
اللجنة الفنية ل�غاثة بأمانة العاصمة اللجنة الفنية ل�غاثة بأمانة العاصمة 
تناقش خطتها للعام الجاريتناقش خطتها للعام الجاري

صنعاء/سبأ
ــة رئيس  ــة بأمانة العاصمة أمس برئاس ــة التنفيذية لإلغاث ــت اللجنة الفني ناقش
لجنة الشؤون االجتماعية بمحيل األمانة رئيس اللجنة حمود محمد النقيب، الخطة 

اإلغاثية للعام الجاري.
ــال اإلغاثية  ــاملة لألعم ــب املتصلة بوضع خطة ش ــاع إىل الجوان ــرق االجتم وتط

باألمانة وترتيب الخارطة املجتمعية وإيجاد قاعدة بيانات موحدة.
ــالت يف أعمال  ــاليف أي تداخ ــة وت ــود اإلغاثي ــيق الجه ــب رضورة تنس ــد النقي وأك
ــة إلدارة  ــدة التنفيذي ــرق امليدانية بالوح ــود الف ــاً جه ــانية .. مثمن ــات اإلنس املنظم
مخيمات النازحني واملنظمات اإلنسانية واالغاثية باألمانة. وشدد عىل رضورة تعاون 
ــة، وخاصة يف ظل  ــفيات الخاصة باألمان ــة وإرشاك اتحاد املستش ــآت الصحي املنش

استمرار العدوان والحصار .
فيما استعرض مدير الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحني بأمانة العاصمة 
ــة واملعالجات  ــني باألمان ــي تواجه النازح ــات الت ــن، الصعوب ــاب رشف الدي عبدالوه
ــة واألعمال اإلغاثية  ــار إىل الربامج التنفيذي ــف معاناة النازحني . وأش ــة لتخفي الالزم
ــدة التنفيذية خالل  ــتفيدين من برامج الوح ــدة التنفيذية .. مبينا أن عدد املس للوح
ــة االجتماعية  ــدوق الرعاي ــر صن ــرض االجتماع مدي ــف أرسة. ح ــايض 62 أل ــام امل الع

باألمانة جميلة املطري ومقرر منسق اللجنة محمد أبو عريج وعدد من املعنيني .

تدشين البرنامج التثقيفي للسياسات التمريضية تدشين البرنامج التثقيفي للسياسات التمريضية 
بمستشفى بمستشفى ٤٨٤٨ النموذجي بصنعاء النموذجي بصنعاء

توزيع توزيع ١١٨١١٨ سلة غذائية 5سر  سلة غذائية 5سر 
الشهداء في صرواحالشهداء في صرواح

صنعاء/ سبأ 
ــي  النموذج ــي  الطب  48 ــفى  بمستش ــن  دش
ــي  التثقيف ــج  الربنام ــس،  أم ــاء  صنع ــة  بمحافظ

للسياسات التمريضية وفق املعايري العاملية .
ــج التدريبي عىل مدى 20 يوما  ويهدف الربنام
إىل تأهيل وتطوير قدرات 80 ممرضا وممرضة من 
ــة بأمانة  ــفيات الحكومي ــفى ٤٨ واملستش مستش
ــاليب  ــة صنعاء يف مجال أس ــة ، ومحافظ العاصم

التمريض وفق املعايري العاملية.
ويف التدشني أشار نائب املدير للشؤون الفنية 
ــة إقامة  ــع الصلوي إىل أهمي ــور عبد الواس الدكت
ــات الطبية  ــج التثقيفية للسياس ــل هذه الربام مث
ــا إىل أهمية  ــكادر الطبي.. الفت ــدرات ال ــر ق لتطوي

ــه العمل  ــتند علي ــري يس ــود فق ــض كعم التمري
الطبي .

ــاركني عىل االستفادة من مخرجات  وحث املش
ــود  املنش ــدف  اله ــق  لتحقي ــول  للوص ــج  الربنام

واملتمثل بالرقي بالعمل الطبي.
ــفى  باملستش ــض  التمري ــر  مدي ــن  ثم ــا  فيم
ــفى  املستش إدارة  ــود  جه ــد  حام ــم  عبدالحكي
ــيض وإقامة  ــا بالكادر التمري ــا واهتمامه وحرصه
ــني  ــدورات والربامج التثقيفية لتحس ــدوات وال الن

مستوى أداء الكادر.
ــام  االهتم ــة  أهمي ــاركني  املش ــىل  ع ــدد  وش
بمخرجات الربنامج التثقيفي الذي يصب عصارة 

العمل الناجح يف مجال التمريض باملستشفى..

ــلة غذائية  ــة رصواح محافظة مأرب أمس توزيع 118 س ــم بمديري ت
ألرس الشهداء باملديرية بدعم من مؤسسة الشهداء.

ــبأ) أن توزيع  ــة رصواح مرعي العامري لـ (س ــح مدير مديري وأوض
ــهداء يف مواجهة  ــات أرس الش ــي عرفانا بتضحي ــالل الغذائية يأت الس

العدوان ومرتزقته والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــلطة املحلية بأرس الشهداء .. الفتا إىل أهمية  ــار إىل اهتمام الس وأش
ــة لدعم ورعاية أرس  ــات املانح التعاون مع الجهات املختصة واملؤسس

الشهداء وذويهم ومنحهم امتيازات خاصة كأقل مايمكن.

ـــي بــرنــامــج إطــعــام ــطــوع ف ـــي بــرنــامــج إطــعــام مــت ــطــوع ف ــان تـــكـــرم ١٠٠١٠٠ مــت ــي ــن ــان تـــكـــرم ب ــي ــن ب
/  

ــة  ــي بمؤسس ــل الطوع ــدة العم ــت وح كرم
بنيان التنموية أمس، 100متطوع من متطوعي 
ــرن مديرية  ــن العاملني يف ف ــام، م ــج إطع برنام

السبعني الخريي بأمانة العاصمة.
ويف حفل التكريم أكد نائب املدير التنفيذي 
ــيس وضابط مرشوع  ــة بنيان أحمد الكب ملؤسس
ــىل أهمية العمل  ــامي، ع إطعام عبدالكايف الش
التطوعي وخاصة يف ظل الظروف الراهنة التي 
تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار 

الذي استهدف لقمة عيش املواطن.
ــن  ــي ضم ــم يأت ــذا التكري ــارا إىل أن ه وأش
ــاء وبناء"  ــي "عط ــل الطوع ــم العم ــة دع حمل
ــان التنموية،  ــة بني 2018م الذي تنفذه مؤسس
ــني يف خدمة املجتمع ..  عرفانا بجهود املتطوع
ــمل جميع  ــة التكريم ستش ــني إىل أن عملي الفت
املتطوعني يف برنامج إطعام بمختلف املديريات 

املستهدفة من الربنامج.

ــج إطعام  ــامي، أن برنام ــني الكبيس والش وّب
ــف أرسة يف  ــري احتياجات 25 أل ــتهدف توف يس
ــة  ــات محافظ ــض مديري ــة وبع ــة العاصم أمان
ــن خالل توزيع 250 ألف  صنعاء من الرغيف م
ــاً مركزياً  ــم إنتاجها من 15 فرن ــف يوميا يت رغي
ــة إىل توزيع لحوم األضاحي لنفس األرس  إضاف

يف األعياد.
ــا أن عدد املتطوعني يف هذا الربنامج  وأوضح
ــة  أمان ــات  مديري ــف  مختل ــن  م ــوع  متط  700
ــبعني  العاصمة ..الفتني إىل أن فرن مديرية الس
ــا يتم توزيعها لثالثة  ينتج 35 ألف رغيف يومي

آالف و500 أرسة محتاجة باملديرية .

إحالة قضية احتيال قيمتها إحالة قضية احتيال قيمتها ٣٨٣٨ مليون دوالر إلى محكمة ا5موال العامة مليون دوالر إلى محكمة ا5موال العامة
  / محمد العزيزي

ــاد  ــة الفس ــة ومكافح ــوال العام ــة األم ــت نياب أحال
االبتدائية باألمانة قضية رشكة كروجاز أمس األحد إىل 
محكمة األموال العامة باألمانة لبدء إجراءات التقايض 

فيها بتهمة االحتيال واالستيالء عىل املال العام.
ــة  ــة رشك ــة أن قضي ــؤول بالنياب ــدر مس ــد مص  وأك
ــال النفط  ــرب القضايا يف مج ــن أهم واك ــاز تعد م كروج

ــث يبلغ حجم  ــا النيابة حي ــي حققت فيه ــاز والت والغ
ــون دوالر أمريكي.. مؤكداً  ــن 38 ملي ــرضر فيها أكرث م ال
ــه إىل املحكمة مع 11 متهماً  ــف القضية تم إحالت أن مل
ــهيلهم عملية االستيالء عىل  ثبت للنيابة تورطهم وتس

أموال عامة.
ــورة" إىل أن النيابة  ــار املصدر يف ترصيح لـ"الث  وأش
ــا التي تمس  ــاز كافة القضاي ــة عىل متابعة وإنج عازم

ــوال إىل الخزينة العامة  ــتعادة تلك األم املال العام واس
ــي البالد من  ــث تعان ــن حي ــت الراه ــاً يف الوق خصوص

ظروف حرب وعدوان وشحة يف املوارد املالية.
ــي إىل أن النيابة تعمل بجهود   ونوه املصدر القضائ
ــاد وردع  ــرية لتحقيق هذا الهدف وتجفيف بؤر الفس كب
كل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم نهب للمال العام 

أياّ كان مركزه أو صفته.

قافلة طبية من هيئة مستشفى قافلة طبية من هيئة مستشفى ٢٦٢٦ سبتمبر بصنعاء  سبتمبر بصنعاء 
دعما للجيش واللجاندعما للجيش واللجان

ــبتمرب بمديرية  ــفى 26 س قدمت هيئة مستش
ــة طبية  ــاء أمس قافل ــة صنع ــي مطر محافظ بن
ــزة  الع ــات  ــني يف جبه للمرابط ــنادا  ــا وإس دعم

والكرامة والرشف.
ــبة  ــوت القافلة التي تم تقديمها بمناس واحت
ــهيد وحملت اسم " انفروا  الذكرى السنوية للش

خفافا وثقاال" عىل مستلزمات إسعافية وأدوية.
ــم بأعمال  ــد القائ ــة أك ــيري القافل ــاء تس وأثن

ــعباني أن تقديم  رئيس الهيئة الدكتور خالد الش
ــه ألبطال  ــن تقديم ــل ما يمك ــة أق ــة الطبي القافل

الجيش واللجان يف ميادين الصمود.
ــذه القوافل  ــل ه ــم مث ــة تقدي ــت إىل أهمي ولف
ــف آالم الجرحى كإجراءات  ــاهمة يف تخفي للمس
ــكل كبري يف إنقاذ حياة  إسعافية أولية تسهم بش
ــعبية يف جبهات  ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط

الكرامة والعزة.

القناة تعمل على فضح الممارسات اNجرامية لقوى االحتالل في المحافظات الجنوبيةالقناة تعمل على فضح الممارسات اNجرامية لقوى االحتالل في المحافظات الجنوبية
/  

ــر  ــقاف مدي ــم الس ــد العال ــال عب ق
ــة: إن القناة  ــدن الفضائي ــاع قناة ع قط
تعمل خالل ظروف استثنائية وتسعى 
لتقديم برامج متنوعة ومتميزة وبجهود 
ــث تعمل القناة  ــة العاملني فيها حي كاف
ــىل إنتاج برامج تواكب األحداث وكون  ع
قناة عدن تسعى لكشف واقع االحتالل 
ــة  الجنوبي ــات  املحافظ ــىل  ع ــم  الجاث
ــون متميز وذلك  ــب إعالمي ومضم بقال

كله يأتي بتوجيهات القيادة السياسية 
ــة  الجمهوري ــس  رئي ــة  بفخام ــة  ممثل
ــة رئيس  ــاد ودول ــتاذ صالح الصم األس
ــد العزيز بن حبتور  الوزراء الدكتور عب
ــج  برام ــم  لتقدي ــه  الل ــإذن  ب ــعى  ونس
ــدة ومميزة خالل الدورة الربامجية  جدي
ــه  ــقاف يف ترصيح ــرب الس ــة. وع القادم
ــكر للدعم واالهتمام  لـ"الثورة" عن الش
ــالم جابر  من قبل وزير اإلعالم عبد الس
ــة  ــس املؤسس ــع رئي ــد راص واألخ أحم

ــن  ــون واللذي ــة والتلفزي ــة لإلذاع العام
ــل اهتمامهما ويذلالن  ــان القناة ج يولي
ــني يف قناة عدن وهو  ــات للعامل الصعوب
ــإذن الله  ــرد بربامجها وب ــا تتف ماجعله
ستشهد تطورات مضطردة يف برامجها 
ــي وكذلك متابعتهما  وإنتاجها الربامج
ــتمرة لكل مانقدمه وننتجه يف قناة  املس
ــة وجربوت  ــدن التي تقف ضد سياس ع
ــة  الجنوبي ــات  املحافظ يف  ــدوان  الع

املحتلة .

مدير  قناة عدن الفضائية لـ ٹ :

مشهدمشهد

محمد ناجي احمد
يوميات الثورة

"الوطن بعض من الله""الوطن بعض من الله"
عن المقاتل اليمني أتحدثعن المقاتل اليمني أتحدث

قناة  بثت  2018م  10فبراير  ،الموافق  السبت  مساء 
واللجان  الجيش  قي  يمني  لمقاتل  مشاهد  المسيرة 
الشعبية ظل يحمل أخاه الجريح لمدة دقيقتين وسبع 
عشرة ثانية ،في رقصة على إيقاع الرصاص بين الموت 
وإرادة الحياة ،أو بلغة الصحفي الذي نقل المشهد بلغته 

التعبيرية "الخطوة بطلقة قناص ".
ووضوح  بالوطن  باإليمان  مدرعا  المقاتل  ذلك  كان 
للقول  "تجسيدا  هدى  فزادهم  به  آمنوا  "فتية  القضية 
من  الوطن  حب  ،وإن  الله  من  بعض  الوطن  "إن  المأثور 

اإليمان .
لماذا حركة أنصار الله هي من تقاتل العدوان األمريكي 
والقوميين  االشتراكيين  لجل  نجد  وال  /السعودي 
واإلخوان المسلمين دورا في ذلك ،بل نجدهم يصطفون 

في جبهة العدوان ؟
يستمد المقاتل في حركة أنصار الله إيمانه من إرث 
تاريخي في مواجهة الغزاة ،منطلقا من موقف إيماني 

بالله والوطن ،ورفض الظلم والركون إلى الظلمة .
وطني  بمنطق  الفئوي  المنطق  على  الله  أنصار  يرد 
،ويتمسك  بتالفيها  ،والثغرات  بالصواب  الخطأ  ،وعلى 
أو  ،الحقيقية  باألخطاء  والتذرع  باالنكفاء  اآلخرون 
االنكفاء  طريق  ،لسلوك  الصغيرة  أو  ،الكبيرة  المفترضة 

والتخلي عن واجب الدفاع عن الوطن .
تاريخية  فرصة  والقوميين  االشتراكيين  لدى  كان 
للنهوض ،وكسب قوى جديدة شعبية وسياسية لو أنهم 
.وكان  لليمن  التاريخي  العدو  مقاتلة  في  واجبهم  أدوا 
بإمكانهم أن يؤدوا واجبهم الوطني في اجتراح البطوالت 
واستعادة  التحرير  ،ساحة  العدو  مواجهة  ساحة  في 
السيادة والكرامة ،لكنهم آثروا فنادق الرياض ،ورواتب 
حربه،مقابل  واقتصاد  وملياراته  العدوان  وحوافز 

التفريط بالوطن .
كل مقاومة للعدو البد أن تتوازى مع فعل بناء الدولة 
قادرة  فهي  لذلك  بيدها  قرارها  الله  أنصار  حركة  ،وألن 
على فعل بناء الدولة على قدم وساق مع مقاومة العدو 

وضغوطاته وحصاره االقتصادي .
االقتصادي  الضغط  استخدام  في  العدو  يسترسل 
الشعب  لدى  االحتمال  طاقة  عن  يزيد  ،مما  والظلم 
اليمني ،ظنا منه أنه يحمله على االستسالم ،والرضوخ 
ألمد طويل ،لكن التاريخ يبين لنا أنه ليس من شعب قد 
استسلم كليا لمثل هذه الضغوط ،غذ تبقى إرادة الحياة 

المستقلة فاعلة حتى في أكثر الشعوب استكانة .
الذي يحمل  اليمني  المقاتل  حين نقارن بين مشهد 
بإيمانه  ،مدرعا  الرصاص  زخات  وسط  الجريح  أخاه 
األمريكي  التحالف  ،بمقاتلي  الوطني  موقفه  وصالبة 
لألسير  محركة  اإليمانية  القوة  نجد  فسوف  السعودي 

والجريح والمقاتل في صف الوطنية اليمنية .
هناك قوة إيمانية التنضب تحرك المقاتل في صفوف 
الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان األمريكي 
،وليس  عديدة  لذلك  المجسدة  السعودي.والمشاهد 
آخرها مشهد المقاتل الجسور الذي يحمل أخاه الجريح 

على كتفيه ،مخترقا كثافة النيران الموجهة نحوهم .
إيمانه  ُمثِّل به ،وظل يردد  الذي  ومشهد ذلك األسير 
بما يقاتل عنه ،ومشهد ذلك الجريح /األسير الذي كان 
يطلب من آسريه أن يلحقوه شهيدا بالسيد حسين بن 

بدر الدين الحوثي.
الموجهة  النيران  كثافة  وسط  المقاتل  هذا  يحرك  ما 
نحوه وجريحه هو إيمانه بقوله تعالى "إن جندنا لهم 
الغالبون "وقوله تعالى "قل لن يصيبنا إال ما كتبه اله لنا " 
فالقدر واإلرادة الكلية هي الحرية الكاملة والمطلقة لهذا 
الجندي الذي ينطلق كالسهم ثابت المسار ،بتواز بين 
التوكل واالعتماد على الله وبين االقتدار في الحياة "وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " صانعا 

للعزة والكرامة "إ
ما يحرك هذا المقاتل هو إيمانه بأن الشهادة والشهيد 

حياة للوطن واألمة ،ودمار لألعداء .
العدو يريدنا أن ننتحر عجزا في بيوتنا ،وعلينا أن 
نحول ظروفنا والحصار والضغوط ضدنا إلى قوة قتالية 

استشهادية التنضب .
وطننا  ،نحمل  اليمني  المقاتل  هذا  نكون  أن  علينا 
الجريح فوق أكتافنا ،وسط كثافة الموت لنصنع الحياة .

الثــــورة
ALTHAWRAH رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير

Alahnomi1@gmail.com 
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تكريم الفائزين باليوم العالمي للتطوعتكريم الفائزين باليوم العالمي للتطوع
  / هيثم القعود

ــدة  املتح ــم  األم ــت  أقام
ــا  (UNV)بمقره ــني  للمتطوع
الخاص بالعاصمة صنعاء حفالً 
ــابقة  باملس ــن  للفائزي ــاً  تكريمي
ــنوياً  س ــم  تنظ ــي  الت ــة  الخاص
ــي للتطوع  ــبة اليوم العامل بمناس
الذي يصادف الخامس من شهر 
ــمرب من كل عام. ويف الحفل  ديس
ــم  ــل املقي ــى املمث ــي ألق التكريم
لربنامج األمم املتحدة اإلنمائي/ 
ــة افتتاحية  ــما كلم ــي لوتس أوك
ــني  املتطوع ــود  جه ــا  فيه ــكر  ش
ــذي ال نظري له يف  عىل اإلنجاز ال
التي  ــبيل الخدمة املجتمعية  س
يجب عىل كل الشباب االستمرار 

فيها كأعمال تطوعية .
ــن تمر بظروف   وأضاف: اليم
ــباب  ــة للغاية حتم عىل ش صعب
ــود  الجه ــة  مضاعف ــن  م ــن  اليم
ــح  ــة لصال ــاركة االيجابي يف املش

املجتمع .

ــة الفائزين ألقاها رضوان  كلم
ــن تمنت  ــم رشف الدي ــد الكري عب
ــم املتحدة للمتطوعني  لفتى األم
UNV عىل تقديرها الالئق لجميع 
ــم يف  ــني وعمله ــطة املتطوع أنش
خدمة أهداف  التنمية املستدامة 
ــة ثابتة  ــود أرضي ــة إىل وج الرامي
ــالد  الب يف  ــتقرار  واالس ــالم  للس
ــب  تدري رضورة  إىل  ــت  ودع  ..
ــري  وتوف ــني,  املتطوع ــل  وتأهي
الدعم املناسب لهم, وعمل دليل 
ــني  باملتطوع ــي  وتعريف ــاص  خ

وأنشطتهم. 

اللجنة الدولية للصليب ا5حمر تؤكد حرصها على مساعدة اليمناللجنة الدولية للصليب ا5حمر تؤكد حرصها على مساعدة اليمن
املحويت /سبأ

ــب األحمر  ــة للصلي ــة الدولي ــدت اللجن أك
الحرص عىل تقديم املساعدات الطارئة لليمن 

يف املجال الصحي .
جاء ذلك اثناء زيارة مندوب قسم الصحة 
ــك  ــر أيري ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي باللجن
ــوري  ــفى الجمه ــس ، إىل املستش ــزي أم كوي
ــع  ــت، اطل ــوي باملحوي ــيل الكل ــز الغس ومرك
خاللها عىل العجز واالحتياجات الطارئة من 
ــغيلية  ــتلزمات صحية، ونفقة تش أدوية ومس
ــار املفروض  ــتمرار العدوان والحص ،جراء اس

عىل بالدنا.

إىل  ــعى  تس ــة  الدولي ــة  اللجن أن  ــح  وأوض
دراسة كافة االحتياجات االساسية والعاجلة 
التي قدمها مكتب الصحة باملحافظة وتقديم 

املساعدة الالزم للمرافق الصحية مستقبال.
ــمالن  وكان وكيل املحافظة حمود حزام ش
ــور أمني حبيش  ــة الدكت ــر مكتب الصح ومدي
ــكاالت  ــول اإلش ــدوب ح ــر للمن ــا تقاري ، قدم
ــق الصحية  ــي املراف ــي تعان ــات الت والصعوب
ــة اللجنة  ــني جهود بعث ــراء العدوان، مثمن ج
ــز  ملرك ــا  ودعمه ــر  األحم ــب  للصلي ــة  الدولي
ــهاالت  ــيل ومركز معالجة الكولريا واالس الغس

املائية باملستشفى الجمهوري.

بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة حديقة الحيوان بأمانة العاصمةبدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وصيانة حديقة الحيوان بأمانة العاصمة

مشهد من أرض المعركة.. مقاتل يمني يفتدي رفيق السالح تحت النار  مشهد من أرض المعركة.. مقاتل يمني يفتدي رفيق السالح تحت النار  

ــة لقطاع  ــة العاصم ــل أمان ــن وكي دش
ــرشوع إعادة  ــقاف، م ــات عيل الس الخدم
ــة حديقة الحيوان بمنطقة  تأهيل وصيان

حزيز.
ــبأ)- أن مرشوع  ــقاف لـ (س وأكد الس
ــة الحديقة يأتي يف  ــل وصيان إعادة تأهي
ــادة صيانة  ــات العامة بإع ــار التوجه إط
يف  ــات  واملتنزه ــق  الحدائ ــة  كاف ــل  وتأهي

مختلف املديريات .
ــال  ــمل أعم ــرشوع يش ــح أن امل وأوض
ــاحات الخرضاء  ــن واملس ــجري األماك تش

ــادة  ــة وإع ــز الحديدي ــالح الحواج وإص
ــورات  والناف ــاه  املي ــات  مضخ ــغيل  تش
ــال  أعم ــب  جان إىل  ــة  للحديق ــة  التابع
ــالمة  النظافة، بما يضمن الحفاظ عىل س

الزائرين.
وأشار إىل أن مكاتب الحدائق والزراعة 
ــات املعنية  ــات والجه ــة والبلدي والنظاف
ــة وتجهيز أماكن  ــدأت يف ترتيب الحديق ب
ــابق ..  الحيوانات وإعادتها لوضعها الس
ــات والبيئة  ــود قطاع البلدي ــيداً بجه مش

والعمل بروح الفريق الواحد.

تدشين العام التدريبي ا5مني تدشين العام التدريبي ا5مني ٢٠١٨٢٠١٨ بحجة بحجة

امرأة  تعض شرطيا في دبي بعد منعها من زيارة ابنتها السجينةامرأة  تعض شرطيا في دبي بعد منعها من زيارة ابنتها السجينة

حجة / سبأ 
ــة  حج ــة  بمحافظ ــن  دش
ــام التدريبي األمني  الع أمس 
ــادات  قي ــور  بحض 2018م 
ــة العاملة يف  ــدات األمني الوح

املحافظة.
بحضور  ــني  التدش وخالل 
ــة الدكتور طه  ــل املحافظ وكي
ــب مدير  ــار نائ ــزي، أش الحم
ــد  ــد زي ــة العقي ــن املحافظ أم
ــفي إىل أن تدشني العام  اليوس
ــد  الجدي ــي  األمن ــي  التدريب
ــطة وزارة  ــار أنش ــي يف إط يأت

ــا بقطاع  ــة واهتمامه الداخلي
التدريب.

ــت إىل أن املرحلة التي  ولف
يمر بها الوطن يف ظل استمرار 
ــذل املزيد  ــدوان، تتطلب ب الع
من الجهود ملواجهة العدوان.

ــة  املؤسس أن  ــح  وأوض
ــن  م ــل  قواف ــت  قدم ــة  األمني
الدفاع  الشهداء والجرحى يف 
عن حياض الوطن يف جبهات 

العز والكرامة.
ــل  وكي ــاد  أش ــا  فيم
ــزي  الحم ــة  حج ــة  محافظ

يف  ــة  األمني ــة  املؤسس ــدور  ب
ــتقرار  واإلس ــن  األم ــز  تعزي
ــاندة  ومس ــم  دع ــدا  مؤك  ..
باملحافظة  املحلية  ــلطة  الس

للمؤسسة األمنية.
ــش  الجي ــوالت  ببط ــوه  ون
ــعبية يف مختلف  واللجان الش
ــه من  ــا يحققون ــات وم الجبه
ــوى العدوان  انتصارات عىل ق
ــة  النوعي ــة  العملي ــا  وآخره
والدفاعات  الصاروخية  للقوة 
ــي دمرت املنظومة  الجوية الت

الدفاعية للعدو.

ــي باتهام  ــة يف إمارة دب ــة العام ــت النياب  قام
ــىل  ــداء ع باالعت ــا)  ( 50 عام ــة  ــرأة خليجي ام
ضابط رشطة، حيث عضت يده وتسببت بأرضار 

باملمتلكات العامة.
ــت إىل  أت ــرأة  امل ــأن  ب ــات،  التحقيق ــفت  وكش
ــدية" لزيارة ابنتها املحتجزة  مركز رشطة "الراش
ــا من قبل الرشطي أنها  لديهم ..ويف حني إخباره
ــن الدخول،  ــارة ابنتها ومنعها م ــتطيع زي ال تس

ــكل عنيف،  انتابها الغضب وبدأت بعض يده بش
فيما حاولت الرشطة القبض عليها بعد أن قاومت 
ــدة، وكرست طاولة زجاجية تبلغ قيمتها 400  بش

درهم. وفق صحيفة "صدى" الرتكية.
ــم الحكم عليها غيابيا  والجدير بالذكر، أنه ت
ــا  مم ــم،  دره آالف   10 ــدره  ق ــغ  بمبل ــا  وتغريمه
ــتئناف  ــر يف القضية واس ــادة النظ ــا إلع اضطره

الحكم.


