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ALTHAWRAHالثــــورة

الجوف / سبأ 
ــام  ــة محافظ الجوف س ناقش اجتماع أمس برئاس
ــي واإلنجازات التي  ــتوى األداء األمن عيل املالحي مس

حققتها األجهزة األمنية يف املحافظة.
ــن القيادات  ــذي حرضه عدد م ــرق االجتماع ال وتط
ــة بالتغلب عىل  ــبل الكفيل ــة باملحافظة إىل الس األمني
ــلم  ــتقرار والس ــات القائمة وتعزيز األمن واالس التحدي

االجتماعي.
كما ناقش االجتماع االحتياجات واإلمكانيات التي 

ــات التي تعرتض  ــة والصعوب ــا األجهزة األمني تتطلبه
سري العمل والحلول املمكنة لتحسني مستوى األداء.

ــة  املتابع رضورة  ــىل  ع ــي  املالح ــظ  املحاف ــد  وأك
ــيق بني األجهزة األمنية فور تلقي أي بالغات..  والتنس
ــة يف ظل  ــة خاص ــة األمني ــة اليقظ ــىل أهمي ــددا ع مش

األوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان.
ــاط  واالنضب األداء  ــتوى  بمس ــي  املالح ــاد  وأش
ــني األجهزة األمنية  ــة األمنية وكذا التعاون ب والجاهزي

لحل قضايا املواطنني.

ــا قدم نائب مدير أمن املحافظة حميد الرازحي  فيم
ــول اإلنجازات التي حققتها األجهزة األمنية  تقريراً ح

ومستوى ضبط الجريمة.
ــه القطاع األمني  ــتعرض التحديات التي تواج واس
ــتوى  ــني مس ــبل الكفيلة بحلها بما يضمن تحس والس

األداء األمني ومحاربة الجريمة.
ــد اللواء  ــفيان قائ ــد محور س ــاع قائ ــرض االجتم ح
ــادات األمنية  ــدد من القي ــل زرعة وع ــد جمي 29 العمي

والعسكرية باملحافظة.

"الثورة"/
ــان  واللج ــش  الجي ــة  مدفعي ــت  دك
الشعبية أمس بالقذائف الثقيلة مواقع 
وتحصينات العدو السعودي يف جيزان 

ونجران محققة اصابات مبارشة.
ــكرية ميدانية  ــادر عس وافادت مص
ــت موقعي املعنق  ــريان املدفعية دك أن ن
والكريس العسكريني يف جيزان محققة 
ــب  ــوف كتائ ــارشة يف صف ــات مب اصاب

العدو السعودي وعتاده العسكري.
ــوة  الق ــت  دك ــا  فيم ــك  ذل ــاء  وج

ــش واللجان بصلية  ــة للجي الصاروخي
ــا  تجمع ــا   الكاتيوش ــخ  صواري ــن  م
ــف  ــة خل ــعوديني واملرتزق ــود الس للجن
ــة بنجران محققة اصابات  موقع الطلع

مبارشة.
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــت  دك ــا  كم
واملدفعية للجيش واللجان تحصينات 
ــديس والطلعة يف  العدو يف موقعي الس

نجران.
ــبأ)  ــكري لـ(س وأوضح مصدر عس
ــعبية  أن مدفعية الجيش واللجان الش

استهدفت تجمعات جنود سعوديني يف 
بوابة الطوال بجيزان.

ــار املصدر إىل أن قصفاً مدفعياً  وأش
ــاورة  املج ــع  واملواق ــزج  ال ــة  رقاب دك 
ــعوديني قبالة  ــود الس ــات للجن وتجمع

منطقة مجازة بعسري.
ــوة الصاروخية  ــدر أن الق وأكد املص
ــا  ــدداً من صواريخ الكاتيوش أطلقت ع
ــم  وآلياته ــة  املرتزق ــات  تجمع ــىل  ع
ــكرية يف ذو رعني بنجران محققة  العس

إصابات مبارشة.

مناقشة مستوى األداء األمني بمحافظة الجوفمناقشة مستوى األداء األمني بمحافظة الجوف

صنعاء/ سبأ 
ــاء أمس النفري  ــان بمحافظة صنع ــت قبائل صعف أعلن

العام يف مواجهة العدوان السعودي األمريكي.
ــات العزة  ــتمرار يف رفد جبه ــيل االس ــدت يف لقاء قب وأك

والرشف يف مواجهة العدوان والرد عىل جرائمه.
ــد الصف  ــىل رضورة توحي ــان ع ــل صعف ــددت قبائ وش
ــك الجبهة الداخلية إلفشال املؤامرات التي  وتعزيز تماس

تحاك ضد الوطن.
ــان الجرائم التي  ــاء صعف ــاء وأبن ــائخ ووجه وأدان مش
ــعب اليمني .. مؤكدين  ــا تحالف العدوان بحق الش يرتكبه
ــقط  ــانية لن تس أن هذه الجرائم وصمة عار يف جبني اإلنس

بالتقادم.

قبائل صعفان تعلن النفير قبائل صعفان تعلن النفير 
العام في مواجهة العدوانالعام في مواجهة العدوان

"الثورة " /
دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أمس بصليات 
ــة العدوان  ــراد مرتزق ــات آلليات وأف ــا تجمع ــخ الكاتيوش ــن صواري م
السعودي االماراتي يف بوابة جبل صلب بحريب نهم غربي محافظة 

مأرب موقعة قتىل وجرحى من املرتزقة.
ــف العدوان  ــريان تحال ــن ط ــكرية فقد ش ــادر العس ــا للمص وطبق
ــق متفرقة يف  ــتهدفت مناط ــلة غارات اس ــعودي االماراتي سلس الس

مديرية رصواح.

ــعبية  ــة الجيش واللجان الش ــوف دكت مدفعي ــة الج ويف محافظ
ــعودي االماراتي يف مجمع  امس املعقل الرئييس ملرتزقة العدوان الس
ــكرية ومحلية أن انفجارات سمعت تتعاىل  الحزم وقالت مصادر عس

من داخل املجمع بعد اصابته بصورة مبارشة.
ــعودي يف إحدى  ــا ملرتزقة العدوان الس ــت املدفعية تجمع كما دك
ــعف  ــة خب والش ــة بمديري ــراب باملديري ــوادي ه ــم ب ــاط تجمعه نق

بمحافظة الجوف.
ــه بدقة حيث  ــف أصاب هدف ــكرية أن القص ــادت مصادر عس واف

ــث القتىل  ــع لجمع جث ــرع إىل املوق ــعاف ته ــيارات اإلس ــوهدت س ش
واسعاف الجرحى.

ــعبية  ــة لقوات الجيش واللجان الش ــة تابع وفجرت وحدة هندس
ــي يف تبة  ــعودي االمارات ــدوان الس ــكرية ملرتزقة الع ــة عس ــس آلي أم

السمني بمدينة ذباب الساحلية ما اسفر عن مرصع طاقمها.
ــني نوعي نصبته  ــيا املرتزقة مرصعهم يف كم ــا لقى 4 من مليش كم
ــة يف منطقة املعقل  ــش واللجان للمرتزق ــية تابعة للجي وحدة هندس

باملدينة ذاتها.

ــــات مـــدفـــعـــيـــة مـــســـددة ــــرب ــــزم بـــعـــد ض ــــح ــــــل مــجــمــع ال ــــن داخ ــــارات تـــعـــالـــت م ــــج ــــف ــــات مـــدفـــعـــيـــة مـــســـددةاالن ــــرب ــــزم بـــعـــد ض ــــح ــــــل مــجــمــع ال ــــن داخ ــــارات تـــعـــالـــت م ــــج ــــف االن

"الثور " متابعات
ــن رايتس  ــددت منظمة ”هيوم ج
ــادة  بإع ــا  مطالبه ــس  ام ــش“  ووت
ــوده  تق ــذي  ال ــرب  الح ــف  تحال
ــوداء  الس ــة  القائم إىل  ــعودية  الس
ــم املتحدة لالنظمة  التي تديرها االم
ــال،  االطف ــل  قت ــم  بجرائ ــة  الضالع
ــدويل "التحرك  ــع ال ــة  املجتم مطالب

يف  ــتقل  مس دويل  ــق  تحقي ــراء  واج
ــعودية  االنتهاكات التي ترتكبها الس

بحق الشعب اليمني".
ــة املعنية  ــة الدولي ــت املنظم ودع
ــم  جرائ ــد  ورص ــان  االنس ــوق  بحق
ــانية يف  ــاكات االنس ــرب واالنته الح
ــوق  ــس حق ــه إىل مجل ــر قدمت تقري
ــدة إىل إعادة  ــان يف األمم املتح اإلنس

ــف الذي  ــاركة يف التحال ــدول املش ال
تقوده السعودية فورا إىل قائمة العار 
ــات املنتهكة لحقوق  ــنوية للجه الس

األطفال يف الرصاعات املسلحة.
وتضمن التقرير دعوات إىل البدء 
ــون  ــن يرتكب ــراد الذي ــة األف بمحاكم
ــني الحرب  ــرية لقوان ــاكات خط انته
إىل  ــريا  مش ــور،  بته أو  ــد  قص ــن  ع

ــق أطفال  ــعودية بح ــاكات الس انته
ــرب التي ترتكبها  اليمن وجرائم الح

الطائرات السعودية.
ــة الحقوقية  ــت املنظم ــا طالب كم
ــان  االنس ــوق  حق ــس  مجل ــدداً  مج
ــم املتحدة عىل رضورة أن  التابع لألم
يقوم بالرد عىل االنتهاكات املستمرة 
ــالل اجراء  ــل التحالف من خ من قب

تحقيق مستقل يف االنتهاكات.
ــام  ــد ق ــر الجدي ــب التقري وبحس
التحالف بشن خمس رضبات جوية 
ــدو يف اليمن  ــة عىل ما يب غري قانوني
ــفرت عن مقتل  منذ يونيو 2017، أس
ــرية  ــم 26 طفال، مش ــا، بينه 39 مدني
إىل  أدت  ــات  الهجم ــدى  إح أن   إىل 
ــن أرسة واحدة،  ــخصا م مقتل 14 ش

ــذه الهجمات ُتعد انتهاكا  وأن مثل ه
لقوانني الحرب.

ــف  التحال أن  ــة  املنظم ــدت  وأك
ــوده باالمتثال  ــي لم يلتزم بوع العرب
لقوانني الحرب حيث هذه الوعود لم 
تنعكس عىل الواقع ولم تحم األطفال 

من قصف طائرات التحالف.

”رايتس ووتش: على األمم المتحدة إعادة التحالف السعودي إلى القائمة السوداء فورًا ”رايتس ووتش: على األمم المتحدة إعادة التحالف السعودي إلى القائمة السوداء فورًا 
على خلفية ضلوعها بجرائم انتهاكات بحق االطفال في اليمن على خلفية ضلوعها بجرائم انتهاكات بحق االطفال في اليمن 

"الثورة"/
ــكرية ميدانية مرصع  أكدت مصادر عس
واصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي 
أمس يف هجوم مباغت شنه أبطال الجيش 
واللجان الشعبية استهدف مخابئ مرتزقة 
ــة  ــي يف مديري ــعودي االمارات ــدوان الس الع

موزع الساحلية بمحافظة تعز.
ــة أن  ــكرية ميداني ــادر عس ــادت مص واف
يف  ــة  للمرتزق ــئ  مخاب ــتهدف  اس ــوم  الهج
ــائر كبرية  منطقة الهاميل وكبد املرتزقة خس

يف االرواح والعتاد.
ــة لحج اكدت املصادر  ويف جبهة محافظ
ــش واللجان  ــكرية تمكن ابطال الجي العس
ــعبية أمس من احراق مستودع اسلحة  الش

ــع  م ــن  بالتزام ــي،  االمارات ــدو  الع ــة  ملرتزق
ــة العدوان  ــلل  ملرتزق احباطهم محاولة تس
ــاء  االنح ــاه  باتج ــي  االمارات ــعودي  الس

الرشقية ملنطقة كهبوب.
ــش  الجي ــال  ابط أن  ــادر  املص ــادت  واف
واللجان دمروا مستودع االسلحة للمرتزقة 
ــتهدافه  اس ــد  بع ــفينة  الس ــع  موق ــف  خل
ــورة  ــه بص ــي اصابت ــة الت ــف املدفعي بقذائ

مبارشة.
ــع معاودة  ــوم تزامن م ــارت إىل الهج واش
ــان قصف  ــش واللج ــة للجي ــوة املدفعي الق
ــكرية  ــم العس ــة وآلياته ــات للمرتزق تجمع
ــا  ــة ذاته ــد يف املديري ــكر خال ــي معس غرب

محققة اصابات مبارشة.  

ــــر مــخــابــئ  ـــان دح ـــج ـــل ــــر مــخــابــئ هـــجـــوم نـــوعـــي لــلــجــيــش وال ـــان دح ـــج ـــل هـــجـــوم نـــوعـــي لــلــجــيــش وال
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صنعاء / سبأ
 اطلع محافظ صنعاء حنني قطينة 
ــة يف  ــققات الصخري ــىل التش ــس ع أم
ــة بيت املهلهل  ــة بيت دوقر بمنطق قري

بمديرية الحيمة الداخلية.
واستمع املحافظ قطينة ومعه وكيال 
ــياغي ومحمد  ــة عبدالله الس املحافظ
الحباري من مدير املديرية راجح راجح 
ــققات  ــادة التش ــول زي ــاح ح إىل إيض
ــة  املاضي ــرتة  الف ــالل  خ ــة  الصخري

ومخاطرها عىل عدد من القرى.

ــن الجهات  ــكيل لجنة م ووجه بتش
ــة وكيل  ــني برئاس ــة واملهندس املختص
ــدس  ــة املهن ــؤون الفني ــة للش املحافظ
ــة  للمنطق ــزول  للن ــرص،  املنت ــح  صال
ــن  ع ــر  تقري ــع  ورف ــة  عاجل ــورة  بص
ــبة تجنبا لحدوث أي  املعالجات املناس

كارثة.
ــة  الهيئ ــو  عض ــارة  الزي يف  ــه  رافق
ــظ الله  ــاء حف ــيل صنع ــة بمح اإلداري
ــاني ومدير مكتب املحافظ يحيي  اللس

العذري.

ــة  الحمل ــم  والتعلي ــة  الرتبي وزارة  ــتنكرت  اس
ــة  الرتبوي ــة  العملي ــتهدف  تس ــي  الت ــة  اإلعالمي

والتعليمية، وتحاول إيقاف استمرارها.
وعربت الوزارة يف بيان صادر عنها تلقت وكالة 
ــخة منه، عن شكرها  ــبأ) نس األنباء اليمنية (س
ــة التي  ــة والتعليمي ــوادر الرتبوي ــكل الك ــغ ل البال
ــه العدوان  ــع النظري يف وج ــت بصمود منقط وقف
خالل العامني الدراسيني املاضيني وحرصت عىل 
أن ينال الطالب والطالبات حقهم يف التعليم رغم 
استهداف املنشآت التعليمية بالقصف والتدمري 
ــبب  بس ــع  الجمي ــىل  ع ــيش  املعي ــق  وبالتضيي

الحصار الجائر املفروض عىل البالد.
فيما ييل نص البيان:

ــتياء بالغ  ــم باس ــة والتعلي ــع وزارة الرتبي تتاب
ــتهدف  تس ــي  الت ــة  الرشس ــة  اإلعالمي ــة  الحمل
ــاول إيقاف  ــة، وتح ــة والتعليمي ــة الرتبوي العملي
ــم  التعلي أن  ــوزارة  ال ــرب  تعت وإذ  ــتمرارها،  اس
ــواها من  ــتقلة بذاتها التقل عن ما س ــة مس جبه
ــكل الكوادر  ــكرها البالغ ل ــي ش ــات، لتزج الجبه
ــي وقفت بصمود منقطع  الرتبوية والتعليمية الت
ــيني  النظري يف وجه العدوان خالل العامني الدراس
ــا وبناتنا  ــىل أن ينال أبناؤن ــني وحرصت ع املاضي
ــم  رغ ــم  التعلي يف  ــم  حقه ــات  والطالب ــالب  الط
استهداف املنشآت التعليمية بالقصف والتدمري 
ــاف مرتباتهم بعد نقل  ــني واملعلمات بإيق واملعلم

ــدن وبالتضييق  ــة ع ــزي إىل محافظ ــك املرك البن
ــار الجائر  ــبب الحص ــىل الجميع بس ــيش ع املعي
ــي حكومة  ــالد، إال أننا ال نعف ــىل الب ــروض ع املف
ــذي يجب أن تقوم  ــئول ال ــاذ من دورها املس اإلنق
ــات تكريماً  ــني واملعلم ــات املعلم ــرصف مرتب به ب
ــدور املناط بهم،  ــم وليتمكنوا من أداء ال لصموده

فنطالبهم برسعة رصف تلك املرتبات .
رغم ثقتنا البالغة باملعلمني واملعلمات األفذاذ 
ــئولية  ــعارهم لهذه املس ــا بهم، الستش ومفاخرتن

ــتمرار صمودهم ملا  خالل العامني املنرصمني، واس
يخدم أبناءنا وبناتنا جميعاً وعدم التفاتهم لتلك 
ــن وإنما  ــي ال تنحاز للوط ــاز الت ــوات النش األص
ــعورها باليأس من  ــح ضيقة وآنية، وبعد ش ملصال
ــوا عليها، اتجهت  ــذه الخطوة التي راهن نجاح ه
إىل تبني حملة إعالمية كاذبة ومغرضة تتناىف مع 
ــرض باملصلحة  ــالمي الحنيف وت ــم ديننا اإلس قي
ــع األخالق الفاضلة  ــة العليا، وتتناقض م الوطني
ــرص  والح ــة  باملصداقي ــم  تتس أن  ــب  يج ــي  الت

ــوق كل ما عداه،  ــمو التعليم ويرقى ف عىل أن يس
ــئولية قومية اليجوز التعرض لها أو  باعتباره مس

التحريض ضدها .
لقد شن العدوان حملة شعواء ضد أي تمويل 
ــاب املدريس،  ــم الكت ــول عليه لدع ــن الحص يمك
ــل تلك الدعوات  ــتغرابنا مث إال أن ذلك لم يرث اس
ــات الحزبية املأزومة إىل  التي كررتها بعض الجه
ــت املوقع اإلعالمية  ــل املناهج، و تداول عدم تعدي
ــدم العدوان  ــذه الدعاية التي تخ ــة ه واإللكرتوني

ــدرك املروجون  ــعبنا الغاليني، وي ــىل وطننا وش ع
ــذا قبل غريهم مدى زيف حديثهم، ويعرف من  له
ــارف عليها  ــب اآلليات املتع ــذه األكاذي اختلق ه
واملتبعة للتعديل يف املناهج وصعوبتها ولو كانت 
ــا أنهم  ــة، كم ــا العلمي ــض القضاي ــح لبع تصحي
يعلمون تمام العلم بأنه لم يتم التدخل من طرف 
ــري اللجنة العليا  ــك اآلليات أو تغي ــا بتعديل تل م
للمناهج وفرق تأليف الكتب الدراسية، إىل جانب 
الصعوبات املالية التي تحول دون طباعة الكتب 

الدراسية السابقة أصًال.
ــديد من  ــتيائها الش ــوزارة إذ تعرب عن اس إن ال
ــئولية،  ــي يتجنى بها عديمو املس ــرتاءات الت االف
ويهدفون إىل إيقاف العملية الرتبوية والتعليمية 
ــدوا بها أمام أرباب  ــع بداية العام الدرايس ليزاي م
ــوة أنكاثاً،  ــون غزلهم من بعد ق ــم، وينقض نعمته
ــائل التواصل  ــالم وكل وس ــائل اإلع ــوا وس لتدع
ــئولية وأن ال  ــي أن يكونوا عىل قدر املس االجتماع
تجرهم أهواؤهم إىل إلحاق الرضر بأبنائنا وبناتنا 
ومستقبلهم، كما تدعو جميع املعلمني واملعلمات 
ــم  ــتكمال صموده ــهم واس ــاق بمدارس إىل االلتح
ــإذن الله، وتؤكد  ــود والقريب ب ــل النرص املوع قبي
ــالب والطالبات عىل  ــع أولياء أمور الط عىل جمي
ــم لتعليمهم وعدم تصديق  أهمية مواصلة أبنائه
ــدم  ــي تخ ــة الت ــع اإلعالمي ــه املواق ــح ب ــا تتبج م

العدوان الغاشم يف تحقيق مبتغاه وأهدافه.
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صنعاء / سبأ
ــة الثانية من الورش التوعية يف  ــت بصنعاء أمس املرحل  اختتم
ــام واإلدارات العامة  مجال اإليدز لرجال الرشطة العاملني يف األقس
ــوزارة بالتعاون مع الربنامج  ــوزارة الداخلية، نظمتها ال واملصالح ب

الوطني ملكافحة اإليدز.
ــتمرت للفرتة 10 أغسطس – 12سبتمرب  وهدفت الورش التي اس
ــبي وزارة  ــن منتس ــة م ــدرب ومتدرب ــاب 400 مت ــاري إىل إكس الج
ــة  ــة بأمان ــام الرشط ــة وأقس ــح واإلدارات العام ــة باملصال الداخلي

العاصمة، معارف حول كيفية التعامل مع املصابني بهذا املرض.
ــل وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة  ــار وكي ويف االختتام أش
ــتوى أداء  ــع مس ــورش لرف ــذه ال ــة ه ــويف إىل أهمي ــواء رزق الج الل
ــم بهذا املرض  ــام وتعريفه ــح واإلدارات واألقس ــني يف املصال العامل

وكيفية التعامل مع املصابني به.
ــن يف حفظ األمن  ــن واملواط ــة بني رجل األم ــد أهمية العالق وأك
ــة.. داعياً  ــن والثقة املتبادل ــالل التعامل الحس ــتقرار من خ واالس
ــات إىل زمالئهم  ــا تلقوه من معلوم ــورش إىل نقل م ــاركني يف ال املش
ــي ملكافحة اإليدز يف هذا  ــاً تعاون الربنامج الوطن ــل .. مثمن يف العم

الجانب.
ــار مدير الربنامج الوطني ملكافحة اإليدز الدكتور  من جانبه أش
ــورش تأتي يف إطار الربنامج التوعوي  محمد الهبوب إىل أن هذه ال
ــع ورش مماثلة العام  ــذي ينفذه الربنامج .. مبينا أنه تم عقد تس ال

املايض ملنتسبي وزارة الداخلية.
ــة العقيد أمني  ــة العاصم ــن أمان ــاعد مدير أم ــا أوضح مس فيم
ــة مفاهيم  ــبي رشطة األمان ــبت منتس ــذه الورش أكس ــريان أن ه خ
وخربات يف التعامل مع املصابني باإليدز باعتبارهم مرىض ال يجب 

عزلهم جسدياً ومعنوياً عن املجتمع.
ــة  ــن أمان ــه بأم ــة والتوجي ــات العام ــر العالق ــار مدي ــدوره أش ب
العاصمة العقيد أحمد األفقي يف كلمة املشاركني إىل أن أهمية هذه 
ــل الرشطة مع مرىض  ــورش يف تطوير األداء املهني يف تعامل رج ال

اإليدز.
حرض االختتام مدير التدريب والتأهيل بوزارة الداخلية العميد 
ــة بأمن أمانة  ــدد من القيادات األمني ــن رشف الدين وع عبدالرحم

العاصمة.
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