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سگرتريو التحرير

محافظات /  سبأ 
ــة صنعاء الجرائم البشعة التي  ــخ ووجهاء وأبناء مديرية نهم بمحافظ أدان مشائ

يرتكبها طريان العدوان السعودي األمريكي يوميا بحق أبناء الشعب اليمني.
ــا يرتكبه العدوان من  ــس الصمت الدويل املعيب تجاه م ــروا يف لقاء قبيل أم واستنك

مجازر بحق النساء واألطفال .. محملني األمم املتحدة مسئولية هذه املجازر .
وأكدوا استمرار الصمود يف مواجهة العدوان والوقوف صفا واحدا اىل جانب أبطال 
ــش واللجان الشعبية يف ميادين العزة والكرامة والبطولة دفاعاً عن الوطن وأمنه  الجي
ــن وإذنابهم من  ــزاة واملعتدي ــى يتم دحر الغ ــت التضحيات حت ــا بلغ ــراره مهم واستق

املنافقني وتحقيق االنتصار.
ــد الجبهات  ــة القبائل اليمنية لرف ــة نهم كاف ــخ ووجهاء مديري ــا أبناء ومشائ ودع
ــوده السعودية..  ــذي تق ــر العدوان ال ــالح لقطع داب ــال والس ــن الرجال وامل ــد م باملزي
ــني يف الجبهات دفاعاً عن  ــن باملواقف البطولية والصمود األسطوري للمرابط مشيدي

الوطن.
إىل ذلك قدم أبناء املديرية قافلة غذائية دعما للجيش واللجان الشعبية املرابطني 

يف جبهات الصمود للدفاع عن عزة وكرامة وحرية اليمن واليمنيني.
ــا املزيد من  ــرية بل ستتبعه ــن تكون األخ ــة ليست األوىل ول ــذه القافل ــدوا ان ه وأك
القوافل الغذائية حتى يتحقق النرص عىل الغزاة .. معتربين ذلك اقل ما يمكن تقديمه 
لحماة الوطن الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم رخيصة يف سبيل الدفاع عن حياض 

الوطن .
ــدة أمس وقفة  ــة مجز بمحافظة صع ــة الجعملة بمديري ــذ أبناء منطق ــك نف إىل ذل
ــدوان السعودي األمريكي الغاشم يف مختلف  ــة إدانة واستنكاراً لجرائم الع احتجاجي

املحافظات اليمنية ويف مقدمتها محافظة صعدة .
ويف الوقفة التي حرضها مدير مديرية مجز وشخصيات اجتماعية وجمع كبري من 
ــة التي ارتكبها طريان العدوان  ــاء املنطقة أدان املشاركون وبشدة الجرائم الوحشي أبن
ــا جريمة  ــق بمحافظة صعدة ومنه ــن املناط ــم يف عدد م ــي الغاش ــودي األمريك السع

استهداف الطالب بمنطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان .
ــا شجع تحالف العدوان  ــون إىل أن الصمت الدويل واألممي هو م ــا أشار املحتج كم
ــاً جرائم حرب  ــة مرتكب ــني ومنشآتهم الحيوي ــازل املواطن ــىل استهداف من ــم ع الغاش

،مؤكدين أن االمم املتحدة تتحمل كامل املسؤولية .
ويف الوقفة قدم أبناء منطقة الجعملة قافلة غذائية احتوت عىل العديد من املوايش 
واالغنام والعرشات من سالت الفاكهة والخرضوات وكميات من املواد الغذائية املتنوعة 
ــش واللجان  ــداً ألبطال الجي ــرية ، دعماً ورف ــة من الذهب والذخ ــغ مالية وعيني ومبال

الشعبية املرابطني يف مختلف الجبهات وميادين البطولة والرشف .
 من جانب آخر سًريت قبائل املربع الغربي ملديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة 
ــة املرابطني يف  ــان الشعبي ــال الجيش واللج ــل غذائية دعما ألبط ــس قواف ــاء أم صنع

ميادين العزة والكرامة.

ــواٍش ومال،  ــواد غذائية ومياه وم ــة التي تحتوي عىل م ــدوا أثناء تسيري القافل وأك
ــات حتى دحر الغزاة  ــن قوافل الدعم للمرابطني يف الجبه ــم تسيري مزيد م استعداده

واملعتدين.
ــع الغربي بمديرية سنحان وبني  ــك أكد مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء املرب إىل ذل
ــول يف لقاء قبيل وقوفهم إىل جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية يف الدفاع عن  بهل
ــن القوافل والرجال والسالح  ــة القبائل إىل رفد الجبهات باملزيد م ــن .. داعني كاف الوط

واملال.
ــة العدوان ودحر الغزاة  ــادوا بالصمود األسطوري للجيش واللجان يف مواجه وأش

واملحتلني.
ــي بحق أبناء  ــدوان السعودي األمريك ــا تحالف الع ــازر التي يرتكبه ــددوا باملج ون
ــاء العالم  ــن كافة أحرار ورشف ــت دويل مخجل .. مناشدي ــي يف ظل صم ــب اليمن الشع
ــق النساء واألطفال من أبناء الشعب  ــل لوضع حد لجرائم تحالف العدوان بح التدخ

اليمني.
ــم مشائخ ووجهاء وأبناء منطقة الذاري بمديرية الرجم محافظة املحويت  كما نظ
ــدوان، واستهدافه للمسرية الجماهريية يف  ــس وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم الع أم

ميدان السبعني بالعاصمة صنعاء.
ــش واللجان الشعبية يف  ــة وقوفهم إىل جانب أبطال الجي ــد املشاركون يف الوقف وأك
ــل الدعم والرجال للمرابطني يف  ــف الجبهات، كما أكدوا استعدادهم تقديم قواف مختل

الجبهات للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

كما أكد مشائخ وأبناء منطقة الذاري والسلطة املحلية تأييدهم للمجلس السيايس 
ــن االصطفاف  ــني إىل املزيد م ــس النواب.. داع ــاف عقد جلسات مجل ــىل واستئن األع

والتالحم ملواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
ــع الغربي ملديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء أمس  وسّريت قبائل املرب
ــني يف ميادين العزة  ــة املرابط ــش واللجان الشعبي ــا ألبطال الجي ــل غذائية دعم قواف

والكرامة.
ــاه ومواش ومال،  ــواد غذائية ومي ــري القافلة التي تحتوي عىل م ــدوا أثناء تسي وأك
ــات حتى دحر الغزاة  ــن قوافل الدعم للمرابطني يف الجبه ــم تسيري مزيد م استعداده

واملعتدين.
ــع الغربي بمديرية سنحان وبني  ــك أكد مشائخ وأعيان ووجهاء وأبناء املرب إىل ذل
ــول يف لقاء قبيل وقوفهم إىل جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية يف الدفاع عن  بهل
ــد الجبهات باملزيد من القوافل والرجال والسالح  ــن .. داعيني كافة القبائل إىل رف الوط

واملال.
ــة العدوان ودحر الغزاة  ــادوا بالصمود األسطوري للجيش واللجان يف مواجه وأش

واملحتلني.
ــي بحق أبناء  ــدوان السعودي األمريك ــا تحالف الع ــازر التي يرتكبه ــددوا باملج ون
ــاء العالم  ــن كافة أحرار ورشف ــت دويل مخجل .. مناشدي ــي يف ظل صم ــب اليمن الشع
ــق النساء واألطفال من أبناء الشعب  ــل لوضع حد لجرائم تحالف العدوان بح التدخ

اليمني.
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جنيف/ أ ف ب
ــة بيع األسلحة“    طالبت منظمة ”مراقب
الدول الكربى املصدرة لألسلحة ومن بينها 
ــا، بوقف مبيعاتها  الواليات املتحدة وفرنس
ــب  بسب ــة  السعودي إىل  ــة  األسلح ــن  م

عملياتها يف اليمن.
ــالل مؤتمر  ــة خ ــوة املنظم ــاءت دع وج
ــارة العاملية  ــه يف جنيف منظمة التج عقدت
هو الثاني حول ”معاهدة تجارة األسلحة“ 
ــا يف 2014  ــل عىل تنفيذه ــي بدأت العم الت
ــل عىل قوانني تحكم سوق األسلحة  وتشتم

الدولية.
ــة  ــرة منظم ــد مدي ــا ماكدونال ــت أن وقال
ــه باستمرارها يف  ــة ان ــع األسلح ــة بي مراقب
ــع األسلحة إىل السعودية فان اكرب الدول  بي
ــىل املعاهدة  ــة ع ــة املوقع ــدرة لألسلح املص

تمارس ”أسوأ أشكال النفاق“.
ــارة األسلحة  ــدة تج ــت أن ”معاه وأضاف
ــام، ولكن  ــف الع ــني ونص ــذ عام ــة من ساري
ــا تنتهكها دون  ــراف فيه ــض الدول األط بع

محاسبة“.
وقالت إنه ”يف كل يوم نرى التاثري املدمر 
ــة والذخرية الستخدامها ضد  لبيع األسلح

املدنيني يف اليمن“.
ــف أية  ــدول وق ــدة من ال ــب املعاه وتطل

ــت بيعها  ــرت يف وق ــة إذا أق ــات أسلح صفق
أنها ستستخدم ضد مدنيني.

ــن إىل  ــة يف اليم ــداف مدني ــت أه وتعرض
ــة ”اطباء  ــررة. ووصفت منظم رضبات متك
ــة غارات التحالف الذي  بال حدود“ الخريي
ــا  ــا ”عشوائية“.كم ــة بأنه ــوده السعودي تق
قامت املنظمة بإغالق 6 مستشفيات تابعة 

لها يف اليمن احتجاجاً عىل قصف الطريان 
ــس الريفي قبل  ــى عب ــودي مستشف السع

نحو أسبوع تقريباً .
ــة مبيعات  ــىل صفق ــت فرنسا ع وصادق
أسلحة إىل السعودية بقيمة 18 مليار دوالر 
(16 مليار يورو)، بحسب ما ذكرت منظمة 
مراقبة بيع األسلحة يف تقريرها هذا الشهر.

ــد وافقت عىل  ــدة فق ــات املتح ــا الوالي أم
ــاض بقيمة  ــة إىل الري ــع أسلح ــات بي صفق
ــة  صفق ــا  2015،وآخره يف  دوالر  ــار  ملي  52
ــة ابرامز  ــت 130 دباب ــي شمل ــة الت األسلح
ــار دوالر قبل نحو  ــة بقيمة 1.15 ملي امريكي
شهر تقريبا،  بينما بلغت مبيعات األسلحة 

الربيطانية إىل السعودية 4 مليارات دوالر.
ــي  الت ــدول  ال ــن  ــا م ــا وبريطاني وفرنس
ــارة األسلحة.  ــدة تج ــىل معاه ــت ع صادق
بينما وقعت الواليات املتحدة عىل املعاهدة 

إال أن الكونغرس لم يصادق عليها.
وكان الربملان األوروبي قد صادق يف وقت 
سابق عىل مرشوع قرار بمنع بيع املزيد من 

األسلحة للمملكة العربية السعودية .
ــة األسلحة هذه  ــة مراقب ــت منظم واتهم
ــدويل بشكل  ــون ال ــاك القان ــدول بـ“انته ال
ــا يف بيع أسلحة  ــر من خالل استمراره ساف

قاتلة بمليارات الدوالرات إىل السعودية.
ــة  األمريكي ــة  البحري ــوات  الق ــت  وأعلن
ــدد مستشاريها  ــت ع ــا خفض ــت أنه السب
ــا مبارشا  ــن يقدمون دعم ــني الذي العسكري
ــف  ــا التحال ــي يشنه ــة الت ــرب الجوي للح

بقيادة السعودية يف اليمن.

منظمة “ مراقبة بيع األسلحة “ : السعودية تنتهك القانون الدولي بشكل سافر منظمة “ مراقبة بيع األسلحة “ : السعودية تنتهك القانون الدولي بشكل سافر 
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 طالبت بوقف تصدير األسلحة إليها طالبت بوقف تصدير األسلحة إليها

الثورة / محمد الفائق / سبأ
ــة والتعليم  ــال وزارة الرتبي ــم باعم أكد القائ
ــة تضافر كل  ــور عبدالله الحامدي أهمي الدكت
ــة والدولية لتحسني  ــة واملدني ــود الرسمي الجه
جودة التعليم وتخريج اجيال متسلحة بالعلم 

واملعرفة.
ــورة)  ــح لـ(الث ــدي يف ترصي ــح الحام وأوض
ــة العمل  ــاء ورش ــس بصنع ــه ام ــب تدشين عق
ــن  األم ــاالت  ومج ــر  املخاط ــم  "تقيي ــة  الثالث
ــة باملدارس" أن األرسة املحور الرئييس  والسالم
ــة وتعزيز السالمة يف املدارس وعليها  للمساهم
ــل الجهود بهذا  ــدور الكبري يف مساندة ك يقع ال

الشأن.
ــارك  يش ــي  الت ــة  الورش ــة  أهمي إىل  ــار  وأش
ــرف عىل أبرز  ــوزارة للتع ــا كبار مسؤويل ال فيه
ــدارس وسبل  ــي تتعرض لها امل ــدات الت التهدي

معالجتها.
ــىل مدى يومني  ــة التي تنظمها ع ويف الورش
ــوزارة بالرشاكة  ــوارئ بال ــة التعليم يف الط لجن
ــل منظمة اليونيسف  ــع " سيفر يمن " وتموي م
ــل الوزارة لقطاع املشاريع والتجهيزات  أكد وكي
ــوارئ عبدالكريم  ــم يف الط ــس لجنة التعلي رئي
ــا  له ــرض  تتع ــي  الت ــر  املخاط أن  ــداري  الجن
ــدارس نتيجة استمرار العدوان وكذا العوامل  امل
ــدم إدراك اإلدارة املدرسية  ــة يف ظل ع الطبيعي

والتعليمية لكيفية مواجهتها.
وبنيَّ أهمية مرشوع "مدارس أكرث أمانا" الذي 
ــىل مواجهة  ــدارس ع ــدرات امل ــم ق ــى لدع يسع

ــا الخاصة  ــر خططه ــوارئ وتطوي ــاالت الط ح
ــع اسرتاتيجية لالتصال  باألمن والسالمة ووض
ــة املنارصة  ــع املجتمع املحيل بغي ــل م والتواص
ــة التعليمية  ــني حماية املدارس والعملي لتحس

وتعزيز مفهوم حرمة وحيادية املدرسة.
ــر التعليم  ــال مدي ــرق القائم بأعم ــا تط فيم
ــريا ال? أهمية  ــف كنجي اوه ــة اليونيس بمنظم
ــر ملدة عام وعىل مرحلتني  املرشوع الذي يستم
ــرية  ــوة األخ ــة الخط ــذه الورش ــل ه ــث تمث حي
ــل املرحلة  ــط وتتمث ــث والتخطي ــة البح ملرحل
ــدارس يف  ــرشوع يف عرش م ــذ امل ــة يف تنفي الثاني
ــس املحافظات املستهدفة " امانة  كل من الخم

العاصمة ، صعدة ، تعز ، الضالع، ابني" .
الفتا إىل إحصائيات املدارس املترضرة حيث 
تم تدمري 226 مدرسة كليا و773 مدرسة جزئياً 
ــل املجموعات  ــن قب ــة م ــدام 23 مدرس واستخ

املسلحة بمحافظة تعز .
من جانبها أوضحت مديرة مرشوع (مدارس 
ــودي أن الورشة تأتي  ــى االس ــرث امانا ) يمن اك
األوىل  ــل  العم ــي  ورشت ــات  مخرج ــة  ملناقش
ــدة اربعة  ــني عقدتا يف رمضان مل ــة واللت والثاني
ــدراء مكاتب  ــت م ــا واستهدف ــل منهم ــام لك أي
ــة  محافظ  20 يف  اإلدارات  ــاء  ورؤس ــة  الرتبي
ــي تواجه املدارس والعملية  لتقييم املخاطر الت
ــل وكيفية  ــة قنوات التواص ــة وملناقش التعليمي
ــة للتعامل مع  ــات املختص ــق بني الجه التنسي
ــة إىل اهم اسرتاتيجيات  هذه املخاطر، باإلضاف
ــة استخدامها لنرش  ــالت التوعوية وكيفي الحم
ــات  ــدارس يف محافظ ــة امل ــن وسالم ــوم أم مفه

الجمهورية.
ــي تلقت  ــالغ صحف ــودي يف ب ــارت االس وأش
ــرشوع (مدارس  ــة منه إىل أن م ــورة) نسخ (الث
ــي االول من  ــرشوع التجريب ــو امل ــرث أمانا)ه أك
ــة  ــن وسالم ــم بأم ــذي يهت ــن ال ــه يف اليم نوع
ــم تطوير دليل  ــدارس والذي من خالله سيت امل

أمن وسالمة شامل للمدراس.
ــس  خم ــدف  يسته ــرشوع  "امل ــت  وقال
ــز،  تع ــده،  ــة، صع العاصم ــة  أمان ــات:  محافظ
ــدرات موظفي  ــني، ويهدف لبناء ق الضالع، واب
وزارة الرتبية والتعليم والكادر الرتبوي يف كيفية 
ــرار يف العملية التعليمية بالرغم من كل  االستم

املخاطر التي تواجههم".
ــت: املرشوع يستمر ملدة عام وينقسم  وأضاف
ــط،  والتخطي ــث  البح ــة  مرحل ــني:  مرحلت إىل 
ــم يف املرحلة األوىل  ــث ت ــة التنفيذ ، حي ومرحل
ــات البؤرية  ــن املقابالت والحلق ــد العديد م عق
ــدراء املدارس  ــض الجهات الحكومية وم مع بع
وأولياء االمور والطالب والطالبات وكذا العديد 

من املنظمات املحلية والدولية ذات العالقة.
ــه سيتم تنفيذ  ــرة املرشوع فإن وبحسب مدي
ــن  ــل م ــدارس يف ك ــرش م ــة يف ع ــة الثاني املرحل
املحافظات املستهدفة وسيتم تدريب املعلمني 
يف  ــوزارة  ال ــب  مكات إىل  ــة  باالضاف ــالب  والط
ــدام دليل االمن  ــىل كيفية استخ املحافظات ع
والسالمة وتنفذ حملة توعوية شاملة بالتزامن 
ــدارس لنرش مفهوم االمن  مع حملة العودة للم

والسالمة يف املدارس.

الحامدي: حريصون على الحد من المخاطر في المدارس ودور األسرة مهمالحامدي: حريصون على الحد من المخاطر في المدارس ودور األسرة مهم
اليونيسف: تدمير اليونيسف: تدمير ٩٩٩٩٩٩ مدرسة والمسلحون يتمترسون في مدرسة والمسلحون يتمترسون في٢٣٢٣ مدرسة بتعز مدرسة بتعز

مشروع "مدارس أكثر أماناً " يختتم مرحلته األولىمشروع "مدارس أكثر أماناً " يختتم مرحلته األولى

صحيفة ‘ األوبزرفر ‘ البريطانية: السعودية أكبر مستورد صحيفة ‘ األوبزرفر ‘ البريطانية: السعودية أكبر مستورد 
للسالح البريطاني الثقيل في الشرق األوسطللسالح البريطاني الثقيل في الشرق األوسط

ــي الرشق  ــح من سع ــا ترب ــوان  "بريطاني ــت عن تح
ــالح"، رأت كاتب يف صحيفة األوبزرفر  األوسط وراء الس
ــرب  ــد أك ــة ُتع ــة السعودي ــة العربي ــة أن اململك الربيطاني
مستورد لألسلحة الربيطانية، واألكرث حماًسا السترياد 
ــث صادقت عىل طلبات  السالح الربيطاني الثقيل، حي
ــه اسرتليني  ــا 3.5 مليار جني ــة تبلغ قيمته رشاء أسلح

منذ عام 2015م وحتى اليوم.
ــدف وراء رشاء  ــب يف الصحيفة إن اله ــاف الكات وأض
ــة، هو حربها عىل  ــاض لألسلحة الربيطانية الثقيل الري
ــة هيومني  ــص منظم ــت نتيجة فح ــث أثبت ــن، حي اليم
ــن يف اليمن نجما  ــع تفجريين كبريي ــس ووتش موق رايت
ــودي، وراح ضحيتهما أعداد  ــن غارات للعدوان السع ع
كبرية من املدنيني، أن اململكة تستخدم سالًحا بريطاني 

الصنع يف عدوانها عىل اليمن.
ــرى ذات سجّل  ــب إىل أن دوًال أخ ــت الكات ــك، لف كذل
ــوق اإلنسان، كانت من  ــري للشكوك فيما يتعلق بحق مث
ــن بريطانيا، حيث  ــن الرئيسيني للسالح م ــني املشرتي ب
ــه  ــون جني ــا 450 ملي ــة قيمته ــا أسلح ــت بريطاني باع

ــغ قيمتها 116  ــا باعت أسلحة تبل ــي لرتكيا، كم اسرتلين
مليون جنيه اسرتليني ملرص، عىل حد قوله.

ــب، إىل أن استعراض فرانبوراه الدويل  كما أشار الكات
ــال جماهريي كبري، والذي  ــوي، والذي يحظى بإقب الج
تنظمه الهيئة الحكومية املتخصصة بالرتويج لتصدير 
السالح، حرض عرضه هذا العام نحو مائة ألف شخص 
ــة، ونحو 80 وفداً  ــاع الصناعات الدفاعي يعملون يف قط
عسكرياً دولياً، وكانت من بني الجهات الداعمة للعرض 
ــون التي تقول  ــاوالت الدفاعية األمريكية رايث رشكة املق

إنها "املصنع األول للصواريخ يف العالم".
ــة "مراقبة بيع االسلحة" أمس الدول  وطالبت منظم
ــا الواليات املتحدة  ــربى املصدرة لالسلحة ومن بينه الك
ــة اىل السعودية  ــا من االسلح ــا، بوقف مبيعاته وفرنس

بسبب عملياتها يف اليمن.
وجاءت دعوة املنظمة خالل مؤتمر عقدته يف جنيف 
منظمة التجارة العاملية هو الثاني حول "معاهدة تجارة 
ــا يف 2014م  ــدأت العمل عىل تنفيذه ــة" التي ب االسلح

وتشتمل عىل قوانني تحكم سوق االسلحة الدولية.

توزيع أدوية وقائية بمنطقة المنصورة بمدينة رداع توزيع أدوية وقائية بمنطقة المنصورة بمدينة رداع 
الثورة / أحمد العزي العزاني 

ــة بمحافظة البيضاء الدكتور   دشن مدير عام مكتب الصح
ــؤاد محمد إدريس ومعه أمني عام املجلس املحيل برداع احمد  ف
ــة بمحيل رداع  ــط واملالي ــس لجنة التخطي ــد العكام ورئي محم
ــة وتوزيع  ــي ملتابع ــزول امليدان ــري حملة الن ــني صالح بج حس

أدوية وقائية للساكنني يف حي املنصورة بمدينة رداع.
وأوضح مدير عام مكتب الصحة بمحافظة البيضاء الدكتور 
ــارة املنصورة  ــالغ من ح ــه وفور تلقي ب ــد إدريس أن ــؤاد محم ف
ــن تفيش وانتشار وباء أو عدوى تسبب يف وفاة  بمنطقة رداع ع
ــة الصومالية، مشرياً إىل  ــاالت من األطفال من أبناء الجالي 3 ح
ــق طبي متكامل وتم أخذ عدد من  ــه تمت زيارة املوقع مع فري أن
ــات الطبية لألطفال الساكنني يف املنطقة وهم من الجالية  العين
ــرب املركزي بالعاصمة صنعاء  ــة وتم إرسالها إىل املخت الصومالي
ــد لتوزيع  ــزول جدي ــل الطبية، تالها ن ــراء التحالي ــك إلج وذل
األدوية لألطفال الساكنني يف منطقة املنصورة، وكذا املخالطني 
ــة مثل  ــة وقائي ــن أدوي ــارة ع ــي عب ــة، وه ــني يف املنطق والساكن

االيرثومايسني واألموكساسلني والرباسيتامول.
ــة والسكان بمحافظة  ــب الصحة العام ــت مدير عام مكت ولف
ــث وأن  ــوع، حي ــاول املوض ــل يف تن ــدم التهوي ــاء إىل ع البيض
ــاالت مشتبهة ولم يثبت  ــالغ عنها هي ح ــاالت التي تم اإلب الح
ــاء، لذلك فال داعي لنرش الهلع  ــى اللحظة عن وجود أي وب حت

والشائعات يف أوساط املواطنني.
ــال: سنقوم برصد أية مستجدات حول هذا الوباء، مشرياً  وق
ــدم االهتمام  ــة الشخصية، وع ــة النعدام النظاف ــه ونتيج إىل أن
ــاه املجاري،  ــة لوجود ترسبات ملي ــاه الرشب، ونتيج ــة مي بنظاف
ــات يف السكن الذي انترش فيه الوباء، فقد  وعدم نظافة الحمام
ــاالت تسمم  ــات األوىل وجود ح ــب املعطي ــج عن ذلك وحس نت

غذائي أدت إىل إسهال شديد أدت إىل الوفاة.
ــأول عن أي  ــب الصحة أوًال ب ــني إىل إبالغ مكت ــاً املواطن داعي
ظهور لحاالت عدوى جديدة، وااللتزام بالنظافة، وردم الربكات 

واملستنقعات املوجودة يف األحياء.

نزول ميداني للمرافق الصحية بالحديدة نزول ميداني للمرافق الصحية بالحديدة 
للتأكد من األمن والسالمة للتأكد من األمن والسالمة 

الثورة / يحيى كرد
ــة  ــة العام ــب الصح ــة بمكت ــآت الخاص ــس إدارة املنش ــارشت أم ب
ــة الحديدة النزول امليداني إىل كافة  والسكان والدفاع املدني بمحافظ
ــد من توفري األمن  ــة والخاصة باملحافظة للتأك ــق الصحية العام املراف

والسالمة يف هذه املرافق الصحية يف املحافظة ومختلف مديرياتها.
ــة بمكتب  ــآت الخاص ــر إدارة املنش ــارة مدي ــد ش ــد األخ / محم وأك
الصحة العامة والسكان بالحديدة يف ترصيح لـ "الثورة" أن الهدف من 
ــراءات املتخذة يف هذه املرافق  ــزول امليداني هو التأكد من اإلج هذا الن
ــري طفايات حريق  ــن والسالمة املتمثلة يف توف ــة يف مجال األم الصحي
ومخارج للطوارئ وسالمة التسليك أو التمديدات الكهربائية ملواجهة 

الكوارث الطبيعية والحرائق والحرب وغريها من الطوارئ املفاجئة.
ــر وسيتم  ــي سيستمر عىل مدى شه ــزول امليدان ــريا إىل أن الن مش
ــآت الصحية العامة والخاصة  ــراءات القانونية بحق املنش اتخاذ اإلج
ــن والسالمة وخاصة يف  ــذه اإلجراءات الخاصة باألم ــي لم تلتزم به الت

ظل الحرب املفروضة عىل بالدنا.

مناقشة معالجة مشاكل قطاع مناقشة معالجة مشاكل قطاع 
المخطوطات ودور الكتبالمخطوطات ودور الكتب

صنعاء / سبأ 
ــس اجتماع  ــالن أم ــة هدى أب ــر الثقاف ــال وزي ــم بأعم ــت القائ رأس
ــاع املخطوطات ودور الكتب بحضور وكيل القطاع حمدي  موسع لقط

الرازحي وعدد من قيادات القطاع.
ــاع املشاكل والصعوبات التي تعرتض سري عمل  واستعرض االجتم

القطاع والدار وما يتطلبه انتظام العمل عىل أحسن وجه.
ــر الجهود بما  ــر أهمية تفعيل وتضاف ــم بأعمال الوزي ــدت القائ وأك
ــات ثروة وطنية  ــة خصوصاً وأن املخطوط ــاز املهام املطلوب ــل انج يكف
تخص كل اليمنيني وتتطلب استشعارا للمسؤولية واالرتقاء بما يليق 

باملهام امللقاة عىل عاتق العاملني يف القطاع.
ــاوز بالعمل اإلشكاليات  ــاع التدابري الالزمة بما يتج واتخذ االجتم

القائمة .

الثورة / شوقي العبايس
ــدورة التدريبية الخاصة بالرصد  بدأت أمس بصنعاء فعاليات ال
ــق يف مجال حقوق اإلنسان ملنظمات املجتمع املدني والذي  والتوثي
ــط للتنمية  ــة الرشق األوس ــس أيام مؤسس ــا عىل مدى خم تنظمه

وحقوق اإلنسان.
ــاً ومتدربة إىل تعزيز  ــي يشارك فيها 20 متدرب ــدف الدورة الت وته
ــد والتوثيق  ــول الرص ــدى املتدربني ح ــارات ل ــة امله ــدرات وتنمي الق
ــة ومنارصتها،باإلضافة إىل تعريف  والعمل مع آليات العدالة الدولي
ــة  ــات وكتاب ــم واالنتهاك ــق الجرائ ــد وتوثي ــارات رص ــني بمه املتدرب

التقارير الحقوقية .
ــة األخ عبدالله عالو ، أن الدورة التدريبية  وأوضح رئيس املؤسس
تأتي ضمن مرشوع تعزيز مفهوم املسائلة وعدم اإلفالت من العقاب 
ــذي تنفذه  ــرب يف اليمن ال ــم الح ــان وجرائ ــوق اإلنس ــي حق ملنتهك
ــدة ملساءلة مرتكبي  ــز دور آليات األمم املتح ــة بهدف تعزي املؤسس
ــرب والعمل عىل بناء قدرات  ــات حقوق اإلنسان وجرائم الح انتهاك
ــد  ــال الرص ــني يف مج ــني والقانوني ــني والحقوقي ــارات الناشط ومه
ــارصة والتشبيك للعمل مع املرشوع،  ــق وكتابة التقارير واملن والتوثي
ــد لتكرار جرائم من خالل منارصة  ــة إىل اإلسهام يف وضع ح باإلضاف
ــن العقاب ملرتكبي  ــم املسائلة وعدم اإلفالت م ــة فاعلة  لدع ومتابع
جرائم االنتهاكات.وكذا اإلسهام يف توثيق نموذجي لجرائم متنوعة 
ــا للتصنيف  ــة يف اليمن ووفق ــات املرتكب ــم االنتهاك ــوذج لجرائ كنم
القانوني الدويل ونظام روما .وكذا تشكل  جهد جماعي وعمل مدني  
ــق املسائلة  ــارصة لتحقي ــام باملتابعة واملن ــص للقي ــم ومتخص منظ
ــم االنتهاكات  ــن العقاب  من مرتكبي جرائ ــدم إفالت املجرمني م وع

والحرب يف اليمن .
ويتلقى املشاركون يف الدورة العديد من املعارف واملعلومات حول 
ــون الدويل اإلنساني وعالقته بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان  القان
ــق باإلضافة إىل  ــد والتوثي ــة يف الرص ــات املستخدم ــذا املصطلح وك
ــر، وغريها من  ــة التقاري ــد والتوثيق وكتاب ــة بالرص ــادئ الخاص املب

املعلومات الحقوقية .

تعريف تعريف ٢٠٢٠ ناشطاً بمهارات الرصد  ناشطًا بمهارات الرصد 
والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان 


