
الثــــورة

صمت دويل 
ــل  وكي ــني  الجب ــود  محم األخ  ــول  يق
ــة  ــك ان  همجي ــن ش ــا م ــار م ــة ذم محافظ
ــع  افض ــاب  بارتك ــرة  املستم ــدوان  الع
ــي ومقدراته  ــب اليمن ــق الشع ــم بح الجرائ
ــم واألعراف  ــاوزت كل القي ومكتسباته تج
ــون  والقان ــة  الدولي ــني  والقوان ــق  واملواثي
ــازر والتي كان  ــدويل اإلنساني ، هذه املج ال
ــي ارتكبها  ــة الت ــزرة الوحشي ــا  املج أخره
ــة أغلبهم  ــق أرسة كامل ــريان العدوان بح ط
ــة محضة يف  ــاء واألطفال بمنطق ــن النس م
ــدة. وكذا  ــراء بمحافظة صع ــة الصف مديري
ــن يف مديرية رازح  ــارة مواط استهداف سي
ــى ما كانت لتتم  ــط فيها شهداء وجرح سق
ــزي ناهيك عن  ــدويل املخ ــت ال ــوال الصم ل
ــق األطفال والنساء  ــري من الجرائم بح الكث
ــري املمنهج  ــة بالتدم ــن املتزامن ــار الس وكب

للبنية التحيتية ومكتسبات الوطن.
ــع واملكونات  ــع : كل أطياف املجتم ويتاب
ــن  تدي ــة  الرسمي ــات  والفعالي ــة  السياسي
ــون  األمم  ــم ويحمل ــذه الجرائ ــر ه وتستنك
املتحدة ومجلس األمن واملنظمات الدولية  
ــم  ــن جرائ ــة ع ــل املسئولي ــة كام اإلنساني

ــه  وتؤكد أن  ــح ادعائت ــي تفض ــدوان الت الع
ــري  اليمن  ــب اليمني وتدم ــه قتل الشع هدف
أرضا وشعباً ومقدرات. غري انه مهما أوغل 
ــي اليوم الذي  ــذه الجرائم سيأت مرتكبي ه
ــم التي  ــل جرائمه ــىل ك ــه ع ــون في يحاسب
ــا الشعب اليمني  ولن  تعرض و يتعرض له

تسقط بالتقادم طال الزمن أم قرص.

حقد أرعن
ــس  ــب رئي ــيل نائ ــرص الحجي ــور ن الدكت
ــالب تحدث قائًال  ــار لشئون الط جامعة ذم
املوقف الرسمي والشعبي من هذه الجرائم 
املتوالية لتحالف العدوان بقيادة السعودية 
ــه  ــداد أرض ــىل امت ــن ع ــاء الوط ــق أبن بح
الطاهرة هو نفس موقف الوسط األكاديمي 
ــالب  والط اإلداري  ــادر  والك ــرة  فالدكات
ــات الجامعة بما  والطالبات يف مختلف كلي
فيهم أبناؤنا الطالب املتقدمون المتحانات 
ــع جرائم  ــاء واس ــون بأستي ــول يتداول القب
ــني يف بيوتهم  ــال األمني ــي تط ــدوان الت الع
ــن والتي  ــاء وكبار الس ــال والنس من األطف
ــة التي ارتكبها  كان أخرها الجريمة البشع
ــه بحق أرسة الظرايف بمنطقة محضة  طريان
يف مديرية الصفراء بمحافظة صعدة والتي 

راح ضحيتها تسعة شهداء وثالثة جرحى 
بينهم نساء وأطفال.

ــذه الجريمة التي ال تختلف  ــال : ان  ه وق
عن غريها من الجرائم تتكشف قبح أهداف 
العدوان ومدى حقده عىل اليمنيني وتجردة 
ــن مهما أمعن  ــم واألخالق. ولك ــن كل القي م
ــت كل من قاموا بهذا  بحقده األرعن لن يفل
ــد الثأر له مكاناً  ــف من العقاب وسيج الصل

يف مقبل األيام.

سخط متزايد
ــب مدير عام  ــدي نائ ــيل العم ــا األخ ع أم
ــب الرتبية والتعليم بمحافظة ذمار فقد  مكت
قال قطاع الرتبية والتعليم معلمني وإداريني 
ــط يف أوساطهم كلما  ــالب يتزايد السخ وط
ــودي األمريكي بارتكاب  قام العدوان السع
ــق النساء واألطفال  املزيد من الجرائم  بح
ــني واملمتلكات  ــازل املواطن ــداف من واسته
العامة والخاصة وبات الجميع يدرك أن كل 
ــر طاملا والصمت الدويل  هذا األجرام مستم

مستمر.
ــد ما قام به  ــف :  ال يخفى عىل اح ويضي
ــة  ــل غاضب ــن ردود فع ــوي م ــاع الرتب القط
ــا الكثري ترجمت  ــاه هذه الجرائم وغريه تج
ــي  ــة الت ــات االحتجاجي ــالل الوقف ــن خ م
ــا يقابلها  ــذا الصلف واستنكرت م أدانت ه
ــة االستمرار  ــدت أهمي ــن صمت دويل وأك م
ــه املدارس  ــت ل ــا تعرض ــم م ــم رغ يف التعلي
ــات التعليمية من استهداف مبارش  واملنشئ
ــالب ، كل ذلك  ــه املعلمني والط ــم يسلم من ل
ــل  ــالب وك ــوس الط ــم يف نف ــي ويتعاظ يأت
ــم العدوان  ــة جرائ ــة همجي ــات الرتبوي الفئ
ــة  الدراس ــول  فص يف  ــا  يتداولونه ــي  الت
ــع أهلهم ويف  ــم م ــا يف بيوته ــون عنه ويحك
يف  ــش  وستعي ــم  أصدقائه ــع  م ــم  حاراته
ــم يحكون بأن  ــل أبنائه ــم ومستقب حارضه
ــدوان سلبهم أهل وأصدقاء وحاول  هذا الع
ــم ومقومات  ــل سبل التعلي ــم من ك حرمانه

الحياة.

لن تسقط بالتقادم 
ــد  خال األخ  ــول  يق ــه  ذات ــاق  السي ويف 
املحرضي مدير مدرسة أبي بكر الصديق أن 
ــدوان اإلجرامية  بقيادة  ــال تحالف الع أعم
السعودية التي هدمت البيوت فوق ساكنيها 
ــة يف صعده ببعيد   ــت الظرايف بمحض وما بي
ــاة واألنشطة  ــل بالحي ــل ما يتص ودمرت ك
ــوت يف أرض  ــا لتبيع امل ــة ورشاينه اإلنساني
ــدويل الصادم  ــرتي به الصمت ال اليمن وتش
وتدعي بإجواق أساطيلها اإلعالمية املعايل 
ــرشف بأوجاع الجرحى  ــاء األطفال وال بدم

وأحزان الثكالئ واألرامل.
ــل هذا اإلجرام لن يغري من ثبات  غري أن ك
ــة أبنائنا  ــي وخاص ــب اليمن ــود الشع وصم
الطالب عىل اختالف مستوياتهم  التعليمية 
ــن  ــري ع ــم للتعب ــم دفعته ــذه الجرائ ــل ه فك
ــد املعارض  ــاه العدوان ، وتع ــم تج مشاعره
ــا الطالب  ــي يقيمه ــة الت ــة والتشكيلي الفني
ــل متواصل يف مدارس املحافظة  وتقام بشك
ــة والثانوية دليل عىل  ــني األساسي للمرحلت
ــد فصول  ــت فعاليات اح ــث نظم ــك  حي ذل
ــا يعانيه  ــن ينسوها تجاه م ــي ل ــرة الت الذاك

ــة  ــات إجرامي ــن انتهاك ــي م ــب اليمن الشع
ــات  ومكتسب ــدرات  مق ــد  بحق ــت  استهدف
ــل  الطف ــة  وداع ــة  ببشاع ــت  وطال ــن  الوط
ــراء  ج ــل  الكه ــة  وحكم ــاب  الشب ــرف  وظ
ــىل محافظات  ــدوان املتواصلة ع غارات الع
ــن تداعيات الحصار  ــة. ناهيك ع الجمهوري

الجائر. 
ويتابع : لذلك لن تسقط كل هذه الجرائم 
بالتقادم ، بل ستعرض وتنتصب مشاهدها 
ــا  زواي و  ــوارع  الش ــات  منعطف يف  ــا  وآثاره
ــراة التاريخ  ــا ذك ــظ به ــاء ، وستحتف األحي
ــب واملجلدات يف  ومحتويات ومضامني الكت

الحارض واملستقبل.

لن تزيدنا إال عزمًا وإرادة
ــب  ــام مكت ــر ع ــويف مدي ــني الص األخ حس
ــة ذمار يقول :  ــاب والرياضة  بمحافظ الشب
ــدوان يوم الجمعة  ــت جريمة طريان  الع الق
ــة والتي  ــس إدانات واسع ــق 5 أغسط املواف
ــة بمديرية  ــت أرسة كاملة يف محض استهدف
ــي كانت تقل  ــارة الت ــك السي ــار وكذل الصف
ــني يف مديرية رازح بصعده خلفتا 22  مواطن
ــح ، واستنكرتهما كافة  ــد وجري ــني شهي ماب

ــع  ــات املجتم ــة ومنظم ــزاب السياسي األح
املدني املناهضة للعدوان.

ويتابع : هذه الجرائم ليست إال استمراراً 
ــذت  اتخ ــي  الت ــف  التحال ــوى  ق ــل  ملسلس
ــاب القتل  ــة الرتك ــت الدويل مطي ــن الصم م
ــل يومي  ــر بشك ــار الجائ ــري والحص والتدم
ــك ان االمم  ــاًال للش ــذي َال يدع مج ــر ال األم
ــوق  الحق ــى  ترع ــي  الت ــدول  وال ــدة  املتح
ــا  ــل م ــدوان بك ــة يف الع ــات مشرتك والحري

يحمله من خالل صمتها املخزي.
ــذا العدوان  ــغ ه ــا بل ــًال : مهم ــردف قائ وي
ــده  ــه ويسان ــن يدعم ــم م ــغ حج ــا بل ومهم
ــن ثباتنا  ــوا النيل م ــن يستطيع ــه ل ويشارك
ــل ما قاموا ويقوموا  وصمودنا ولن يزيدنا ك

به إال عزماً وإرادة.

تخبط وهمجية 
ــد قال  ــاس مجيل فق ــد عب ــا األخ محم أم
ــن الجرائم التي  ــة وغريها م ــذه الجريم : ه
ــق املدنيني العزل تعرب عن حالة  ارتكبت بح
ــدوان السعودي  ــط التي يعيشها الع التخب
ــن تحقيق اي  ــز م ــد أن عج ــي فبع األمريك
ــال الجيش  ــره  أبط ــا يسط ــار عىل م انتص
ــارات ومالحم  ــان الشعبية من انتص واللج
ــة  وخاص ــات  الجبه ــف  مختل يف  ــة  بطولي
ــام باستهداف  ــدود ق ــا وراء الح ــات م جبه
ــق  ــه لتحقي ــاً من ــم سعي ــاء يف منازله األبري
ــىل حساب  ــو ع ــى ول ــوي حت ــار معن انتص

أشالء ودماء األطفال والنساء.
ــل الجبان لن  ــف : غري أن هذا الفع ويضي
يزيدنا إال مناعة وقوة فكلما أوغل العدوان 
ــوة وتضافر  ــه ازادات الق ــة إجرام يف بشاع
بأسها ملواجهته وهاهم أبناء اليمن األحرار 
ــات يلقنون  ــف الجبه ــون إىل مختل يتوجه
ــه من جرائم  ــالت  بحق ما ارتكب ــدو الوي الع
ــه.  ــل يف بيت ــده والكه ــل يف مه ــت الطف طال
ــرص الذي تصيغه  ــاذن الله سيتحقق الن وب
ــى وصمود  ــات الجرح ــداء وأن ــاء الشه دم

املاليني األحرار وتضحياتهم العظمية.

08طتاشزات

جرائم العدوان لن تزيدنا إال جرائم العدوان لن تزيدنا إال ثباتًا وصمودًاثباتًا وصمودًا
أبناء محافظة ذمار لـأبناء محافظة ذمار لـ"ٹ":"ٹ":

ــط تتواىل  ــا السخ ــزداد معه ــار وي ــة ذم ــة يف محافظ ــل الغاضب ردود الفع

ــودي األمريكي بحق  ــم  العدوان السع ــي إزاء استمرار جرائ الشعب

ــي ومقدراته والتي كان آخرها الغارة اإلجرامية عىل منزل املواطن طه  الشعب اليمن

ــا أربعة أطفال  ــراء بصعدة، استشهد فيه ــة محضة بمديرية الصف ــرايف يف منطق الظ

ــع نساء وإصابة شخص، وكذا استهداف سيارة مواطن بمنطقة بركان بمديرية  وأرب

رازح استشهد عىل إثرها ثالثة مواطنني وإصابة سبعة .

(الثورة) قامت باستطالع آراء أبناء محافظة ذمار لنقل موقفهم حيال هذه الجرائم 

ــاف إىل رصيده  ــىل تحالف العدوان وتض ــا ليست بجديد ع ــي يرون انه ــا والت وغريه

ــب اليمني ، مؤكدين  ــت املجتمع الدويل الذي أدار ظهره للشع ــي يف ظل صم اإلجرام

ــذا اإلرساف يف القتل والتدمري والحصار الجائر سيكون له ما بعده ولن يزيد  ــل ه ان ك

الشعب اليمني إال ثباتاً وصموداً .. فإىل التفاصيل ...

ذمار /  ماجد السياغي 
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صنعاء / سبأ
ــون  ــة الع ــب جمعي ــر مكت ــدت مدي أك
املبارش باليمن معايل العسعويس السعي 
ــل والدعم  ــع نطاق العم ــث لتوسي الحثي
ــات اليمنيني  ــي لتلبية احتياج اإلنسان
ــني والتقليل من حجم  وباألخص النازح
ــد مرور أكرث  ــي يعيشونها بع املعاناة الت
من عامني عىل األوضاع الراهنة يف البالد.

ــويس يف بيان صحفي  ــت العسع  وقال
ــة للمرشوعات التي  ــارة تقييمي عقب زي
نفذتها وتنفذها العون املبارش بمحافظة 
ــع عدد من املسؤولني هناك  إب ولقائها م
ــع  ــن مشاري ــص 15 % م ــم تخصي : " ت
ــام 2017م ملحافظة إب  ــون املبارش ع الع
ــي وصلتها آالف العائالت النازحة من  الت

مختلف محافظات اليمن".
ــت (سبأ)  ــان الذي تلق ــب البي وحس
نسخة منه فقد استعرضت  العسعويس 
ــات  ــة إب املرشوع ــؤويل محافظ ــع مس م
ــاالت التعليم  ــا يف مج ــم تنفيذه ــي ت الت
ــة،  ــة اإلنساني ــاه واإلغاث ــة ، املي ، الصح
موضحة أن مرشوع التعليم تضمن توفري 
مبنيني اثنني لسكن الطالبات وتأثيثهما 
ــة و  ــزات األساسي ــا بالتجهي وتجهيزهم
استفادت منه 140 طالبة نازحة من كلية 
الطب والعلوم الصحية يف جامعة تعز إىل 
ــوم الصحية يف جامعة  ــة الطب والعل كلي
إب، باإلضافة إىل كفالة 189 طالبة نازحة 

ــل منهن  ــف شهرية لك ــاد مصاري واعتم
طيلة العام الدرايس.

ــدد من  ــم تنفيذ ع ــه ت ــارت إىل أن  وأش
ــة باملحافظة  ــة اإلنساني ــالت اإلغاث حم
ــان، وتلقى  ــف إنس ــا  65 أل ــاد منه استف
أكرث من ستة آالف و 300 إنسان خدمات 
ــة وأجريت 585  عملية  الفحص واملعاين
ــاء وزراعة  ــاه البيض ــة إلزالة املي جراحي
ــور املجاني الذي  العدسات يف مخيم الن

نفذته العون املبارش يف املحافظة.
ــارش تنفذ  ــان أن العون املب ــر البي وذك
ــاه  مي ــرشوع  ــة إب م ــاً يف محافظ حالي
ــاس بمديرية فرع العدين يستفيد  األخم
منه 10 آالف إنسان ، ومرشوع مياه الزيلة 
ــه أربعة  ــد من ــربة يستفي ــة الس يف مديري

ــن  ــاراً م ــان و 280 هكت آالف و 500 إنس
األرايض الزراعية.

ــان أن العسعويس زارت  ــح البي  وأوض
مركز الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة 
ــدت استعداد العون  العام باملحافظة وأب
املبارش دعمه بمولد كهربائي ليتمكن من 

استقبال عدد أكرب من املرىض.
ــى جبلة الجامعي  كما زارت مستشف
ــد كلية  ــى عمي ــر املستشف ــت مدي والتق
الطب والعلوم  الصحية الدكتور عبدالله 
ــة إب وبحثت  ــويل جامع ــري ومسئ املط
ــات  الطالب ــن  سك ــات  احتياج ــم  معه
القادمات من األرياف من أجل املساهمة 

يف تحسينه .

ريمة - سبأ
ــيل بمحافظة ريمة أمس  نظم مجلس التالحم القب
ــل مديرية الجبني تحت شعار "  ــاء قبلياً ألبناء قبائ لق

التعبئة العامة ملواجهة العدوان مسؤولية الجميع".
ــرضه عدد من  ــذي ح ــاء ال ــون يف اللق ــد املشارك وأك
ــادات  والقي ــة  باملحافظ ــة  التنفيذي ــب  املكات ــدراء  م
املحلية والتنفيذية باملديرية واملشائخ والشخصيات 
االجتماعية، االستعداد رفد جبهات الرشف والبطولة 
بالرجال والعتاد ملوجهة العدوان وإفشال مخططاته. 
ــاء أكد وكيل املحافظة محمد الوسد أهمية  ويف اللق
ــز الجبهات بالرجال  ــة العامة وتعزي التحرك والتعبئ
من أبناء ريمة السباقني للدفاع عن الوطن يف مختلف 

الظروف واملراحل. 
ــني وتدمري  ــداف املمنهج للمدني ــار إىل االسته وأش
ــب اليمني، ما يتطلب  ــة التحتية ومقدرات الشع البني

تضافر الجهود إلفشال رهانات العدوان ومؤمراته عىل 
اليمن أرضا وإنسانا.

ــيل باملحافظة  ــس التالحم القب ــن جانبه دعا رئي م
صالح الضبيبي إىل توحيد الجبهة الداخلية ملواجهة 

العدوان السعودي األمريكي ومخططاته اإلجرامية.
ــل الجبني خالل املرحلة  ــاد بمواقف أبناء قبائ وأش
ــة إىل مزيد من  ــاء ريم ــا أبن ــة .. داعي ــة والراهن املاضي
ــدوان والدفاع عن  ــاف ملواجهة الع ــم واالصطف التالح

عزة وكرامة أبناء اليمن .
ــن الكلمات أكدت يف مجملها صمود  وألقيت عدد م
ــدوان  ــة الع ــم يف مواجه ــات موقفه ــني وثب ــاء الجب أبن

واالستعداد لرفد الجبهات بالرجال والعتاد. 
ــة لألمم املتحدة  ــات باملواقف املخزي ــددت الكلم ون
ــة واستمرار صمتها إزاء الجرائم  ومنظماتها الحقوقي

التي يرتكبها تحالف العدوان عىل اليمن. 

العون املباشر :العون املباشر : نسعى لتوسيع نطاق 
العمل اإلنساين لتلبية احتياجات اليمنيني

لقاء قبلي بريمة يؤكد االستعداد 
لرفد الجبهات يف مواجهة العدوان

جمعان يشدد على 
تنظيف قنوات ومجاري 

تصريف مياه األمطار
صنعاء / سبأ 

ــيل بأمانة العاصمة أمني  اطلع أمني عام املجلس املح
جمعان أمس االول عىل أوضاع قنوات ومجاري ترصيف 

مياه األمطار وسائلة منطقة نقم بمديرية آزال.
ــالل زيارته  ــام محيل العاصمة خ ــث تفقد أمني ع حي
ــة عادل  ــيل األمان ــات بمح ــة الخدم ــس لجن ــه رئي ومع
ــيل السقاف، قنوات  ــاع الخدمات ع ــاري ووكيل قط العق
ــاء مديرية أزال  ــار بمناطق وأحي ــف سيول األمط ترصي
ومستوى ترصيف مياه األمطار بما يضمن عدم تجمعها 

يف األحياء والشوارع.
وشدد جمعان عىل قطاعات األشغال والنظافة واملياه 
ــاري ترصيف سيول األمطار  رسعة تنظيف قنوات ومج
ــاه األمطار  ــه ترصيف مي ــات ملا من شأن ــة املديري يف كاف
ــوارع واألحياء  ــا يف الش ــة وعدم تجمعه ــورة طبيعي بص

خاصة مع موسم األمطار خالل الفرتة الحالية.
وأكد عىل الجهات املعنية االستفادة من مياه األمطار 
التي تتدفق بكميات كبرية بفضل ونعمة من الله عز وجل 
ــة الحواجز  ــة مع قل ــب اليمني وخاص ــاء الشع عىل أبن
ــات الغزيرة من  ــدم قدرتها يف استيعاب الكمي ــة وع املائي

مياه األمطار.

ــة استمرار السلطة  ــني عام محيل العاصم كما أكد أم
ــان  ــات لسك ــم الخدم ــة تقدي ــة العاصم ــة بأمان املحلي
صنعاء وتخفيف معاناة املواطنني يف الجوانب الخدمية 
ــرار العدوان  ــة والغذائية وخاصة يف ظل استم والتنموي

والحصار.


