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أكد مارتن غريفيث أن دور ومسؤوليات سلطات األمن املحلية يف الحديدة 
ــري أن األداء املهزوز  ــه ، غ ــد يف محل ــمة وهو تأكي ــة وحاس ــاق واضح يف االتف
ــة كامريت ، وحالة التلبس التي ظهر  والضعيف لفريق املراقبة األممية برئاس
بها الجرنال كامريت يف أدائه متوازيا مع غموض املوقف األممي إزاء خروقات 
ــكري ارتكبها  ــرق أمني وعس ــي زادت عن 5 آالف خ ــة والت ــدوان املتواصل الع
ــتجرار النقاش حول وضع  ــدوان ومرتزقته منذ بدء االتفاق ، واس ــف الع تحال
آليات للتنفيذ نحو تفسريات وتوصيفات ترضب بنود االتفاق وتنحرف به عن 

مساراته الصحيحة.
ــيد  ــويد والذي قصده قائد الثورة الس ــذ اتفاق الس ــل التباطؤ يف تنفي ولع
ــد مالمح  ــني العام أح ــه بمبعوث األم ــي يف لقائ ــن الحوث ــدر الدي ــك ب عبداملل
ــار وعودة  ــل واالنهي ــويد للفش ــت وتعرض اتفاق الس ــي عرض ــراف الت االنح

األمور إىل مربع الصفر وبالتايل تكرار تجارب الفشل ذاتها.
ما ينبغي التأكيد عليه أن ضبابية املوقف األممي إزاء استمرار الخروقات 
ــو من أخطر العوامل التي  ــويد ، ه ــدة ، واملماطلة يف تنفيذ بنود الس يف الحدي
ــويد بل وتنسف مسار السالم كليا ، وهذا ما تؤكده محاوالت  تهدد اتفاق الس
ــليم  ــات الثنائية منها رفضه يف تس ــع عن االلتزام ــدوان النكوص والرتاج الع
ــذ اتفاقية  ــا كمرحلة أولية يف تنفي ــث ومبادلته ــال الجث ــادات وبدء انتش االف

األرسى. 
عىل غريفيث أن يظهر تمسكه باتفاق السويد ال من خالل إشادته بموقف 
صنعاء يف تنفيذ االتفاق فقط ، بل بإلزام العدوان ومرتزقته بتنفيذ ما عليهم ، 
خصوصا وأن قرار مجلس األمن األخري ألزم الجميع بتنفيذه ، مالم فسيكون 

غريفيت متهما وعليه أن يستعد ملصري سلفه ولد الشيخ أحمد.   
ــوث وفريقه واملنظمة التي  ــا يبدو فإن فرصة التزال متاحة أمام املبع وفيم
ــض القضايا  ــة تأجيل بع ــة ، أما محاول ــة املقبل ــل بدء الجول ــل فيها قب يعم
ــع عنها بايجاد  ــالل تجزئتها أو الرتاج ــا اآلخر من خ ــاف عىل بعضه وااللتف
ــريات ملتوية فلن تقود لنجاح بقدر ما تقود نحو الفشل ، وتفخخ طريق  تفس

السالم بمزيد من االلغام والتعقيدات العميقة.
رصف مرتبات اليمنيني وفتح مطاراتهم قضايا ال تحتاج إىل جهود موعودة 
ــيد مارتن  ، بل إىل حلول ناجزة وعاجلة ، فال نجاح التفاق قبل  فقط من الس
ــة إىل مطار صنعاء  ــا ، وإعادة الرحالت املدني ــادة مرتبات اليمنيني جميع إع
ليتمكن املرىض من السفر دون أية قيود أو حواجز ، ودون هذا كل حل سيكون 

بال معنى  ، ولن يستقيم الظل والعود أعوج.

صنعاء/ سبأ
ــة والتجارة بأمانة  ــة التابعة ملكتب الصناع ــت الفرق امليداني أغلق
ــمية، وتم  ــعرية الرس العاصمة، أمس ثالثة أفران ومطعماَ مخالفاً للتس

عمل محرضي ضبط لفرنني مخالفني للوزن.
ــودان أن الفرق  ــد س ــة محم ــب الصناع ــب مدير مكت ــح نائ وأوض
ــواق والتأكد  التابعة للمكتب تواصل نزولها امليداني للرقابة عىل األس

من التزام محال بيع اللحوم واألفران واملخابز بالتسعرية الرسمية.
ــزول للرقابة عىل محال  ــتمرار الفرق امليدانية يف الن ــار إىل اس وأش
ــل وزارة  ــن قب ــدة م ــعرية املعتم ــا بالتس ــدى التزامه ــوم وم ــع اللح بي

الصناعة والتي تم تحديدها باالتفاق مع نقابة الجزارين .
وأكد سودان أن الفرق ستواصل نزولها للرقابة عىل األسواق حتى 
ــعار ملختلف السلع الغذائية والخبز واللحوم وضبط  يتم تطبيق األس

املخالفني وإحالتهم للنيابة املختصة.

ــا غاز منزيل لعقال الحارات  ــت الرشكة اليمنية للغاز أمس 180 دينّ وزع
يف األحياء بأمانة العاصمة لتوزيعه عىل املواطنني.

ــدد قاطرات الغاز املرحلة  ــبأ) أن ع وأوضحت الرشكة يف بيان تلقته (س
من صافر 65 قاطرة منها 24 قاطرة ألمانة العاصمة و41 لبقية املحافظات.

ــات املركزية  ــن مالك املحط ــزة األمنية عدداً م ــت األجه ــك ضبط إىل ذل
وعرشات من تجار الغاز.

ــببوا يف تهريب مقطورات الغاز  ــح مصدر أمني أن املضبوطني تس وأوض
للسوق السوداء وعدم وصولها ملناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية.

ــدداً من عقال  ــة ضبطت أيضاً ع ــدر إىل أن األجهزة األمني ــار املص وأش
ــب بتوزيع مادة  ــببهم يف عملية التالع ــات، لتس ــارات يف بعض املديري الح
ــم لتوزيع الغاز يف  ــخاص آخرين نيابة عنه ــاز.. مبينا أنه تم تكليف أش الغ

الحارات.

عمران/سبأ
ــاطة قبلية قادها محافظ عمران الدكتور فيصل  نجحت وس
جعمان ومعه أمني عام محيل املحافظة صالح املخلوس، يف حل 
ــزي وآل القيدلة  ــل وقعت بالخطأ بني أرستي آل الحم قضية قت

من أبناء مديرية جبل عيال يزيد عزلة عيال يحيى.
ــد الله  ــه فائز عب ــت أرسة املجني علي ــح أعلن ــالل الصل وخ
ــي القيدلة من  ــي طايف محي ــام عن الجان ــزي العفو الع الحم
ــن القضية وإغالق  ــال يزيد، والتنازل ع ــاء مديرية جبل عي أبن

ملفها لألبد.
ــن  ــذي حرضه وكيل املحافظة حس ــالل الصلح القبيل ال وخ
ــف الحايطي ومدير  ــة البيئة ناي ــر مكتب حماي ــقص ومدي األش
ــهراني وعدد من  ــات الزكوية محمد الش ــة العامة للواجب الهيئ
ــظ عمران إىل أهمية  ــار محاف وجهاء املديرية وأولياء الدم .. أش
ــالح ذات البني،  ــع وإص ــني أبناء املجتم ــط اإلخاء ب ــز رواب تعزي
ــالد جراء  ــا الب ــي تمر به ــة الت ــاع الراهن ــل األوض ــة يف ظ خاص

العدوان.
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االثنني

وزير اإلعالم يفتتح األستوديو اإلخباري الجديد بقناة اليمن الفضائيةوزير اإلعالم يفتتح األستوديو اإلخباري الجديد بقناة اليمن الفضائية
صنعاء / سبأ 

افتتح وزير اإلعالم ضيف الله الشامي أمس، بقناة 
ــاري الجديد لبث  ــتوديو اإلخب ــن الفضائية األس اليم

نرشات األخبار.
ــة  ــه مدير عام املؤسس ــر اإلعالم ومع ــتمع وزي واس
العامة اليمنية لإلذاعة والتلفزيون أحمد راصع، خالل 
ــن رئيس  ــة لألخبار م ــإلدارة العام ــه ل ــه وزيارت افتتاح
ــد إىل رشح  ــة يحيى ُحمي ــن الفضائي ــاة اليم ــاع قن قط
ــية التي تم تنفيذها  حول التجهيزات الفنية والهندس

خالل الفرتة املاضية لتجهيز األستوديو.
ــة  ــة نوعي ــداث نقل ــة إح ــالم أهمي ــر اإلع ــد وزي وأك
ــة  الفضائي ــن  اليم ــاة  لقن ــي  اإلعالم ــج  الوه ــادة  وإع
ــة  ــة والفني ــب املهني ــبيها يف الجوان ــا ومنتس وكوادره
ــز األداء  ــة أوىل لتعزي ــك بداي ــربا ذل ــية.. معت والهندس
اإلخباري واالرتقاء بالرسالة اإلعالمية للقناة ال سيما 

نرشات اإلخبار.
ــادة القناة واإلدارة العامة لألخبار بتطوير  ووجه قي
ــار يف  ــب األخب ــادة ترتي ــاري وإع ــل اإلخب ــات العم آلي
ــرشات وفقا للمتغريات اليومية عىل مختلف الصعد  الن
العسكرية والسياسية واالقتصادية بما يكفل مواجهة 
ــخرت لها  ــة التي ُس ــه املضلل ــدوان وحمالت ــالم الع إع

إمكانيات هائلة.
ــامي دعم قيادة الوزارة لتطوير  كما أكد الوزير الش
ــات الوطنية مهنيا  ــوات واإلذاع ــل اإلعالمي للقن العم
ــدور املناط بها يف مواكبة  ــا وتقنيا، بما يعزز من ال وفني

التطورات اإلعالمية الراهنة إىل جانب مواجهة املاكينة 
اإلعالمية لقوى العدوان.

ــاة  ــني يف القن ــود العامل ــالم بجه ــر اإلع ــاد وزي وأش
ــم الصعوبات  ــالة اإلعالمية رغ ــم يف أداء الرس وتفانيه

والتحديات التي تواجهها القناة.
فيما أكد مدير عام املؤسسة العامة اليمنية لإلذاعة 
ــروح الفريق الواحد  ــون الحرص عىل العمل ب والتلفزي
ــط معدة  ــة وفقا لخط ــن الفضائي ــاة اليم ــاع قن يف قط

مسبقاً .
ــة  ــود ومواجه ــز الصم ــة تعزي ــة مواكب ــت إىل أهمي ولف

حمالت التضليل التي تبثها وسائل إعالم العدوان بهدف 
إضعاف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيج االجتماعي.

بدوره ثمن رئيس قطاع قناة اليمن الفضائية حرص 
ــة العامة اليمنية لإلذاعة  وزير اإلعالم وقيادة املؤسس
ــاري بصورة  ــل اإلخب ــد العم ــىل تجوي ــون ع والتلفزي

خاصة وبرامج وأنشطة القناة بشكل عام.
ــل بقناة  ــري العم ــع عىل س ــالم اطل ــر اإلع وكان وزي
ــوادر  ــات الك ــات واحتياج ــة ومتطلب ــن الفضائي اليم
ــة والصعوبات التي تواجه العمل  اإلعالمية والصحفي

يف القناة، والسبل الكفيلة بمعالجتها.

تشييع جثمان المساعد ماجد صالح تشييع جثمان المساعد ماجد صالح 
بمشاركة محافظي إب وذماربمشاركة محافظي إب وذمار

وفاة وفاة ٣٧٣٧ شخصًا وإصابة  شخصًا وإصابة ٣٠٣٣٠٣ في  في 
حوادث مرورية في المحويتحوادث مرورية في المحويت

 /مجدي عقبه
ــب جنائزي مهيب تقدمه محافظا إب عبدالواحد صالح وذمار محمد  يف موك
ــة الرضمة محافظة إب  ــيع يوم أمس بقرية ذي أرشع مديري ــني املقديش ٌش حس
ــنة  ــاعد ماجد محمد أحمد صالح، أحد ضحايا أحداث مجمع املش جثمان املس
ــفة التي وقعت يف 21 ديسمرب املايض بني مرافقني للمحافظ وأفراد حراسة  املؤس

مجمع مديرية املشنة
ــني الورايف ورئيس  ــييع كل من أمني عام محيل املحافظة أم ــارك بالتش كما ش
ــعبي العام  ــيل ورئيس فرع املؤتمر الش ــة للمحافظة أحمد النزي ــة الربملاني الكتل
ــطى مدير أمن  ــؤون املناطق الوس ــل فاضل ووكيل وزارة الداخلية لش يف إب عقي
ــاهري  ــقاف ووكالء املحافظة عبدالحميد الش املحافظة اللواء عبدالحافظ الس
ــفيان وراكان النقيب وصادق  ــم العنيس وإسماعيل س والدكتور عيل الزنم وقاس
ــلطة املحلية ومدراء املكاتب الحكومية  ــاوى .وقيادات يف الس حمزة وقاسم املس

وجمع غفري من املواطنني

المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب توزع جائزة المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب توزع جائزة 
الرئيس الشهيد صالح الصماد بالحديدةالرئيس الشهيد صالح الصماد بالحديدة

 /يحيى كرد
ــة الحديدة جائزة  ــاج الحبوب بمحافظ ــة العامة لتنمية وإنت ــت أمس املؤسس وزع
ــن بالجائزة من املزارعني من  ــهيد صالح الصماد لعام 2018م عىل الفائزي الرئيس الش

خمس مديريات هي زبيد و جبل رأس والزيدية واللحية والحجيلة.
ــدة محمد  ــة الحدي ــظ محافظ ــال محاف ــم بأعم ــع أكد القائ ــل التوزي ــالل حف وخ
ــتحقني من املديريات  ــم عىل أهمية توزيع هذه الجائزة عىل املزارعني املس عياش قحي
ــويد  ــدم تنفيذ اتفاق الس ــد العدوان ع ــي تأتي يف ظل تعم ــزة والت ــتهدفة بالجائ املس
ــحاب من املحافظة رغم وضوح االتفاقية، وفشل لجنة املراقبة برئاسة باتريك  واالنس

يف إجبار العدوان عىل إعادة االنتشار واالنسحاب من املحافظة.
ــني باملحافظة يأتي  ــهيد الصماد عىل املزارع ــار قحيم إىل أن توزيع جائزة الش وأش
ــية باملزارعني اليمنيني يف سبيل تحقيق االكتفاء الذاتي  ضمن اهتمام القيادة السياس

من املحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب.
ــة إىل أن أهمية هذه  ــد خالد الخالد املدير التنفيذي للمؤسس ــار أحم من جانبه أش
الجائزة التي تحمل توقيع الرئيس الشهيد صالح الصماد تكمن يف أنها تحمل العديد 
ــية باملزارعني يف الحديدة خصوصاً  ــن املعاني والدالالت عن اهتمام القيادة السياس م
ــهادة تقديرية  ــز األول بالجوائز يحصل عىل ش ــىل أن الفائ ــاً.. مؤكداً ع ــن عموم واليم
ــهادة تقديرية  ــيحصل الفائزون من الثاني إىل الخامس عىل ش وحراثة ومرش فيما س

وحراثة زراعية.
ــم بأعمال  ــك قام القائ ــودة ترحيبية عقب ذل ــت وانش ــل التوزيع أوبري ــل حف تخل
ــة بتكريم الحاصلني  ــني ومدير عام املؤسس ــم ووكيل املحافظة الحس ــة قحي املحافظ

عىل الجائزة.

ـــخ ـــاري ـــت ـــر ال ـــب ــــة" ع ــــب ــــرع ـــختـــــجـــــارب عــلــمــيــة "م ـــاري ـــت ـــر ال ـــب ــــة" ع ــــب ــــرع تـــــجـــــارب عــلــمــيــة "م
ــوال  ــرتع نيك ــى املخ ــام 1931، ادع يف ع
تيسال أنه استطاع صناعة "شعاع املوت". 
ــن أول من حاول أن يكمل هذا النوع  لم يك
ــوت" الذي  ــعاع امل ــرتاع، لكن "ش من االخ
ــرب للنجاح.  ــد يكون األق ــال ق صنعه تيس
ــيمات مشحونة  ــتخدم املخرتع جس واس

تطلق عىل الشخص لتقتله فورا.
ــة  ــوف عملي ــري ديميخ ــرب فالديم وج
ــينات "  زرع األعضاء الحيوية يف الخمس
ــث بدأ بزرع قلب  ــني"، حي الكلب ذو الرأس
ــل أن ينتقل  ــوان إىل آخر، قب ــة من حي ورئ
ــدا: الرؤوس. يف  ــرث تعقي ــاء األك إىل األعض

ــرويس يف زرع  ــام 1954، نجح املخرتع ال ع
ــاقني األمامية لجرو  الرأس والكتفني والس
ــان  عىل جانب عنق كلب بالغ. وظل الرأس
ــطني، يأكالن ويرشبان حتى  واعيني وناش
مات املخلوق بعد بضعة أيام من العملية. 
ــة املخيفة  ــذه التجرب ــرر ديميخوف ه وك

عدة مرات.
ــو  وه ــو،  بروخونينك ــريجي  س ــور  وط
ــماه  أس ــا  م ــابق،  س ــوفييتي  س ــب  طبي
ــة  ــاز للرئ ــو جه ــي"، وه ــن الذات "بالحاق
ــاء رأس الكلب حيا  ــة يهدف إىل إبق القلبي
يف الوقت الذي يتم فيه فصله عن جسمه 

وأثبت االخرتاع نجاحه يف بعض الحاالت.
ــرش، كان  ــع ع ــرن التاس ــل الق يف أوائ
ــتابينز فيفرت يتدرب ليصبح  الشاب س
طبيباً يف فيالدلفيا. ودرس فيفرت مرض 
"الحمى الصفراء"، الذي أهلك املنطقة 
ــم، وهو  ــاف مه ــل الكتش ــا توص وعندم
ــت  ــة، أراد أن يثب ــري معدي ــى غ أن الحم
ــىل طريقته  ــة ع ــاف للعام ــذا االكتش ه
ــاء كامل من  ــب وع ــام بص ــة. وق الخاص
ــى  بالحم ــاب  مص ــض  مري ــتفراغ  اس
ــه وجروحه، فقط  ــراء داخل عيني الصف

ليؤكد نظريته.

املحويت / سبأ
ــة  ــاً بمحافظ ــاً مروري ــرون يف 186 حادث ــب 303 آخ ــخصاً وأصي ــويف 37 ش ت

املحويت خالل العام املايض.
ــبأ) نسخة منه أن 37 شخصاً  وأوضح تقرير صادر عن إدارة املرور تلقت (س
توفوا بينهم 11 طفال وطفلة وست نساء، فيما أصيب 211 بإصابات بليغة بينهم 
ــال وطفلة وخمس عرشة امرأة ، وأصيب 92 آخرون بإصابات طفيفة جراء  53 طف

الحوادث املرورية خالل عام 2018 .
ــيارات و44 حادث  ــادث صدام س ــت عىل 35 ح ــوادث توزع ــار إىل أن الح وأش
دهس مشاة و50 حادث دراجات نارية وثالثة حوادث اصطدام بجسم ثابت و44 

حادث انقالب وعرشة حوادث سقوط.
ــائر املادية الناجمة عن تلك الحوادث بلغ 78  وذكر التقرير أن إجمايل الخس
ــباب الحوادث إىل الرسعة الزائدة وإهمال  ــتني ألف ريال .. ُمرجعاً أس مليوناً وس

السائقني وخلل فني وعدم االلتزام بقواعد السري وغريها.

على مشارف الشروقعلى مشارف الشروق

أشواق  دومان

هنا.. على مشارف الّشروقهنا.. على مشارف الّشروق

نقف بدفء الّروح بنانقف بدفء الّروح بنا

بالدعوات الّطافحاتبالدعوات الّطافحات

بالّنصر املبني،،بالّنصر املبني،،

ملن حموا ديارنا ... أعراضناملن حموا ديارنا ... أعراضنا

وطّهروا بقاع أرضناوطّهروا بقاع أرضنا

مّن رجس كّل الخائبنيمّن رجس كّل الخائبني

نقف لرتتيل ألحان الحياةنقف لرتتيل ألحان الحياة

للملقمني بنادقا لهم بالّنارللملقمني بنادقا لهم بالّنار

يلفحون بها يلفحون بها 

وجوه املعتدين..وجوه املعتدين..

هنا نحّيي عزمهمهنا نحّيي عزمهم

كأّنه الحديد ال يلنيكأّنه الحديد ال يلني

هنا نقّبل كّرهمهنا نقّبل كّرهم

ثباتهم... صمودهم،ثباتهم... صمودهم،

نقّبل آثار خطوهمنقّبل آثار خطوهم

وكيف ال وهم ليوثنا تحميوكيف ال وهم ليوثنا تحمي

الديار،الديار،

وهم ضياغم العرين،،وهم ضياغم العرين،،

فيا سالما... يا تحايا بالعبريفيا سالما... يا تحايا بالعبري

من دفئها هذه القلوب،من دفئها هذه القلوب،

نبعث إليكم عهدنانبعث إليكم عهدنا

مضّمخا بالّطهر ...موّشىمضّمخا بالّطهر ...موّشى

بنور املستغفرين،،بنور املستغفرين،،

بأّنكم لنا الّنصر، ونحن لوبأّنكم لنا الّنصر، ونحن لو

قبلتم أرواحنا لكم فداءقبلتم أرواحنا لكم فداء

و كّل غاٍل أ و ّثمني،،و كّل غاٍل أ و ّثمني،،

لكّنكم الّزاهدون ...الباذلونلكّنكم الّزاهدون ...الباذلون

يف سخائكميف سخائكم

صمتا يفوق شّحناصمتا يفوق شّحنا

أنتم كنوز األرض تبقونأنتم كنوز األرض تبقون

الّناصرين،الّناصرين،

املاجدين،املاجدين،

الّشامخني.الّشامخني.
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