
عصر غد بالعاصمة صنعاء

صنعاء/ سبأ
ــيش  ــدارس بني حش ــت بم نظم
ــات  وقف ــس  أم ــاء  صنع ــة  محافظ
ــتمرار  باس ــداً  تندي ــة  احتجاجي

العدوان والحصار.
واستنكر الطالب صمت املجتمع 
ــا  م إزاء  ــؤ  والتواط ــب  املعي ــدويل  ال
ــم وحربه  ــدوان من جرائ ــه الع يرتكب
االقتصادية وما خلفته من تداعيات 
ــاع  وارتف ــة  الوطني ــة  العمل ــىل  ع

األسعار.
ــدة ومجلس  ــوا األمم املتح وطالب
ــا  م ــاه  تج ــم  بدوره ــام  بالقي ــن  األم
ــن حصار جائر  ــرض له اليمن م يتع
ــل أبناء  ــبب يف قت وعدوان ظالم تس

اليمن منذ قرابة أربعة أعوام.

ــة  املعني ــات  الجه ــوا  طالب ــا  كم
ــة بحق  ــراءات الصارم ــاذ اإلج باتخ
تجار الحروب واملتالعبني باألسعار.

ــر مكتب  ــاد مدي ــات أش ويف الوقف
ــس  ــد خمي ــة محم ــة باملديري الرتبي

ــي والطالب  ــكادر التعليم بتفاعل ال
ــعارهم للمسؤولية من خالل  واستش
ــطة املنددة  ــم الوقفات واألنش تنظي
ــىل  ع ــم  حرصه ــا  مثمن ــدوان..  بالع

استمرار العملية التعليمية.

ذكرت إحصائية أمنية أن عدد القضايا املضبوطة 
ــبتمرب  ــبوع األخري من س بأمانة العاصمة خالل األس
املايض ، بلغ 328 قضية جنائية منها 31 قضية رسقة 

مضبوط عىل ذمتهما 406 أشخاص.
ــن اإلدارة العامة  ــادرة ع ــة الص ــت اإلحصائي وبين
ــبأ)  ألمن العاصمة حصلت وكالة األنباء اليمنية (س
ــف مالبسات 16 قضية  ــخة منها انه تم كتش عىل نس
ــتبه بهم يف  جنائية كانت مجهولة والقبض عىل املش

ارتكابها.
وأوضحت أن 24 شخصا من املطلوبني امنيا لعدد 
ــب أوامر  ــا جنائية وبموج ــات يف قضاي ــن املحافظ م
ــة خالل  ــم يف العاصم ــض عليه ــى القب ــة ألق قضائي

األسبوع األخري من سبتمرب املايض.
وحسب اإلحصائية فإن تلك القضايا ضبطت عرب 
ــة بالعاصمة وتم  ــام الرشط مختلف إدارات أمن وأقس

أحالتها للنيابة وفقا للقانون .

احتجاجات طالبية بمدارس بني حشيش تنديدا باستمرار العدوان والحصاراحتجاجات طالبية بمدارس بني حشيش تنديدا باستمرار العدوان والحصار

ضبط ضبط ٣٢٨٣٢٨ قضية جنائية بأمانة العاصمة في ا&سبوع ا&خير من سبتمبر الماضي قضية جنائية بأمانة العاصمة في ا&سبوع ا&خير من سبتمبر الماضي

ــعة  ــاركة الواس ــعب اليمني للمش ــة للفعاليات أبناء الش ــة املنظم ــت اللجن دع
ــة بالعاصمة  ــالم عرص غد الجمع ــهاد اإلمام زيد عليه الس ــاء ذكرى استش يف إحي

صنعاء.
ــبأ) عىل أهمية املشاركة الفاعلة يف إحياء هذه  وأكدت اللجنة يف بيان تلقته (س

الذكرى والتأكيد عىل استمرار الصمود والثبات يف مواجهة العدوان.
وأشارت اللجنة إىل أنه سيتم تحديد املكان الحقا.

ذمار/سبأ
ــة العدوان،  ــتة من مرتزق ــة بمحافظة ذمار القبض عىل س ــت األجهزة األمني ألق
ــاص ومدرب بمركز تدريب  ــابق يف قوات الحرس الخ احدهم قناص وآخر ضابط س

الحرس.
وأوضح مصدر أمني لـ (سبأ) أن القناص اعرتف انه كان مكلفا بتنفيذ عمليات 
ــارك يف القتال إىل جانب العدوان ضد  ــال ،بينما اعرتف ضابط الحرس أنه ش االغتي

الشعب اليمني ، وقام بالتحشيد و تجنيد املغرر بهم لصالح العدو.
ــد املصدر أن أجهزة األمن باملرصاد لكل خائن ومرتزق وأنها لن تألو جهدا يف  وأك

القيام بواجبها القانوني والدستوري يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار.
ــر بالذكر أن أمن محافظة ذمار قد تمكن من إلقاء القبض عىل 45 مرتزقا،  الجدي

خالل سبتمرب املنرصم .

ــحن تابعة ملنظمة األمم  وصلت إىل مطار صنعاء الدويل أمس طائرة ش
ــف تحمل عىل متنها لقاحات خاصة  املتحدة لألمومة والطفولة اليونيس

لألطفال.
ــبأ)  وقال مدير إدارة اللقاحات يف برنامج التحصني طه العقاري لـ(س
”إن شحنة اللقاحات املقدمة من اليونيسف تتضمن خمسة ماليني و650 

ألف جرعة من لقاح الحصبة والحصبة األملانية.
ــة ضد مرض  ــة الوطني ــة بالحمل ــات خاص ــذه اللقاح ــار إىل أن ه وأش
ــوم  ــة يف عم ــتنفذها وزارة الصح ــي س ــة الت ــة األملاني ــة والحصب الحصب

محافظات الجمهورية للفئات العمرية من سن ٦ أشهر حتى ١٥ عاما.

صنعاء –سبأ
ــتثمار  ــاع االس ــة لقط ــل املحافظ ــة وكي ــس برئاس ــاء أم ــاع بصنع ــش اجتم ناق
ــع املياه باملحافظة  ــة بمدى التزام مصان ــن جمعان، الجوانب املتعلق يحيى محس

باملواصفات واملقاييس املعتمدة.
ــر عام الغرفة التجارية باملحافظة مطر املطري  وتطرق االجتماع الذي ضم مدي
ــة بمكتب  ــة البيئي ــي وإدارة الصح ــز الخوالن ــة عزي ــب الصناع ــر مكت ــب مدي ونائ
األشغال وعدد من مالكي مصانع املياه، سري العمل يف هذه املصانع ومدى تطبيقها 

للمواصفات.
وأكد االجتماع عىل أهمية التزام املصانع بمعايري الجودة واالشرتاطات الصحية 
ــر بها الوطن  ــة التي يم ــؤولية يف هذه املرحلة الحساس ــع للمس ــعار الجمي واستش
والعمل عىل النهوض بالصناعات املحلية وتعزيز قدرتها عىل املنافسة يف السوق.

ــى يتم معالجة  ــع املياه بصورة مؤقتة حت ــاع إغالق عدد من مصان ــر االجتم وأق
جوانب القصور فيها.

صنعاء/سبأ
ــية نبيل أحمد الغويل  ــؤون السياس التقى وكيل وزارة الخارجية للش
ــل  ــف مريتش ــل املقيم ملنظمة األمم املتحدة للطفولة اليونيس أمس املمث

ريالنو.
ــف  ويف اللقاء ثمن وكيل وزارة الخارجية الجهود التي تبذلها اليونيس
ــادي ودول العدوان  ــن قبل حكومة ه ــم الحملة اإلعالمية م ــن رغ يف اليم

التي تسعى لتشويه نشاط مكاتب األمم املتحدة العاملة يف اليمن.
ــة املمنهجة لدول العدوان وحكومة هادي الهادفة  وتطرق إىل السياس

تجويع الشعب اليمني من خالل الحرب االقتصادية.
ــت به مؤخرا من  ــف وما قام ــكر لجهود منظمة اليونيس وعرب عن الش
ــاعدات النقدية  ــدء رصف املس ــريا وب ــة الكول ــاني يف مكافح ــاط إنس نش

لحاالت الضمان االجتماعي وكذا يف ما يتعلق بدعم املعلمني.
فيما أكدت ريالنو دعم املنظمة واستمرار نشاطها بما يواكب معالجة 

قضايا الطفولة واملياه وغريها من الجوانب اإلنسانية يف اليمن.
ــارت إىل أن األوضاع اإلنسانية يف اليمن وصلت إىل أسوأ مراحلها  وأش

ولم يشهد العالم مثيال لها.

ــة والتجارة بمحافظة املحويت،  بدأ مكتب الصناع
ــالت التجارية لضبط  ــس، حملة ميدانية علی املح أم

املخالفني لألسعار وإحالتهم إلی النيابة العامة.
ــة والتجارة عيل  ــام مكتب الصناع ــح مدير ع وأوض
الصويف أن الحملة املكونة من مديري عموم املديريات 
ــن  ــة وإدارات أم ــغال والبيئ ــة واألش ــلطة املحلي والس

املديريات تستهدف تجار الجملة واملوردين واملحالت 
ــعار  ــات الغاز والنفط للتأكد من أس ــة ومحط التجاري
ــاذ اإلجراءات القانونية  البيع وضبط املخالفات واتخ

بحقهم.
ــكل يومي  ــل لجان الحملة بش ــتمرار عم ونوه باس
ــع  الوض ــات  تداعي ــل  ظ يف  ــعار  األس ــی  عل ــة  للرقاب

ــتمرار العدوان والحصار  ــادي الذي فرضه اس االقتص
بهدف تجويع الشعب اليمني.

وأشار الصويف إلی تعميم قيادة املحافظة بتشكيل 
ــة  ــتوی كل مديري ــی مس ــة عل ــات ولجن ــة عملي غرف
ــاط التجاري والرفع بأي  ــوق والنش ملتابعة حركة الس

مخالفات .

صعدة - سبأ
ــدة عيل  ــار محافظة صع ــم مستش ــدة ض ــة صع ــاء بمحافظ ــد لق عق
ــني الحوثي ونائب املدير القطري ملنظمة أوكسفام يف اليمن منينجي  حس

مانقوندا ومدير املؤسسة املحلية للمياه والرصف الصحي باملحافظة .
ــة احتياجات املحافظة من مشاريع املياه والجهود  كرس اللقاء ملناقش
املبذولة يف سبيل توفري احتياجات املواطنني من املياه خاصة يف ظل تهدم 

البنية التحتية لقطاع املياه باملحافظة جراء استمرار العدوان.
ــرصف الصحي  ــة املحلية للمياه وال ــدم مدير املؤسس ــاع ق ويف االجتم
ــي املادية  ــاع املياه والرصف الصح ــن احتياجات قط ــة رشحا ع باملحافظ
ــدوان آخرها  ــا قصف طريان الع ــاه التي طاله ــاريع املي ــادة تأهيل مش إلع

مرشوع مياه نشور والحمزات.
ــاريع املياه  ــة املحافظة ملش ــي حاج ــة الحوث ــار املحافظ ــد مستش وأك

خاصة باملناطق الرشقية منها والحدودية واملديريات النائية .
ــانية  ــاعدات إنس ــا تقدمه من مس ــفام وم ــود منظمة أوكس ــن جه وثم
ــا إىل أن العدوان  ــال املياه .. الفت ــني خصوصا يف مج ــن والنازح للمترضري
ــفام  ــاريع املياه ومنها مرشوع أوكس ــة ومنها مش ــتهدف األعيان املدني اس
ــتمرار  ــحار. من جانبه أكد مانقوندا اس ــذي نفذته بالطويلة مديرية س ال
ــانية يف اليمن ومنها محافظة  ــاريع اإلنس ــفام يف تنفيذ املش منظمة أوكس
ــة ولن  ــيكون قيد الدراس ــا أن ما طرح من احتياجات س ــدة .. موضح صع

تتأخر املنظمة يف تقديم العون للمترضرين.

فعالية جماهيرية 3حياء ذكرى استشهاد ا3مام زيدفعالية جماهيرية 3حياء ذكرى استشهاد ا3مام زيد

أمن ذمار يلقي القبض على ستة من المرتزقة أحدهم قناصأمن ذمار يلقي القبض على ستة من المرتزقة أحدهم قناص

وصول طائرة تابعة لليونيسف تحمل وصول طائرة تابعة لليونيسف تحمل 
لقاحات إلى مطار صنعاءلقاحات إلى مطار صنعاء

إجراءات للتحقق من التزام مصانع المياه بالمواصفات والمقاييسإجراءات للتحقق من التزام مصانع المياه بالمواصفات والمقاييس

ــرىض  مل ــة  بالجمل ــاة  معان
ــدة  بالحدي ــوي   الكل ــيل  الغس
ــق مرىض  ــة تالح ــاة يومي ، معان
ــة  بمحافظ ــوي  الكل ــل  الفش
ــز  الذي  ــذا املرك ــدة ويف ه الحدي
ــن مرىض  ــات م ــه املئ ــرتدد علي ي
ــة  باملحافظ ــوي  الكل ــل  الفش
ــت  ــيل تفاقم ــا للغس ومديرياته
ــدد وفيات  ــع ع ــم وارتف معاناته
ــبب  ــل الكلوي بس ــرىض الفش م
ــدوان  الع ــل  قب ــن  م ــار  الحص
ــات الالزمة  ــع دخول العالج ومن
ــة  بالجمل ــاة  ،معان ــيل  للغس
ــز الوحيد  ــدة وهذا املرك بالحدي
ــرتدد املرىض  ــة الذي ي باملحافظ

عليه لغسيل الكىل..
 مركز الغسيل الكلوي معاناة 
ال تنتهي ويعد هذا املركز لغسيل 
الكلوي يف الحديدة املركز األكرب 
يف الحديدة و تهامة والذي يرتدد 

عليه مئات املرىض من املحافظة 
ــات  واملحافظ ــا  ومديرياته
ــع عدد املرىض  ــاورة لها ارتف املج
ــيل  غس ــات  لجلس ــني  املحتاج
ــا  ــات هن ــز إىل املئ ــكىل يف املرك ال
ــات  آه ــرىض  امل اآلف   ــات  رصخ
ــة  ــوت كل لحظ ــه امل وآالم تواج
ــات  ــر العالج ــدم توف ــبب ع بس

بمركز الغسيل وبسبب الحصار 
الذي تفرضه دول العدوان ومنع 
ــتلزمات  ــة واملس ــول  األدوي دخ

الطبية للعالج وإنقاذ املرىض.
ــوي  الكل ــل  الفش ــرىض  م  
ــي  ــي تعان ــح الت ــدى الرشائ إح
ــن يف ظل توقف الكثري من  األمّري

مراكز غسيل الكىل.

معاناة مرضى الغسيل الكلوي مستمرة في مركز معاناة مرضى الغسيل الكلوي مستمرة في مركز 
الغسيل الكلوي بالحديدة بسبب العدوان والحصارالغسيل الكلوي بالحديدة بسبب العدوان والحصار

ممثل اليونيسف : ا&وضاع ا3نسانية في اليمن لم يشهد العالم مثيال لها ممثل اليونيسف : ا&وضاع ا3نسانية في اليمن لم يشهد العالم مثيال لها 

ــمــحــويــت ــن لـــXســـعـــار فــــي ال ــي ــف ــال ــمــخ ــط الـــتـــجـــار ال ــضــب ــة مـــيـــدانـــيـــة ل ــل ــمــحــويــتحــم ــن لـــXســـعـــار فــــي ال ــي ــف ــال ــمــخ ــط الـــتـــجـــار ال ــضــب ــة مـــيـــدانـــيـــة ل ــل حــم

جهود لتوفير احتياج محافظة جهود لتوفير احتياج محافظة 
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أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ــف الذي عقد أول  ــط قراءة واعية للتحال أبس
ــى هامش  ــورك عل ــه في نيوي ــي ل ــاع علن اجتم
ــبعين لألمم المتحدة البد أن  الدورة الثالثة والس
نسقط حرف القاف الستنباط الوصف المناسب 

للتحالف وهو تحالف الشر . 
ــي  ف ــة  ممثل ــاركة  المش ــدول  ال ــة  خارط ــن  م
ــان  ــر واألردن ، والكي ــج  ومص ــض دول الخلي بع
ــدة وادعاء  ــة الواليات المتح ــي برئاس الصيهون

حضور اليمن بشخص ال شرعية له. 
ــض  ــتكملت تروي ــكا اس ــح أن أمري ــا يتض مم
ــقطت  ــدال العربية فأس ــدول االعت ــمى ب ــا ُيس م
ــيطانية التي ظلت  ــوت عن الرغبة الش أوراق الت
تتفاعل في النفوس ويتم التعاطي معها بحذر 
واإلفصاح عنها في الكواليس وفي غرف مغلقة 
ــي وتحويل  ــان الصهيون ــراف بالكي ــي االعت وه
ــل ومحوري  ــة إلى طرف فاع ــة الصهيوني الدول

في المنطقة . 
ــرة  والمجاه ــن  العل ــى  إل ــف  التحال ــروج  خ
ــون قدم  ــا المجتمع ــي توصل إليه ــج الت بالنتائ
ــقوط المريع  ــن الترهل والس ــالة واضحة  ع رس
ــد وعرى  ــة الواح ــد األم ــاء إلى جس ــم االنتم لقي
ــي ترجمة فكرة  ــي واألمريكي ف ــدور البريطان ال
ــالل  خطة  ــود من خ ــي لليه ــن  قوم ــاد وط إيج
ــرغ  تف أن  ــود  عق ــالل  خ ــتطاعت  اس ــة  محكم
ــة عبر  ــن الجمعي ــن المضامي ــي م ــع العرب الواق
ــيناريوهات جاهزة لعبت أطراف عربية دوراً  س
ــام  ــة النظ ــي المقدم ــا ،  وف ــي ترجمته ــارزاً ف ب
السعودي حيث تشير جذور النشأة إلى العالقة 
ــان الصهيوني و الدور  ــة مع دولة الكي التاريخي
ــب على  ــم الغاص ــام في دع ــذا النظ ــي له الخف
ــطيني وحقه المشروع ،  ــاب الشعب الفلس حس

وهنا تظهر فداحة المؤامرة . 
ففيما الدم الفلسطيني ينزف واالحتالل جاثم 
ــي، تعاطت  ــي يغل ــارع العرب ــى األرض والش عل
ــازي أمعن في  ــق انته ــع الدين بأف ــعودية م الس
تشويه صورة الفصائل الفلسطينية وثبط همم 
ــف معها ، إلى جانب تقديم الزاد الفكري  التعاط
والدعم المادي الذي قاد إلى تعاظم الجماعات 
ــم  ــة اإلرهاب باس ــا إلى ممارس ــة ودفعه اإلرهابي

اإلسالم .
الكارثة أن أمريكا أعادت الكرة إلى صدر الدين 
ــباب المغرر بهم لتقويض األنظمة  ووظفت الش
ــت  ــا تعاط ــة ألنه ــية العربي ــات السياس والكيان
ــخرت  ــاب بمعايير مزدوجة ، س ــة اإلره ــع صف م
ــتكمال  العملية لخدمة المصالح األمريكية واس

مقومات فرض دولة الكيان الصيهوني . 
ــاوم لالحتالل  ــرت المق ــياق اعتب في هذا الس
ــع  التطبي ــض  يرف ــن  وم  ، ــا  إرهابي ــي  الصهيون
ــاب ، وهنا نُــدرك أن  ــا لإلره ــرائيل داعم ــع  إس م
ــبوه لنظام آلل سعود  ــي المش ــلوك السياس الس
ــر  ــروع التدمي ــى مش ــة وتبن ــق األم ــد تمزي تعم
ــعب  ــاعر التعاطف تجاه حق الش الممنهج لمش

الفلسطيني . 
ــي وظف لخدمة  ــت الكارثة أن المال العرب كان
ــع  ــام الواق ــى انقس ــاة إل ــت المأس ــرة وانته الفك
ــة وما  ــور المقاوم ــن : مح ــى محوري ــي إل العرب
ــكل الثقل  ــدال ، األخير ش ــمى بمحور االعت يس
ــيواصل  ــك أنه س ــر ، الذي ال ش ــي تحالف الش ف
ــيناريو التدمير حتى يحقق اختالل موازين  س
ــران بدالً  ــراع تجاه إي ــة الص ــر بوصل ــوة ويغي الق
ــن أذهان  ــاب ع ــا غ ــي ، م ــان الصهيون ــن الكي م
ــة  ــاء األم ــن أبن ــرفاء م ــاك ش ــن أن هن المجتمعي
ــتوعبوا الدرس من وقت مبكر وعرفوا تهافت  اس
ــداء وكان قرارهم  ــعودي لخدمة األع النظام الس
حاسماً أساسه الميادين وحدها ال غيرها كفيلة 
ــي حقيقة هامة  ــعوب ، وه بتحديد مصائر الش
ــذا التحالف  ــروا ه ــن حض ــا م ــى أن يفهمه أتمن
ــوى مغامرة  ــن س ــه لم يك ــوا أن ــوم ، ليدرك المزع
ــوم  ــا المحت ــتلقى مصيره ــدة س ــة جدي أمريكي
ــذه المغامرات ، وأختم  ــذي وصلت إليه مثل ه ال
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