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

صنعاء/ سبأ
ــى الدرة،  ــد الوهاب يحي ــة والتجارة عب ــة وزير الصناع ــاع أمس برئاس ــش اجتم ناق
ــوق  ــعرية غري املربرة للمياه املعدنية يف الس ــم منتجي املياه املعدنية، االرتفاعات الس ض

املحلية.
وخرج االجتماع باالتفاق عىل تحديد أسعار مبدئية يتم بعدها مراجعة األسعار وفقا 
ــيل وزارة الصناعة  ــتها من قبل ممث ــف املرفوعة من قبل املصنعني ودراس ــج التكالي لنتائ

والتجارة والجهات ذات العالقة.
حيث تم تحديد بيع سعر كرتون أعىل للمياه كما ييل:

ــعر 1450  ــمالن وس ــعر 1550 رياال ملياه حدة وش ــون عبوة 20 حبة 750 مل بس ـ كرت
رياال ملياه صنعاء وحدين وسعر 1350 لبقية مصانع املياه املرخصة.

ــمالن وسعر 1250 ملياه  ــعر 1350 رياال ملياه حدة وش ـ كرتون عبوة 12 حبة 1.5 لرت س
صنعاء وحدين وبقية املصانع 1200 ريال.

ــتهلك بما  ــعر موصال من املصنعني إىل التاجر بحيث يتم البيع للمس ويعترب هذا الس
ال يتجاوز 100 ريال لعبوة 750 مل و140 رياال لعبوة 1.5 لرت.

ويف االجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة عىل الحفاظ عىل رأس املال 
ــتغل وضع البالد وحاجة املستهلك لرفع  الوطني وبنفس الوقت الوقوف ضد كل من يس

األسعار بصورة غري معقولة وغري مربرة.
ــاه املعدنية  ــعرية للمي ــودة إىل الوزارة يف أي زيادة س ــاق والع ــار إىل رضورة االتف وأش
وعىل ضوئها سيتم تحديد السعر وفقا للتكاليف الفعلية بشكل يراعي وضع املستهلك 
ــاوب التجار  ــة إىل أهمية تج ــت وزير الصناع ــدة. ولف ــاالة أو مزاي ــا دون مغ ــر مع والتاج
ــاظ عىل االقتصاد الوطني  ــا فيه مصلحة الوطن واملواطن والحف ــم مع الوزارة مل وتفاعله

ووقف أي محاولة لخلق أزمة اقتصادية تستهدف ثبات وصمود الشعب.

تحديد سعر بيع المياه المعدنيةتحديد سعر بيع المياه المعدنية

األمم  اليمن دولة مستقلة وذات سيادة وعضو في 
المتحدة نرفض أن تكون حديقة خلفية أو ساحة نفوذ 
أو  السعودية  سواء  دولية  أو  إقليمية  جهة  ألي  تابعة 
إيران أو غيرهما وهذا اعتقد مطلب ال يجوز معاقبة اليمن 
عليه وال القوى السياسية التي تتمسك به ,وإصرارها 
على هذا الحق ال يعني إلغاء خصوصية العالقة بين 

البلدين الجارين أو أن اليمن صار تابعا إليران .
اليمن دولة جارة للسعودية كما هي السعودية أيضا 
دولة جارة لليمن والجوار ال يمنح حق الوصاية وكما على 
اليمن ان تراعي حقائق الجوار األمنية والجيوسياسية 
السعودية عليها نفس الحق , صحيح ان السعودية دولة 
غنية لكن الغنى يوجب الفضل ال الوصاية .ال احد ينكر 
ان الرياض أنفقت أمواال ضخمة في اليمن لكنها كانت 
رشوة سياسية مقابل الوالء السياسي وإضعاف الدولة 
ولذلك ينظر الشعب اليمني للدور السعودي في اليمن 
بغير قليل من المقت والمخزون السلبي الذي تكتنزه 
الذاكرة الشعبية عن السعودية يفوق بأضعاف مضاعفة 

المخزون اإليجابي .
ال  جزء  وهي  وإسالمية  عربية  دولة  كذلك  اليمن 
نصت  التي  واإلسالمية  العربية  القضايا  من  يتجزأ 

القضية  رأسها  وعلى  العربية  الجامعة  مواثيق  عليها 
 , اإلسرائيلي  العربي  الصراع  قلبها  وفي  الفلسطينية 
باعتبارها عمود الخيمة للنظام العربي ،وانتماؤنا  لهذه 
وهويتنا  لذاتنا  انتماء  بل  إليران  انتماء  ليس  القضايا 
االنحياز  الثورة  إيران  اختيار  و  واإلسالمية  العربية 
لهذه القضايا ال يغير من حقيقتها وال يجعلها قضايا 
منسوخة والصحيح أن إيران أصبحت تابعة لنا وليس 
االنحياز  اختيارها  على  تشكر  أن  ,ويفترض  العكس 
لقضايانا العربية ,في الحد األدنى ال يعاقب من اختار 
.من  إليران  بالعمالة  يتهم  وال  القضايا  بهذه  التمسك 
مواثيق  على  ينقلب  من  هو  ويعاقب  يالم  أن  يجب 
الجامعة العربية وعلى ثوابت النظام العربي ويدخل في 
صفقات مشبوهة لتصفية القضية الفلسطينية ويحرف 
بوصلة الصراع من صراع عربي إسرائيلي إلى صراعات 
بهذا  ألنه  إسالمية  أو  عربية  عربية-  بينية  او  طائفية 
الصنيع ينسف النظام العربي من أساسه ويدوس على 
أنقاض الجامعة العربية ويجهز على آخر عرق ينبض 

في العروبة إن كان بقي عرق .
وإذا كنتم تعتقدون أن إيران تزاحمكم في المنطقة 
الكيان  مع  والصراع  الفلسطينية  القضية  بوابة  من 

به  تسحبون  الذي  الحل  لكم  فعندي  اإلسرائيلي 
البساط على إيران وهو أن تحملوا قضايا النظام العربي 
في إطار مشروع قومي تحرري وعندها ستعود إيران 
حولكم  من  يتحلقون  العرب  وستجدون  حدودها  إلى 
وسنكون أول من يرفع القبعة لكم وسنقاتل تحت لواء 

مشروعكم العربي المستقل.
األشقاء األلداء :

إذا كان بإمكانكم ان تهزموا إيران فاهزموها ،أو تريدون 
كنت  (وان  اليوم  فأعلنوها  معها  حرب  في  تدخلوا  أن 
شخصيا أرى ان التعاون أفضل لكما وان الوقيعة بينكم 
صنيعة غربية لحلبكم فقط) إن شئتم لن نمنعكم من 

ذلك لكن اذهبوا بعيدا عن اليمن.
اليمن دولة ذات موارد محدودة يجب تحييدها عن 
إيران  مع  مشكلة  عندكم  كان  وإذا  الدولتين  صراعات 
اليمن  مع  معركتكم  وتصوير  حسابنا  على  تكون  فال 
على أنها مواجهة مع إيران والتركيز على االنقسامات 
للقتال  الجيوسياسية  الدوافع  للتمويه على  الطائفية 
واالستنهاض الغرائزي للشعوب السنية لحشد الدعم 
يدخل  الخطورة،  من  عالية  درجة  على  اإلقليمي 
المنطقة في حروب من شأنها أْن تغِيّر وجهها على نحٍو 
اليمن  مدمر, وبالتأكيد لن يكون لصالحكم وال لصالح 
وال لصالح العرب وستضيع (الصيدة )عليكم في اليمن 
كما ضاعت في سوريا ونحن نعرف والعالم يعرف وانتم 

تعرفون انكم تخضون معارك بالوكالة .
ال  ساحة  وليس  لنا  حديقة  اليمن  نريد  باختصار 
لكم وال إليران ولكم علينا ولنا عليكم ما تفرضه حقائق 
الجوار سياسيا واقتصاديا وامنيا... فهل إلى عقل من 

سبيل ؟
* عضو الوفد الوطني املفاوض 

إىل األشقاء األلداء قبل جنيف ..

 عبدامللك العجري

نبيل الوزير
قضية املياه قضية أمن 

قومي
ــاوز الصراع على  ــوع جديد تج ــوم صراعا من ن ــم الي ــهد العال " يش
األرض أو على النفط إلى صراع يتمحور حول المياه. ففي ظل حقيقة 
أن كوكبنا األزرق الذي تشكل مساحة المياه فيه نحو %70 إال أن المياه 

العذبة ال تتجاوز نسبتها %2.8 من هنا بدأ الصراع حول المياه.
ــدود لحفظ  ــاء الس ــر بالذكر أن حضارة اليمن قامت على إنش جدي
ــتفادة منها في مواسم الجفاف التي تتلو المواسم  مياه األمطار واالس

المطيرة.
ــوم نتيجة  ــه اليمن الي ــي تواج ــم التحديات الت ــكل أه ــاه تش والمي
ــوء  ــباب يأتي في مقدمتها س ــبقها من أس ــرات المناخية وما س التغي

التخطيط والترشيد في استغالل المياه.
ــع في  ــة في الظروف العادية نحو التوس ــوق وزارة المياه والبيئ وتت
إنشاء السدود والحواجز المائية. كما ستدشن الوزارة مستقبال ندوات 
ــواض المائية في  ــات التي تواجهها األح ــاً علمية حول التحدي وورش
ــران وصعدة وذمار والجند.  ــن وفي مقدمتها أحواض صنعاء وعم اليم
ــأنها  ــراءات التي من ش ــن االج ــذ حزمة م ــى تنفي ــوزارة إل ــعى ال وتس
ــش، وكذا  ــكل عام للعط ــا ويمننا بش ــرض عاصمتن ــة دون تع الحيلول
للحيلولة دون اللجوء نحو الخيار المر والمكلف ممثال في تحلية مياه 

البحر. 
ــوره المياه؛  ــم من صراع مح ــهده العال ــذا الواقع وما يش ــي ظل ه وف
ــي الذي البد  ــدد األمن القوم ــاه في اليمن يه ــع الراهن للمي ــإن الوض ف
ــة مهدداته وتحدياته  ــتقراره من خالل معالج ــه وتحقيق اس من تأمين

لتحقيق استقراره.
*وزير املياه والبيئة
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أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ــع للتحالف والعمالء  ــل الذري ــى ما يبدو ان الفش عل
ــال بما  ــى وميادين القت ــاحات الوغ ــي س ــة ف والمرتزق
ــارات عظيمة كل  ــطورية وانتص ــه من بطوالت أس رافق
ــة االقتصاد  ــى جبه ــان ينتقل إل ــل الره ــل ثق ــك جع ذل
ــة وضعف القدرة  ــى الضائقة المادي ــل أكثر عل والتعوي
ــرائية لدى المواطن اليمني بفعل الحصار الجائر  الش
ــبب نقل البنك  ــاع المرتبات ألكثر من عامين بس وانقط

المركزي إلى عدن بمباركة األمم المتحدة . 
ــه  ــك ان ــي الش ــر الطبيع ــق وغي ــع المقل ــذا الوض ه
ــعب  ــاق على الش ــق الخن ــة لتضيي ــر األرض المالئم وف
ــط مقومات حياته كأساس لتهييج  ومحاربته في أبس
ــويق  تس ــدف  به ــالء  العم ــات  مئ ــش  وتجيي ــارع  الش
ــارة  ــة إلث ــات المغرض ــة والدعاي ــائعات الممنهج الش
ــباب  ــار ملفقة عن أس ــة وأخب ــررات زائف ــب بمب الغض
ــه التأثير على  ــلوب ماكر هدف ــررات ما يجري بأس ومب
ــر هز ثقة الحاضنة  ــات المجاهدين األبطال عب معنوي

الشعبية بالمجاهدين . 
ــول إلى هذه  ــزوا عن الوص ــة ان األعداء عج الحقيق
ــآرب المعتدين  ــعب بغايات وم الغاية نتيجة وعي الش
ــل محدودة وكما قال  ــدرات الناس على التحم ، إالّ أن ق
ــوب الموحدين اإلمام علي بن أبي  إمام المتقين ويعس
ــالم (الجوع كافر)وقوله (لوكان الفقر  طالب عليه الس

رجال لقتلته ).
ــذه الحرب  ــتمرار ه ــورة اس ــي بخط ــن الوع ــد م والب
ــي ، وهو  ــتوى المحل ــا على المس ــة وتداعياته الشرس
ــي أن تكون أكثر  ــاذ الوطن ــى حكومة اإلنق ــا يحتم عل م
ــى  ــتوى األداء إل ــع مس ــؤولية وأن ترف ــا بالمس إحساس
ــفافية  ــع الموضوع بش ــى م ــة، وان تتعاط ــى درج أعل
ــع  تض ــي  الت ــة  الحقيقي ــباب  األس ــح  لتوضي ــة  مطلق
ــر عليه من  ــري ومنع التأثي ــن في صورة ما يج المواط
ــن  حلول  ــث ع ــب أن البح ــى جان ــة إل ــوى المغرض الق
واقتراح البدائل للحد من التصاعد الجنوني لألسعار.

هناك أولويات يجب التركيز عليها وتتمثل في اآلتي 
:

* فضح دور التحالف ومرتزقته 
ــك فيه ان أهم أسباب انهيار العملة الوطنية  مما الش
ــتمرار ما تسمى بالشرعية في طبع مئات  يكمن في اس
ــزءاً كبيراً  ــاء وأن ج ــدون غط ــة ب ــن العمل ــارات م الملي
ــوق المحلية  ــف الس ــخر لتجفي ــوال ُيس ــذه األم ــن ه م
ــعودية  ــى أن الس ــة إل ــة ،إضاف ــالت األجنبي ــن العم م
ــن هذه األموال  ــبة كبيرة م ــتولت على نس واإلمارات اس
ــن معها  ــن المقاتلي ــة اليمنيي ــا للمرتزق ــوم بصرفه وتق
ــط والغاز اليمني ومصادرة  ــل التفرد بتصدير النف مقاب

عائداتها من العمالت الصعبة لصالح المحتلين .
* قرار تعويم النفط 

ــى  ــار عل التج ــت  ــط وتهاف النف ــعار  ــراب أس اضط
ــتفهام على  ــن عالمة اس ــوق يضع أكثر م ــام الس اقتح
ــعار النفط ،  ــا بتعويم أس ــة العلي ــة الثوري ــرار اللجن ق
ــن التجار مدعوم  ــاعات تتحدث عن لوبي كبير م اإلش
من متنفذين، هذا الكالم ال يزال في نطاق اإلشاعة، قبل 
ــة  ــاذا ال تعيد الحكومة مناقش ــلمات ، لم ــح مس أن يصب
ــات التي ترتبت  ــلبيات واإليجابي ــن حيث الس القرار م
عليه ، وليس عيبا التراجع عنه إن وجدت عدم جدواه 
، والعودة إلى اآللية السابقة عبر شركة النفط وإلزامها 
بإبقاء الكميات في نطاق اإلمكانات المتاحة والحرص 

على إعالن أدق التفاصيل عن الكمية المستوردة 
ــبة  ــل –  اإلهالك – نس ــف النق ــراء – تكالي ــة الش ( قيم
ــن  ــون المواط ــى يك ــرى حت ــات أخ ــح )  وأي غرام الرب
ــه إلى الحد من  ــادر من تلقاء نفس ــى بينة تامة ويب عل
ــز  ــي تعزي ــهام ف ــة لإلس ــتقات النفطي ــتهالك المش اس

الصمود وإفشال مؤامرات االعداء .
* دور التجار 

ــن يبكي  ــاعري منظر رجل مس ــتفزني وأثار مش اس
ــه المبلغ الذي  ــه جلب مع ــدى الصيدليات ألن أمام إح
ــترى به العالج البنته قبل أسبوع ، لكنه وجد زيادة  اش
ــوى البكاء للتعبير  ــعر بـ1200 ريال فلم يجد س في الس
ــابهة  ــزن ، الموقف اختزال لمواقف مش ــن األلم والح ع
كثيرة أمام البقاالت ودكاكين البيع في كل المستويات 
ــبوع الحالي أن  ــاس بداية األس ــار الفزع لدى الن ــا أث . م
ــع وأغلقوا الدكاكين  ــط أوقفوا البي تجار الجملة والوس
ــكالية أن  ــلع ، االش ــا أدى إلى اختفاء الكثير من الس مم
ــى هواهم  ــار يتصرفون عل ــرف يتكرر والتج ــذا التص ه
بحجة تعويض السلعة المباعة مما ُيسهم في تصاعد 
ــكل جنوني ، هذه الدعوى الباطلة أثقلت  ــعار بش األس
ــرض والطلب توظف  ــاً أن فكرة الع ــن علم ــل المواط كاه
ــلعة يرتفع ثمنها ال تتراجع  لصالح التجار فقط ، أي س

وإن تحسن سعر الصرف .
ــا يحتم  ــورة والصعوبة م ــة الخط ــي غاي ــف ف الموق
على الحكومة المواجهة مقابل صحوة ضمائر التجار 
ــاعة العدوان واإلسهام  ــهام في التخفيف من بش لإلس
ــي قد  ــرة الت ــة الجائ ــرب االقتصادي ــدي للح ــي التص ف
تتفاقم معها األزمات ويخرج المواطن عن نطاق الصبر 
ــودة ال  ــداء غايتهم المنش ــل ، وهنا يحقق األع والتحم
سمح الله، واألمل أن يستيقظ الناس جميعاً لمثل هذه 
الحاالت وأن يكونوا على درجة عالية من المسؤولية ..  

والله من وراء القصد .

ُنذر الحرب االقتصادية ُنذر الحرب االقتصادية 
وأسلوب المواجهة وأسلوب المواجهة 

توصل باحثو جامعة Swansea إىل طريقة لتحويل أي نوع من النفايات البالستيكية إىل وقود 
هيدروجيني، يمكنه تشغيل سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية.

ــتيك، وتركه  ــق الباحثون هذا االخرتاق العلمي عرب إضافة مادة ممتصة للضوء إىل البالس وحق
يف محلول تحت أشعة الشمس..  ويمكن أن تكون هذه العملية بديال أرخص إلعادة التدوير، حيث 

أن البالستيك ال يحتاج إىل التنظيف أوال، وفقا للباحثني.
ــتيك  ــاء بالجامعة: "هناك الكثري من البالس ــم الكيمي ــور موريتز كوهنيل، من قس ــال الدكت وق
ــنويا، مليارات األطنان، ويتم إعادة تدوير جزء منه فقط. ونحن نحاول العثور عىل  ــتخدم س املس

استخدام ملا ال يتم إعادة تدويره".
ــا يؤدي إىل  ــول قلوي، م ــل وضعه يف محل ــتيك قب ــة للضوء إىل البالس ــادة املمتص ــاف امل وتض
ــنوات قبل أن يتم استخدام عملية تحويل  ــتغرق األمر س تصاعد الهيدروجني. ولكن، يمكن أن يس

البالستيك إىل وقود، عىل املستوى الصناعي.
كما أظهرت الدراسة املمولة من قبل مجلس العلوم والهندسة الفيزيائية ورشكة البرتوكيماويات 

النمساوية، كيف يمكن إعادة تدوير بقايا البالستيك إلنتاج بالستيك جديد أيضا.

اختراق علمي يحول النفايات البالستيكية إلى وقود للسياراتاختراق علمي يحول النفايات البالستيكية إلى وقود للسيارات
صنعاء/سبأ

ــاد أمس  ــود ُعب ــني العاصمة حم ــد أم تفق
ــذه  ــي تنف ــفلتية الت ــات اإلس ــرشوع الرتميم م
ــارع  ــور ، بش ــة العامة للطرق والجس املؤسس
ــة  ــار خط ــبعني يف أط ــة الس ــني بمديري األربع

تشمل الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة .
ــتمع أمني العاصمة ومعه وكيل األمانة  واس
ــغال واملشاريع املهندس  املساعد لقطاع األش
ــات  ــر الرتميم ــن مدي ــي م ــم الحوث عبدالكري

ــحلول  ــدس أحمد س ــة املهن ــة العاصم بأمان
ــبة  ــال الرتميمات ونس ــري إعم إىل رشح عن س
ــتخدمة يف  ــفلت املس ــات اإلس ــاز وكمي االنج

املرشوع والتي بلغت نحو طنني.
ــني  ــاد أمني العاصمة بجهود املهندس وأش
ــل  ــال يف ظ ــذه اإلعم ــذ ه ــني يف تنفي والعامل
الظروف الراهنة ، مؤكدا رضورة تنفيذ املرشوع 
ــدة وانجازه يف املوعد  وفقا للمواصفات املعتم

املحدد.

تفُقد مشروع الترميمات ا8سفلتية في مديرية السبعينتفُقد مشروع الترميمات ا8سفلتية في مديرية السبعين

كشفت دراسة أرشفت عليها منظمة الصحة 
ــة بأمراض  ــال االصاب ــادة احتم ــة عن زي العاملي
ــكري من  ــة ومرض الس ــة الدموي ــب واألوعي القل
ــان، خصوصا يف  ــي والخرف والرسط ــوع الثان الن

الكويت والسعودية والعراق.
وأظهرت دراسة أرشفت عليها منظمة الصحة 
العاملية أن أكرث من ربع البالغني يف العالم- أو 1.4 
ــون الكثري من التمارين  مليار شخص- ال يمارس
ــال تعرضهم ألمراض  ــة، مما يزيد احتم الرياضي
ــكري من  ــة ومرض الس ــة الدموي ــب واألوعي القل

ــان، خصوصا يف  ــي والخرف والرسط ــوع الثان الن
الكويت والسعودية والعراق.

ــت واحدة تقريبا من كل  ويف عام 2016م، كان
ــني كل أربعة رجال يف  ــيدات ورجل من ب ثالث س
ــتويات املوىص  ــون باملس ــم ال يلتزم ــاء العال أنح
ــاء وهي  ــي للبقاء أصح ــاط البدن ــن النش بها م
ــاط البدني  ــن 150 دقيقة من النش ــل ع ما ال يق
ــن القوية كل  ــة من التماري ــط أو 75 دقيق املتوس

أسبوع. بحسب وكالة "رويرتز".

الموت المبكر يالحق السعوديين والكويتيين والعراقيينالموت المبكر يالحق السعوديين والكويتيين والعراقيين

تحت شعار ((محاكمة قتلة أطفال ضحيان واجب إنساين وأخاليق))

ــهدت محافظة صعدة أمس مسرية جماهريية حاشدة تحت  ش
شعار " محاكمة قتلة األطفال واجب إنساني وأخالقي".

ــهداء جريمة أطفال  ــرية الحاشدة التي تقدمها آباء ش ويف املس
ــس األمريكي ترامب  ــة الرئي ــاركون بمحاكم ــان .. طالب املش ضحي
وامللك سلمان ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وكل من شارك يف 

سفك دماء الشعب اليمني.
ــف العدوان  ــر عوض أن تحال ــدة محمد جاب ــد محافظ صع وأك
ــاء منذ بداية العدوان يف ظل  ــفك دماء األطفال والنس أدمن عىل س
ــن يفرطوا  ــريا إىل أن اليمنيني ل ــز .. مش ــت أممي مخ ــتمرار صم اس

بحقهم وسيالحقون املجرمني مهما طال العدوان.
وأكد بيان صادر عن املسرية أن الدول التي تمد تحالف العدوان 
ــالح، رشيكة مبارشة يف سفك دماء األطفال والنساء  اإلجرامي بالس

ولن تسقط من املالحقة القانونية.
ــان األمم املتحدة ومجلس األمن ومحكمة الجنايات  وطالب البي
ــدوان األمريكي  ــم الع ــاه جرائ ــادة تج ــف ج ــاذ مواق ــة باتخ الدولي
السعودي خاصة بعد اعرتافه بارتكاب جرائم الحرب ضد اليمنيني.
ــعراء الحديدة بينهم شاعر تهامة  ــارك يف املسرية عدد من ش ش

أسد باشا.

محافظة صعدة تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة لمحاكمة ترامب وسلمان وبن زايدمحافظة صعدة تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة لمحاكمة ترامب وسلمان وبن زايد

مشهدمشهد

الطفل الجريح الذي كان يرتدي حقيبة مدرسية تابعة لمنظمة اليونيسف الذي 
أصيب يف مجزرة طالب ضحيان يحضر يف المسرية الجماهريية بمدينة صعدة التي 

حملت شعار (محاكمة قتلة األطفال واجب إنساين وأخاليق ).


