
رسائلكم  تصل إلينا

alahnomi1@gmail.com

althawrah99@yahoo.com            althawrah99@gmail.com  

ــلت دول العدوان يف احتالل الحديدة والسيطرة عىل  بعد أن فش
ــكريا حركت بعض املنظمات الدولية الورقة اإلنسانية  مينائها عس
وتصاعد الحديث حولها قبل مشاورات السويد بهدف ابتزاز الوفد 
ــليم امليناء لدول العدوان  الوطني والضغط عليه للموافقة عىل تس
ــانية لكن الوفد الوطني  ــهيل إدخال املساعدات اإلنس بذريعة تس
ــا أمميا بإبقاء   ــاورات حيث انتزع التزام ــرص عليهم يف تلك املش انت
ــليمه للسلطات املحلية الحالية وفرض التزاما  امليناء مفتوحا وتس
ــتهداف املمرات  ــفن وعدم اس ــدم عرقلة الس ــىل دول العدوان بع ع
ــياتهم من جنوب  ــحاب قوات الغزو ومليش ــارات الجوية وانس بالغ

املدينة .
ــات وهو  ــرب املفاوض ــعون له ع ــا كانوا يس ــل م ــذا االتفاق أفش  ه
ــي ظهرت يف  ــترييا الت ــم بالهس ــدوان ومرتزقته ــاب دول الع ــا أص م
ــم وتناقضاتهم املضحكة .... وكعادتهم عمدوا إىل عرقلة  ترصيحاته
ــليم  ــعبية بتس تنفيذ االتفاق فجاءت خطوة الجيش واللجان الش
امليناء لسلطات األمن الحالية « حسب نصوص االتفاق «  إحراجا 
ــت عن تنفيذ االتفاق  ــدوان واألمم املتحدة التي إن تراجع لدول الع
ــعب  ــتمرت يف التنفيذ فهو يف خدمة الش ــكل إحراجا لها وأن اس ش

اليمني وهذا ما ال تريده دول العدوان خاصة أمريكا .
ــرج باتهام  ــذاء العاملي الذي خ ــىل برنامج الغ ــاء الدور ع هنا ج
ــيايس بالفساد يف توزيع املساعدات اإلنسانية  سلطة املجلس الس

يف هذا التوقيت املتعمد بهدف :-
ــه و تربير  ــذي وقعت في ــرج ال ــن الح ــدة م ــم املتح ــراج األم -  إخ
ــيعطل  ــتمرار يف تنفيذه س ــاق ألن االس ــذ االتف ــن تنفي ــا ع تراجعه
ــىل الحديدة ومينائها  ــيطرة ع مخطط دول العدوان املتمثل يف الس
ــيدهم إىل  ــتمرار تحش ــم خاصة مع اس ــرتاتيجيا له ــه هدفا اس كون

جنوب املدينة .
ــح طريق  ــحاب وفت ــزام املرتزقة باالنس ــن إل ــا ع ــر تنصله  - تربي

الحديدة صنعاء حسب التزامهم يف االتفاق . 
ــدة  ــاء الحدي ــانية إىل مين ــاعدات اإلنس ــال املس ــل ايص - تعطي
ــى يقدم  ــيايس حت ــزاز املجلس الس ــدن البت ــاء ع ــتبداله بمين واس

تنازالت يف املفاوضات القادمة.  
ــيايس  ــس الس ــل املجل ــا بتحمي ــن تعهداته ــص م ــذا تتمل وهك
ــاه املرتزقة الذين رفضوا فتح  ــؤولية فيما لم يكن لها موقف تج املس

الطرقات وتأمني املمرات اإلنسانية.
ــف  حقيقة لقد تم إزالة كل املربرات التي يتعللون بها وهذا ما كش

عدم جديتهم يف مواصلة تنفيذ االتفاق.
ــل عن هذه  ــرد تضلي ــا هو إال مج ــاد فم ــم عن الفس ــا حديثه  أم
الحقيقة ألن الفساد هم من يمارسونه أما برشاء مساعدات منتهية 
ــبعني يف املائة من  الصالحية أو بتخزينها حتى تنتهي أو برصف س
امليزانية لكوادرهم وما تبقى من فتات لبعض الحاالت اإلنسانية ....

ــبعني  ــة الس ــيل يف مديري ــس املح ــدر باملجل ــى مص نف
ــائل اإلعالم  بأمانة العاصمة صحة ما تناقله عدد من وس
ــول إغالق املطعم الرتكي  ــع التواصل االجتماعي ح ومواق

باملديرية.
ــبأ) أن الجهات املختصة باملديرية  وأكد املصدر لـ (س
ــي لعدم حصوله عىل ترخيص  قامت بإغالق املطعم الرتك

ملزاولة املهنة من مكتب السياحة.
ــار املصدر إىل أن مخالفات املطعم الرتكي تضمنت  وأش
أيضا عدم قطع بطائق وشهادات صحية للعاملني فيه من 
صحة البيئة باإلضافة إىل عدم وجود موقف للسيارات ما 

يتسبب يف ازدحام مروري وغريها من املخالفات.
ــة  الدق ــري  تح إىل  ــالم  اإلع ــائل  وس ــدر  املص ــا  ودع
ــات  ــوع للجه ــات والرج ــرش املعلوم ــد ن ــة عن واملصداقي

املختصة.

الثورة / أسماء البزاز
دشنت وزارة الصناعة والتجارة حملة النزول امليداني 
ــوق اللحوم الحمراء يف ثالث  ملراقبة األسعار الخاصة بس

مديريات يف أمانة العاصمة.
ــب الصناعة  ــر مكت ــودان، مدي ــد عيل س ــح محم وأوض
ــورة“: ان  لـ“الث ــح  ــة يف ترصي العاصم ــة  ــارة بأمان والتج
ــع اللحوم  ــوم ومراكز بي ــوق اللح ــتهدفت  س ــة اس الحمل

الحمراء لضبط املخالفات السعرية
ــن املالحم  ــالت م ــة مح ــالق أربع ــم إغ ــه ت ــاف أن وأض
ــم بأكرث من  ــعر كيلو اللح ــا س ــة لبيعه ــة املخالف التجاري
ــة العاصمة،  ــالث مديريات بأمان ــال يف ث ــة أالف ري خمس
ــعار ولعدم التزامها بالتسعرية التي  نظرا للمغاالة يف األس

حددتها وزارة الصناعة والتجارة.
ــالق كافة محالت  ــتمر يف إغ ــح أن الحملة ستس وأوض
ــعرية الجديدة  الفتا إىل  اللحوم املخالفة واملتجاوزة للتس
ــعر الرصف والظروف املعيشية  اهمية مراعاة انخفاض س
ــع املتالعبني حيث  ــاون م ــني وأنًه ال ته ــة للمواطن الصعب

سيتم اتخاذ االجراءات القانونية الصارمة ضدهم.

برنامج المجاعة برنامج المجاعة 
العالمي ..العالمي ..

محلي السبعين: إغالق المطعم التركي محلي السبعين: إغالق المطعم التركي 
إجراء قانوني لعدم وجود ترخيص إجراء قانوني لعدم وجود ترخيص 

تدشين الحملة الميدانية للرقابة على تدشين الحملة الميدانية للرقابة على 
أسواق اللحوم بالعاصمة أسواق اللحوم بالعاصمة 

ألقت األجهزة األمنية بمحافظة إب القبض عىل العصابة التي قامت باختطاف 
أرسة من بيت النجار بصنعاء.

ــبأ) أن أرسة مكونة من  وأوضح مصدر أمني يف ترصيح لوكالة األنباء اليمنية (س
أب وأم وأربعة أطفال تعرضت للخطف من قبل مسلحني مجهولني.

وأشار املصدر إىل أن رجال األمن يف محافظة إب تمكنوا بعد عملية متابعة وتحر 
ــتكمال إجراءات  ــه يجري حاليا اس ــة .. الفتا إىل أن ــاء القبض عىل العصاب ــن إلق م

التحقيق.

األجهزة األمنية تلقي القبض على العصابة األجهزة األمنية تلقي القبض على العصابة 
التي اختطفت أسرة من بيت النجارالتي اختطفت أسرة من بيت النجار

ــة لتنمية وانتاج  ــة العام  نظمت املؤسس
ــي ويد تبني  ــعار يد تحم الحبوب تحت ش
بالتعاون مع مكتب الزراعة بمحافظة حجة 
ــيايس األعىل  ــس املجلس الس ــة رئي وبرعاي
ــل تكريم الفائزين  ــاط أمس حف مهدي املش
ــح الصماد  ــهيد صال ــس الش ــزة الرئي بجائ
ــرب منتجي  ــن أك ــني م ــة مزارع ــدد خمس لع

الحبوب للعام 2018م بمحافظة حجة.
ــل  وكي ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ويف 
ــن  م ــدد  وع ــايض  الق ــد  محم ــة  املحافظ
ــخصيات  ــة والش ــب التنفيذي ــدراء املكات م
االجتماعية والعسكرية أكد وكيل املحافظة 
ــتمرار  ــيس عىل رضورة اس ــد عيل القي محم

ــة واملزارعني  ــم الزراع ــات لدع ــذه الفعالي ه
ــب عىل كل  ــروف ويج ــذه الظ ــة يف ه خاص
ــة االنتاج الزراعي  املزارعني االهتمام وتنمي
ــذا الحصار  ــن أهمية يف ظل ه ــا للزراعة م مل
ــعودي  الس ــدوان  الع ــل  قب ــن  م ــر  الجائ
ــزة  ــه جائ تمثل ــا  م اىل  ــريا  ــي.. مش األمريك
ــوة  ــن خط ــني م ــهيد للمزارع ــس الش الرئي
ــية  ــبيل تعزيز الروح التنافس إيجابية يف س
ــاج وامليض قدما  ــادة اإلنت ــني املزارعني لزي ب

نحو االكتفاء الذاتي من الحبوب .
ــة  البطولي ــف  باملواق ــيس  القي ــاد  وأش
للرئيس الشهيد صالح الصماد وما قدمه يف 
ــبيل عزة اليمن يف جميع املجاالت والتي  س

توجت بمرشوع يد تحمي ويد تبني.
ــة العامة  من جانبه اوضح مدير املؤسس
ــة وإنتاج الحبوب احمد خالد الخالد  لتنمي
ــوب خصوصا يف  ــاج الحب ــة تنمية إنت أهمي
ــا بالدنا من  ــر به ــة التي تم ــة الراهن املرحل

حصار وحرب اقتصادية.
ــة  الزراع ــب  مكت ــام  ع ــر  مدي ــاد  وأش
ــة  ــى القدمي بدور املؤسس باملحافظة يحي
ــجيع  ــة لتنمية وإنتاج الحبوب يف تش العام
ــة  ــن أهمي ــة م ــه املحافظ ــا تمثل ــني مل ملزارع

زراعية وارض خصبة يف جانب الحبوب
ــي وأوبريت  ــل الحفل عرض مرسح تخل

زراعي وقصائد شعرية .

أجريت بمستشفى 22 مايو 
بضالع همدان محافظة صنعاء 
أمس أول عملية استئصال ورم 

رسطاني من قولون طفلة.
ــة  هيئ ــس  رئي ــح  وأوض
ــر  مطه ــور  الدكت ــفى  املستش
ــا طبيا  ــاح أن فريق ــد نج مرش
ــة  جراح ــاري  استش ــة  برئاس
ــاز الهضمي والكبد  أورام الجه
ــارب أجرى  اله الدكتور محمد 
عملية استئصال ورم رسطاني 

ــغ من العمر  ــري من طفلة تبل كب
عامني.

وأشار إىل أن العملية تمثلت 
ــة  ــن نهاي ــورم م ــتئصال ال باس
ــع تصفية  ــد م ــون الصاع القول
ــة  ــه املصاحب ــدد الليمفاوي الغ
ــل نهاية األمعاء  وإعادة توصي
الدقيقة إيل القولون املستعرض 
ــة  ــة الطفل ــرياً إىل أن حال .. مش

مستقرة.
فيما اعترب مدير املستشفى 

ــي أن  ــان الرشعب ــور عدن الدكت
ــي أجريت  ــة الت ــاح العملي نج
ــفى قفزة  ــرة يف املستش ألول م
ــات  ــتوى الخدم ــة يف مس نوعي

الطبية املقدمة.
ــادات  قي ــام  باهتم ــاد  وأش
ــة  واملحافظ ــة  الصح وزارة 
ــة  باملحافظ ــة  الصح ــب  ومكت
ــة  كاف ــل  وتذلي ــفى  باملستش
ــري  التي تواجه س ــات  الصعوب

العمل.

استئصال ورم سرطاني من قولون طفلة بمستشفى استئصال ورم سرطاني من قولون طفلة بمستشفى ٢٢٢٢ مايو بضالع مايو بضالع

مظلومية الشعب اليمني في محكمة العدل الدولية بهولندامظلومية الشعب اليمني في محكمة العدل الدولية بهولندا
ــة  برئاس ــس  أم ــز  تع ــة  بمحافظ ــاع  اجتم ــش  ناق
ــيني اإلجراءات  ــزاع الحس ــة محمد ه ــل املحافظ وكي

والضوابط الكفيلة بتوفري مادتي البرتول والديزل .
ــادة فرع رشكة  ــاع الذي ضم قي ــتعرض االجتم واس
ــة، الصعوبات التي تعرتض توفري  النفط ووكالء الرشك
ــي احتياجات  ــتقات النفطية للمحافظة بما يلب املش

املواطنني، وسبل معالجتها.

ــىل  ع ــيني  الحس ــل  الوكي ــدد  ش ــاع  االجتم ويف 
ــتقات النفطية  ــود لتوفري املش ــة مضاعفة الجه أهمي

للمحافظة خاصة يف ظل األوضاع الراهنة.
ــة بدورها  ــزة املختص ــالع األجه ــد أهمية اضط وأك
ــعرية  ــط املتالعبني بالتس ــب وضب ــة التهري يف مكافح
ــتمرار الرقابة واملتابعة وضبط  ــددة .. الفتا إىل اس املح
املخالفني واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.

ــخ عىل  ــوط يف التاري ــأول هب ــني ب ــت الص نجح
ــوة اعتربتها  ــن القمر يف خط ــري املرئي م ــب غ الجان
ــافه. واملسبار  فتحا لصفحة جديدة يف تاريخ اكتش
ــح التضاريس والتكوين  يدرس الرصد الفلكي ومس
ــري ويحمل بذورا لتجربة زراعة الخرضوات  الصخ

يف بيئة مغلقة عىل سطح القمر
ــانغ اي  ــبار الصيني تش ــذه الصور للمس ويف ه
ــوط ناجح يف تاريخ  ــت التاريخ كأول هب اربعة دخل
ــب البعيد من  ــي عىل الجان ــبار فضائ البرشية ملس
ــس  ــم يجل ــادة والتحك ــز القي ــا يف مرك ــر. وهن القم
ــبار ألول  ــار بث املس ــون يف انتظ ــون والفني املصمم
صورة قريبة عىل اإلطالق للجانب املظلم من القمر 

ــاف  ــدة يف تاريخ اكتش ــة جدي ــك صفح ــح بذل لتفت
ــة إنزال  ــبار عىل مركب ــمل املس ــرش للقمر، ويش الب
ــر وهبط  ــطح القم ــاف س وطوافة ومجس الستكش
ــبقا بعدما دخل  يف منطقة وقع االختيار عليها مس

مدار القمر يف منتصف ديسمرب كانون األول.
ــبار  ــو "رئيس مصممي املس ــون زه ج ــد "س واك
ــو متوقع ، وكانت  ــه :"كانت العملية برمتها كما ه ان
ــا للغاية.  ــوط متوازن ــة للغاية والهب ــة دقيق النتيج
ــكان للهبوط  ــايل هو أفضل م ــع الهبوط الح إن موق
ــن نتجه نحو  ــرى، نح ــه، وبعبارة أخ ــا علي حصلن

الهدف "
ــوم وتكنولوجيا  ــن رشكة عل ــت" هو وي" م وقال

ــاء الصينية :" دائما يكون للقمر جانب واحد  الفض
ــرب عقبة. لذلك،  ــر بحد ذاته يعت ــا، والقم ال يواجهن
فإن الجزء الخلفي من القمر منطقة معزولة وبقعة 
ــر. لقد  ــني األرض والقم ــات ب ــل املعلوم ــاء لنق عمي
أطلقنا يف عام 2018 قمرًا يسمى جرس ماغبي، مهد 

الطريق إلطالق القمر تشانغ اي اربعة ".
ــت الصني أول دولة تهبط  وبهذا اإلنجاز أصبح
ــم عىل الجانب البعيد من القمر، وذلك ضمن  بجس
ــج الفضاء الطموح لبكني التي تحاول اللحاق  برنام
ــيا والواليات املتحدة كي تصبح قوة فضائية  بروس
ــدء يف بناء  ــام 2030 وتعتزم الب ــول ع ــية بحل رئيس

محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام املقبل

إجراءات لتوفير المشتقات النفطية بتعزإجراءات لتوفير المشتقات النفطية بتعز

ــح الــقــمــر ــط ـــن س ــم م ــمــظــل ــى الـــجـــانـــب ال ــل ــط ع ــهــب ــي ي ــن ــار صــي ــب ــس ــح الــقــمــرم ــط ـــن س ــم م ــمــظــل ــى الـــجـــانـــب ال ــل ــط ع ــهــب ــي ي ــن ــار صــي ــب ــس م

تكريم عدد من المزارعين بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد بمحافظة حجة تكريم عدد من المزارعين بجائزة الرئيس الشهيد صالح الصماد بمحافظة حجة 

ــان ــج ــل ــى حــشــيــش دعـــمـــًا لــلــجــيــش وال ــن ـــن ب ــة غــذائــيــة م ــل ــاف ــانق ــج ــل ــى حــشــيــش دعـــمـــًا لــلــجــيــش وال ــن ـــن ب ــة غــذائــيــة م ــل ــاف ق

يوميات
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الجمعة

ــات  ديان ــون  وممثل ــون  وحقوقي ــطون  ناش ــم  نظ
السماوية ندوة تضامنية مع مظلومية الشعب اليمني 
ــالم  ــن داخل قرص الس ــد الحرب م ــالم ض ودعوة للس
ــة يف العاصمة الهولندية  ــى محكمة العدل الدولي ومبن

الهاي.

تناولت الندوة حجم املأساة يف اليمن جراء الحصار 
والحرب التي يشنها تحالف العدوان مطالبني برضورة 

وقف الحرب ودعم السالم يف اليمن.
ــاء منظمات وعدد من اإلعالميني  حرض الندوة رؤس

والناشطني من مختلف والديانات.

صنعاء/سبأ
ــريت قبائل بني حشيش محافظة  س
ــال  ــة ألبط ــة غذائي ــس قافل ــاء أم صنع
ــن  ــعبية يف ميادي ــان الش ــش واللج الجي

الصمود.
ــتعدادا  وتكونت القافلة التي تأتي اس
إلحياء اسبوع الشهيد, من مواد الغذائية 

ومواٍش وكميات كبرية من الزبيب.
ــائخ  ــة أكد مش ــيري القافل ــاء تس وأثن
وأبناء بني حشيش أن القافلة ستتبعها 
ــق  تحقي ــى  حت ــرى  أخ ــل  قواف ــدة  ع

االنتصار عىل الغزاة واملعتدين.
ــم القوافل أقل ما يمكن  واعتربوا تقدي
ــون أرواحهم ودماءهم  ــه ملن يقدم تقديم

ــن  ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف ــة يف س رخيص
وأمنه واستقراره.

ــي  ــاء بن ــان وأبن ــائخ وأعي ــا مش ودع
ــد  ــة لرف ــل اليمني ــة القبائ ــيش كاف حش
ــن العزة والكرامة والرشف. مؤكدين  ميادي
ــال  ــكل غ ــات ب ــد الجبه ــتعداد لرف االس

ورخيص.
ــورى  الش ــس  مجل ــو  عض ــاد  وأش
ــة  ــر املديري ــع ومدي ــود مان ــل محم فض
ــخاء وكرم قبائل بني  محمد القايض بس
ــل  ــات بقواف ــم للجبه ــيش ودعمه حش
ــني التضحيات  ــال. مثمن ــاء والرج العط
ــن  ــاع ع ــبيل الدف ــا يف س ــي يقدمونه الت

الوطن.

التهريب والتخريب وجهان لعملة واحدة فساهم معنا في مكافحة السجائر المهربة.

مصلحة الضرائب – الرقم المجاني: (٨٠٠٠٠٣٣).
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ــكرية يف الخرطوم يف  ــدرت محكمة عس أص
ــكر طيبة الحسناب  31 ديسمرب املايض بمعس
ــنوات والفصل من  ــجن خمس س ــا بالس حكم
ــوات  ــد بق ــىل العقي ــوق ع ــدون حق ــة ب الخدم
ــر ابراهيم ادم امللقب  الدعم الرسيع محمد أبك

(بعسيله).
ــم الرسيع تحدث  وقال مصدر بقوات الدع
ــر وهو  ــد أبك ــد محم ــوو: إن العقي ــي كارل ملونت
ــن اليمن مكبال  ــاء مدينة نياال أحرض م من أبن
ــاركة يف القتال ضمن  باألغالل بعد رفضه املش

قوات التحالف يف عاصفة الحزم.
ــام املحكمة أن الحرب  ــال العقيد أبكر أم وق
ــة  ــا بحماي ــة له ــن ال عالق ــدور يف اليم ــي ت الت
ــني وأن قواته تقاتل لوحدها عىل األرض  الحرم
ــعوديون الوضع  بينما يراقب اإلماراتيون والس

باألجهزة والرادارات فقط.
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