقط ــل األمان ــور وكي ــاع بحض ــرق االجتم وتط
ــاعد املهندس  ــع ووكيل األمانة املس ــدس وليد راص ــاريع املهن واملش
ــل وصيانة عدد  ــة بتأهي ــع املتعلق ــي إىل املواضي ــم الحوث عبدالكري
ــطية  ــية وطالء وتجديد األرصفة والجزر الوس ــوارع الرئيس من الش

للشوارع الرئيسية باملديريات.
ــؤون األحياء  ــل األمانة لش ــاع الذي ضم وكي ــا تطرق االجتم كم
ــن  ــة الفنية باألمانة املهندس حس ــر عام الرقاب ــاف املراني ومدي قن
ــالم  ــة املهندس عبد الس ــغال باألمان ــب األش ــر مكت ــي ومدي الديلم
ــمل العديد من الشوارع  الجرادي، إىل أعمال الرتميمات التي ستش

الرئيسية.
ــة لجهود قطاع  ــاندة قيادة األمان ــد أمني العاصمة دعم ومس وأك
األشغال واملشاريع لتحسني مستوى الخدمات املقدمة للمواطنني.
ــاريع الخدمية التي تنفذ حالياً بمديريات  ولفت إىل أن كافة املش
ــالل األيام القادمة تأتي يف  ــيتم تنفيذها خ أمانة العاصمة والتي س

إطار خطط وبرامج السلطة املحلية .
ــاريع سلم عدداً  ــغال واملش فيما أكد الوكيل راصع أن قطاع األش
ــيتم تدشني  ــب املناقصات وس ــاريع للمقاولني بحس من مواقع املش

العمل فيها خالل األسبوع القادم.
ــاريع تشمل شارع الستني من جولة املصباحي  ولفت إىل أن املش
حتى الجمنة ومطار صنعاء وشارع تعز من باب اليمن إىل دار سلم 
إضافة إىل شارع خوالن من جولة املرور إىل جولة الحثييل إىل جانب 
ــل مدينة صنعاء منطقة الصباحة . حرض االجتماع مدير عام  مدخ

التقاطعات باألمانة الدكتور صالح السحيقي وعدد من املعنيني.
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