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ــر له بأنه لو  ــالم يف أث ــد أخربنا اإلمام عيل عليه الس ــر فعالً ، وق ــوع كاف الج
ــروف البالغة التعقيد  ــالم الله عليه ، ونحن ويف الظ ــر رجالً لقتله س كان الفق
ــة ..التي يمر بها الوطن ، والتداعيات الكارثية التي خلفها  واألوضاع العصيب
ــرة التي قامت  ــفية والقرارات الجائ ــات التعس ــدوان والحصار  ،واملمارس الع
ــتهم  ــعب يف معيش ــادق الهادفة إىل التضييق عىل أبناء الش ــا حكومة الفن به
ــة من خالل  ــال األزمات االقتصادي ــات وافتع ــن خالل قطع املرتب ــم م وخنقه
ــاء وتقييد حركة التجارة عرب ميناء الحديدة  ــة العملة املحلية دون غط طباع
ــة معاناة املواطنني  ــبب يف مضاعف ــدف خلق أزمات تموينية خانقة والتس به
وإدخالهم يف حالة حيص بيص يرضبون أخماساً يف أسداٍس وهم يلهثون يف 

سبيل تلبية الحاجيات األساسية لهم  .
ــتويات  ــن اليمنيني إىل أدنى مس ــواد األعظم م ــاة وفاقة أوصلت الس معان
ــعب اليمني صامداً ثابتاً متماسكاً عصياً  الفقر ، ولكن ورغم كل ذلك ظل الش
ــفية اإلذاللية ،  ــات القمعية والتعس عىل كافة املؤامرات واملخططات واملمارس
لم يخضع ولم يركع ، ولم يأبه للمغريات التي قدمت واإلغراءات التي منحها 
ــالء واملرتزقة  ــراط يف صفوف العم ــعودي واإلماراتي مقابل االنخ ــدو الس الع
ــه وقتالهم تحت  ــم للعدوان وتخندقهم يف صف ــة الذين أعلنوا تأييده والخون
ــي ، والصرب والتحمل  ــعب متحلياً بأعىل درجات الوع ــه ، حيث ظل الش رايت
ــة يناضلون من  ــبوقة ، ألنهم أصحاب قضي ــاب واملعاناة غري املس رغم الصع

أجلها ، ويصربون ويثبتون من أجل االنتصار لها  .
ــة والخيانة  ــربر للعمال ــن م ــك م ــد هنال ــال يوج ــاة ف ــت املعان ــا بلغ ومهم
ــواه ، لذا فمن  ــمى من كل ما س واالرتزاق عىل اإلطالق ، فالوطن هو أغىل وأس
ــخط  ــوا بجبهة العدوان هم محط س ــم والتحق ــعبهم وخانوا وطنه ــوا ش باع
ــن املعطاء ألنهم حادوا عن  ــار كل رشفاء وأحرار هذا الوط ــتهجان واحتق واس
الطريق السليم واملنهج القويم وتحولوا إىل أدوات رخيصة بيد املحتل الغازي 
الباغي السعودي واإلماراتي وتجردوا من كل القيم واألخالق واملبادئ ورضوا 
ــزاق ، فهم مدعاة  ــة والخيانة واالرت ــقوط املهني يف وحل العمال ــهم الس ألنفس
للخزي والعار والفضيحة والذل واملهانة واالحتقار ، من قتل منهم مات ميتة 
ــعاب والصحارى ، والكثري منهم تنهش  جاهلية ، ومن دفن منهم  دفن يف الش
جثثهم الكالب الضالة ووحوش الرباري والبعض منها تظل مرمية يف الشعاب 
ــاكل عظمية ، ومن عاش  ــارى واألودية حتى تتحول إىل هي ــال والصح والجب
ــة بعد أن كان  ــة الذل واملهان ــل مرشداً عن بيته وأهله ، يعيش عيش ــم يظ منه

عزيزاً مكرماً  .
ــبل  ــد.. مهما بلغ بنا الجوع والفقر ، ومهما ضاقت بنا الس ــرص املفي باملخت
ــلمان  ــلّم بوالية ترامب وس ــن نرتمي يف أحضان قوى العدوان ولن نس ــا ل فإنن

ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان مهما كان الثمن .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

ــة  أكد اجتماع عقد أمس بديوان وزارة الثقافة بصنعاء برئاس
ــاء حنني  ــيس ومحافظ صنع ــه أحمد الكب ــة عبدالل ــر الثقاف وزي
ــن هيئة األرايض  ــاظ املعد م ــذ مخطط الحف ــة رضورة تنفي قطين
ــاحة والتخطيط العمراني، واملتضمن مرشوع إعالن مبنى  واملس

دار الحجر التاريخي وما حوله محمية تاريخية وطبيعية.
ــة العامة  ــن رئيس الهيئ ــذي ضم كال م ــر االجتماع، ال ــا أق كم
لالثار واملتاحف مهند السياني ومعنيني من هيئة األرايض ومدير 
ــكيل لجنة ملعاينة  ــب الثقافة باملحافظة عبدالله العابد، تش مكت
املباني املحيطة بدار الحجر ومنع أي استحداث أو رفع مباني يف 

املنطقة إالّ بعد موافقة جميع الجهات ذات العالقة.
ــم مقابل دار  ــاء يف املبنى القائ ــاف البن ــاع إيق ــا أقراالجتم كم
ــقف املبنى  ــث وتقضيض س ــدور الثال ــدة ال ــة أعم ــر وإزال الحج
ــة القريبة  وإزالة بيت الدرج وكذا عمل حزام أخرض حول املدرس
ــة كونها منطقة  ــىل الطابع الجمايل للمنطق ــن الدار للحفاظ ع م

بساتني ويجب الحفاظ عىل البعد الجمايل فيها.

صنعاء/سبأ
ــة أمس ندوة  ــي بأمانة العاصم ــد اليمني الرتك ــدت باملعه عق

ثقافية حول الحرب الناعمة وخطورتها عىل الشعب اليمني.
ــي والتدريب املهني  ــار نائب وزير التعليم الفن ويف الندوة أش
ــوايل إىل أن الحرب الناعمة ال تقل خطورة عن  الدكتور خالد الح
ــن التغليف املجمل  ــتهدف بنوع م ــكرية كونها تس ــرب العس الح
ــن أصالتها  ــح بعيدة ع ــعوب لتصب ــادئ وثقافة الش ــد ومب عقائ

وعراقتها وحضارتها وقيمها.
ــذا النوع من الحرب  ــعب اليمني يتعرض له ــت إىل أن الش ولف
بهدف إضعاف صموده وتغيري مفاهيمه وثقافته الوطنية .. مؤكدا 
أن الشعب اليمني يعي ذلك ولن تتمكن منه أي محاوالت لتغيري 

مساره وسيظل قويا يف وجه العدوان وثابتا أمام كل التحديات.
ــم  ــب التعلي ــر مكت ــن مدي ــات م ــدوة كلم ــالل الن ــت خ وألقي
ــل وزارة  ــدي ووكي ــادل امله ــور ع ــة الدكت ــة العاصم ــي بأمان الفن
ــامي تطرقت إىل  ــد الش ــح الخوالني وأحم ــيخ صال ــاف الش األوق
ــكا وإرسائيل وأدواتها  ــة التي تقودها أمري ــوم الحرب الناعم مفه

ومخاطرها عىل الفرد واملجتمع .
ــذه الحرب  ــبة ملواجهة ه ــائل املناس ــاع الوس ــاروا إىل اتب وأش

والتصدي لها.

الحديدة /سبأ
ــة القائم  ــس برئاس ــدة، أم ــة الحدي ــاع بمحافظ ــش اجتم ناق
بأعمال املحافظ محمد عياش قحيم  وضم مدراء مديريات مركز 

املحافظة ، األوضاع التموينية يف املدينة.
واستعرض االجتماع الصعوبات التي تواجه السلطة املحلية 
ــية، والرقابة  ــعار املواد الغذائية األساس ــات يف ضبط أس باملديري
ــددة من قبل  ــعار املح ــزام التجار بالبيع باألس ــواق وإل عىل األس

وزارة الصناعة.
ــىل أهمية  ــال املحافظ ع ــد القائم بأعم ــاع أك ــالل االجتم وخ
ــدوره يف ضبط املخالفني لقائمة  ــام مكتب الصناعة والتجارة ب قي

األسعار الرسمية.

الجوع كافر .. ولكن الجوع كافر .. ولكن 
الخيانة أشد كفرًاالخيانة أشد كفرًا

لجنة لمنع االستحداثات لجنة لمنع االستحداثات 
بدمحيط قصر الحجربدمحيط قصر الحجر

ندوة بصنعاء حول الحرب ندوة بصنعاء حول الحرب 
الناعمة وخطورتهاالناعمة وخطورتها

مناقشة األوضاع التموينية بالحديدة مناقشة األوضاع التموينية بالحديدة 
ــني يف قتل الصحايف  ــعودية بحق املتورط ــلطات الس ــم املتحدة بنزاهة محاكمة تجريها س ــككت األم ش
ــن أكتوبر املايض ,  ــعودية يف الثاني م ــة العربية الس ــه وتقطيعه يف قنصلي ــقجي الذي تم قتل ــال خاش جم

وطالبت بمشاركة دولية يف عملية املحاكمة للمتهمني
ــتطيع تقييم نزاهة املحاكمة الجارية بالسعودية يف  ــان باألمم املتحدة، ال نس وقال مكتب حقوق اإلنس

قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي".
ــاني، املتحدثة باسم مكتب حقوق  ــمي لألمم املتحدة، طالبت رافينا شامداس ووفقا ملا نرشه املوقع الرس
ــان  ــت أن مكتب األمم املتحدة لحقوق اإلنس ــاركة دولية". وأضاف ــتقل "بمش ــان بإجراء تحقيق مس اإلنس

يعرتض دائما عىل عقوبة اإلعدام.
ــني يف قتل الصحفي  ــة األوىل ملحاكمة املتهم ــد الجلس ــاض اعلنت الخميس، عق ــلطات الري ــت س وكان

خاشقجي، وأن عدد املتهمني 11 شخصاً.

تشكيك اممي في نزاهة محاكمة قتلة تشكيك اممي في نزاهة محاكمة قتلة 
الصحافي خاشقجي في السعوديةالصحافي خاشقجي في السعودية

املحويت/سبأ
ــدر أمس عىل التحضريات إلحياء  ــع محافظ املحويت فيصل أحمد حي اطل

الذكری السنوية للشهيد.
ــم والوكيل  ــة الدكتور عيل الزيك ــام محيل املحافظ ــاع ضم أمني ع ويف اجتم
ــارض تليق  ــات ومع ــة فعالي ــدر عىل إقام ــظ حي ــث املحاف ــروان .. ح ــادق ف ص

بتضحيات الشهداء يف سبيل عزة وكرامة الوطن .
ــؤولية والثبات يف  ــهيد تحيي لدى الجميع روح املس ولفت إىل أن ذكری الش
ــرياً إىل أن أهمية إحياء فعاليات ذكرى الشهيد تكمن يف  مواجهة العدوان .. مش

التذكري بتضحيات الشهداء يف الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وشدد عىل رضورة االهتمام بأرس الشهداء وتلمس احتياجاتهم.

ــهداء بمدينة املحويت  وكان املحافظ حيدر والزيكم وفروان زاروا روضة الش
ووضعوا إكليالً من الزهور وقرأوا  الفاتحة عىل أرواح الشهداء.

بيعت سمكة تونة، ذات زعانف زرقاء يف، يبلغ وزنها 278 كيلوغراما بمبلغ 3 
ماليني دوالر يف املزاد الياباني األول لعام 2019.

يعد هذا أيضا أول مزاد منذ نقل سوق تسوكيغي الشهري يف طوكيو إىل موقع 
جديد عىل الواجهة البحرية للمدينة.

ــني – وإن كانت مهددة باالنقراض- بلغ  ــبة للنوع الثم والعرض الفائز بالنس
ــعر القيايس السابق الذي بيعت به سمكة التونة األغىل يف  أكرث من ضعف الس

العالم سابقا عام 2013.
ــيش كيمور  ــر مالكها كوي ــورا، التي يدي ــة كيوم ــمكة رشك ــرتت هذه الس واش

سلسلة (سويش زانماي).
ــرت هيئة االذاعة والتلفزيون اليابانية (ان.اتش.كيه) كيومورا مبتهجا  أظه
وهو يقول إنه فوجئ بارتفاع سعر التونة هذا العام ، لكنه أضاف "جودة التونة 

التي اشرتيتها هي األفضل".
ــماك عادة بسعر يصل إىل88 دوالرا للكيلوغرام لكن السعر يرتفع  تباع األس
ــبة للصيد  ــة العام، خاصة بالنس ــن 200 دوالر للرطل قرب نهاي ــد ع ــا يزي إىل م

الثمني القادم من أوما يف شمال اليابان.

محافظ المحويت يطلع علی تحضيرات محافظ المحويت يطلع علی تحضيرات 
إحياء ذكری الشهيدإحياء ذكری الشهيد

اليابان.. بيع سمكة تونة بـ اليابان.. بيع سمكة تونة بـ ٣٣ماليين دوالر ماليين دوالر 

يوميات

عبدالفتاح علي البنوسعبدالفتاح علي البنوس
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األحد

اجتماع برئاسة وزير اإلعالم يناقش خطة المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون لعام اجتماع برئاسة وزير اإلعالم يناقش خطة المؤسسة العامة لإلذاعة والتلفزيون لعام ٢٠١٩٢٠١٩م م 
صنعاء / سبأ

ــة العامة  ــس إدارة املؤسس ــاع ملجل ــس اجتم ــد أم ٌعق
ــة وزير اإلعالم رئيس  ــة لإلذاعة والتلفزيون برئاس اليمني

مجلس اإلدارة ضيف الله الشامي.
ــة للعام  ــر أداء املؤسس ــة تقري ــرس االجتماع ملناقش ك
املايض والصعوبات التي واجهت سري العمل وسبل وضع 
ــتوى  ــني وتطوير مس ــة بما يكفل تحس ــات الالزم املعالج

األداء.
ــاع بحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة  وتطرق االجتم
ــة أحمد راصع وأعضاء مجلس اإلدارة،  مدير عام املؤسس
ــة خالل العام الجاري واملقدمة  إىل خطط وبرامج املؤسس
من مسؤويل القطاعات واإلدارات وما تتضمنه من أهداف 
ــد أن تم  ــع الراهن، بع ــة مواكبة للوض ــراءات تنفيذي وإج

مناقشتها وإجراء التعديالت الالزمة عليها.
ويف االجتماع أكد الوزير الشامي، أهمية عودة مجلس 
ــة لعقد اجتماعاته الدورية وممارسة املهام  إدارة املؤسس
ــر األداء، وفقا لقانون  ــم العمل وتطوي ــة به يف تنظي املناط
ــة، والعمل عىل معالجة اإلشكاليات التي  ــاء املؤسس إنش

صاحبت تنفيذ املهام خالل العام املايض.
ــة الجهود وتفعيل عمل القطاعات  وحث عىل مضاعف
ــة  واإلذاعي ــة  التلفزيوني ــام  واألقس ــة  العام واإلدارات 
إىل  ــا  الفت ــة..  باملؤسس ــة  واإلداري ــة  واملالي ــية  والهندس
ــة، وفقا  ــة واقعي ــط وبرامج املؤسس ــون خط ــة أن تك أهمي
ــارات العمل اإلعالمي التي  ــة ومس ملهام وأهداف املؤسس
ــات  ــادات املؤسس ــابق مع قي ــاع س ــا يف اجتم ــم طرحه ت

اإلعالمية.
ــائل  ــز دور وس ــة تعزي ــالم إىل أهمي ــر اإلع ــار وزي وأش

ــهدها  ــطة التي تش ــا لألحداث واألنش ــالم ومواكبته اإلع
ــدوان  الع ــتمرار  اس ــل  ظ يف  ــيما  س ــة،  الوطني ــاحة  الس
ــة املواكبة لها عرب  ــا يتطلبه ذلك من التغطي والحصار وم

مختلف القنوات واإلذاعات.
ــة  ــس مجلس إدارة املؤسس ــر اإلعالم رئي ــرق وزي وتط
ــة الرؤية  ــون، إىل أهمي ــة والتلفزي ــة اليمنية لإلذاع العام
ــة لبناء الدولة اليمنية الحديثة عىل ضوء املرشوع  الوطني
الذي أطلقه الرئيس الشهيد صالح الصماد " يد تحمي .. 
ــرتاتيجية لإلعالم  ويد تبني" ووفقا ملوجهات الرؤية االس

الوطني ومواكبته للمرحلة الراهنة.
ــرتاتيجية للمرشوع، وما  ولفت بهذا الصدد إىل األهمية االس

يتطلبه ذلك من مواكبة إعالمية تعزز من مسار بناء الدولة.

ــة  اإلعالمي ــة  الخط ــني  تضم رضورة  ــىل  ع ــدد  وش
ــات  ــوات واإلذاع ــني أداء القن ــر وتحس ــة، تطوي للمؤسس
ــن  ــوع الربامج وحس ــا إىل جانب تن ــا وفني ــة مهني الوطني
ــي  ــات الت ــطة والفعالي ــة لألنش ــون مواكب ــار لتك االختي

تشهدها البالد.
ــؤويل القطاعات  ــه بمس ــن ثقت ــالم ع ــّرب وزير اإلع وع
ــط  ــذ الخط ــؤولية تنفي ــل مس ــة يف تحم واإلدارات العام
ــة لديها من  ــج عىل أكمل وجه، خاصة وأن املؤسس والربام
الخربات والكوادر اإلعالمية والفنية ما يمكنها من تحقيق 
ــة ومتابعتها  ــوزارة واملؤسس ــادة ال ــدا دعم قي ــك.. مؤك ذل
ــات واالحتياجات  ــات واإلمكاني ــتمرة لتوفري املتطلب املس

الالزمة لتنفيذ الخطط والربامج.

تدشين الحملة اإلعالمية الشعبية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدوليتدشين الحملة اإلعالمية الشعبية لرفع الحصار عن مطار صنعاء الدولي

صنعاء / سبأ 
ــنت بمطار صنعاء الدويل أمس الحملة اإلعالمية الشعبية الطوعية التي تقيمها  دش
ــعار " ارفعوا الحصار عن مطار صنعاء  اللجنة املنظمة لكرس الحصار عن اليمن تحت ش

الدويل ".
ــذي يعاني من مرض  ــنوات ال ــغ من العمر خمس س ــق الطفل محمد البال ــث أطل حي
ــوا مطار صنعاء  ــالة مفادها " افتح ــة الهادفة إيصال رس ــتاق للحمل ــان، أول هاش الرسط

الدويل أمام الرحالت اإلنسانية واملدنية والتجارية".
ــعبان  ــار رئيس اللجنة املنظمة لكرس الحصار عن اليمن عبدالله ش ــني أش ويف التدش
ــاء املجتمع اليمني  ــل معربة عن أبن ــمية أو حزبية ب ــع أي جهة رس ــة ال تتب إىل أن الحمل
بكل فئاتهم جراء ما يعانيه، خاصة املرىض الذين تستدعي حاالتهم املستعصية سفرهم 

للعالج.
ــارج والجاليات  ــن يف الداخل والخ ــا كل أبناء الوط ــارك فيه ــت إىل أن الحملة يش ولف
اليمنية والطالب وكل الرشفاء من الدول الشقيقة والصديقة من خالل تفاعلهم مع حملة 
التغريدات يف كافة شبكات التواصل االجتماعي التي انطلقت الساعة الثامنة من مساء 

أمس.
واعترب بيان صادر عن الحملة، مطار صنعاء الدويل، شـريان الحيـاة الرئيسـي ملعظم 

املحافظات اليمنية ويســتفيد منــه حوالــي 80 يف املائة مــن ســكان اليمن.
ــافر  ــتة آالف مس ــر مـــن س ــدم أكثـــ ــاء كان يخـــ ــار صنع ــان إىل أن مط ــت البي ولف
ـــــحن الجـــوي مـــن  ـــة لحركـة الش ــا باإلضافـة إلـى أنـه يعـد البوابـة الرئيس يوميـــ
ــو، خصوصا أدوية  ــل عبـــر الجـــ ــة التـــي تنقـــ ـــــتلزمات الطبيـــ ــة واملس األدويـــ
ـــــرطان والســـكري والفشـــل الكلـــوى والقلـــب واألوعيـــة  األمراض املزمنـــة كالس

الدمويـــة والثالســـيميا وأمـــراض الـــدم الوراثيـــة.
ـــــعودية  ــا قامـــت بـــه دول تحالـــف العدوان بقيـــادة الس ــح البيان أن مـــ وأوض
ــى مطــار صنعــاء  ـــــحن مـــن وإلـــ ــن إيقـــاف لحركة الركاب والش ــارات مـــ واإلمـــ
ــــطس 2016م حتــى اليــوم علــى رحـالت الخطــوط الجويــة اليمنيــة  منــذ 9 أغس

والرحــالت األخرى عىل الرغــم مــن أن جميــع الرحــالت ذات طابــع إنســاني.
ــري  ــبوقة، حيث تش ــانية غري مس ــة إنس ــار أدى إىل كارث ــالق املط ــان أن إغ ــر البي وذك
ــجلت من الحاالت املرضية  إحصائيات وزارة الصحة إىل أن أكرث من 30 ألف حالة وفاة س
ــتعصية بسبب عدم القدرة عىل السفر للخارج، كما تشري إىل وفاة أكرث من مائة ألف  املس

حالة بسبب نفاد األدوية واملستلزمات واملحاليل الطبية التي كانت تنقل عرب الجو.
ــوت نتيجة انعدام  ــض مهددون بامل ــارب 878 ألف مري ــان أن هناك ما يق ــح البي وأوض
ــة التي تنقل  ــتلزمات الطبي ــراض املزمنة واملحاليل واملس ــد من األدوية ملرىض األم العدي
ــتعصية بحاجة للسفر وينتظرهم  عرب الجو، منهم ما يقارب 200 ألف مريض حاالت مس

مصري مجهول يف حالة عدم فتح املطار، حيث يتوىف منهم من 25-15 حالة يومياً.
ــبعة آالف مريض بالفشل  ــيل الكلوي أغلقت وس ــبعة مراكز للغس وأكد أن أكرث من س
ــف مريض باألورام  ــارج ناهيك عن أن 32 أل ــات زراعة الكىل بالخ ــوي بحاجة لعملي الكل

الرسطانية، أصبحوا مهددين باملوت نتيجة استمرار إغالق املطار.
ــي انطالق الحملة تزامنا مع وصول املبعوث األممي إىل اليمن مارتن غريفيث إىل  ويأت
العاصمة صنعاء، حيث استقبله عدد من األطفال املصابني بالرسطان عىل عربة إسعاف 
ــفر  ــتدعي حاالتهم الس ــزري للمرىض الذين تس ــاني امل ــس الوضع اإلنس ــورة تعك يف ص

للعالج خارج اليمن.
تصوير/ فؤاد الحرازي 

 تعاملك بالسلع المهربة بما فيها السجائر مشاركة في تخريب وتدمير االقتصاد الوطني واضرار بالمجتمع.                                     
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