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الثورة / أسماء البزاز 

ــارة ووزارة التعليم العايل  ــة والتج ــت وزارة الصناع اختتم
ــرت الحديث  ــز مانشس ــع مرك ــاون م ــي بالتع ــب املهن والتدري
ـــ ( األدوار  ــة العمل الخاصة ب ــارات ورش ــب واالستش للتدري
ــات  ــة التدريب ملخرجات مؤسس ــني بيئ ــة يف تحس التكاملي
ــوق  ــي وفقا الحتياجات س ــب املهن ــي والتدري ــم الفن التعلي
ــال  ــني يف املج ــن العامل ــدداً م ــتهدفت ع ــي اس ــل) والت العم

االقتصادي والهيئات والجمعيات التابعة له. 
ــارة  والتج ــة  الصناع ــر  وزي ــح  أوض ــة  الورش ــام  خت ويف 
ــل التنموي يحتاج للرشاكة  عبدالوهاب يحيى الدرة أن العم

مع كل األطراف املعنية سواء مع جهات حكومية أو خاصة
ــب والتأهيل  ــج وورش التدري ــة هي برام ــة التنمي وأن بداي

الفعال املوافق ملستجدات العمل والبناء والتنمية.
ــوادر إيجابية  ــة تحمل ب ــذه الورش ــات  ه ــا أن توصي مبين

ــوق العمل يف حال  للرشوع نحو النهضة التنموية وتحرك س
ــع الجهات املعنية  ــىل أرض الواقع بالرشاكة م ــم تطبيقها ع ت

وفق رؤية وطنية ومنهجية مسترشفة للمستقبل .
ــة والتجارة محمد  ــب وزير الصناع ــن جانبه  أوضح نائ م
ــه  ــا توج ــارة له ــة والتج ــمي  أن وزارة الصناع ــد الهاش أحم
ــة والقطاع  ــات الحكومي ــع مختلف الوزارات واملؤسس جاد م
ــلمية  الخاص للنهوض باالقتصاد الوطني وفق مخرجات س
ــوق العمل، متطلعا بأن تكون  تلبي احتياجات ومتطلبات س
ــق إىل الواقع  ــادة تنطل ــة مخرجات ج ــات هذه الورش مخرج
ــة تنتهي  ــعارات إعالمي ــرد ش ــالد ال مج ــة الب ــيل لخدم الفع

بانتهاء الورشة . 
ــني  ــمي : إن هذه الفعاليات التدريبية يف تحس وقال الهاش
ــل يكمن  ــوق العم ــي وفقا الحتياجات س ــب تأت ــة التدري بيئ
ــه ووفقا  ــوق ومتطلبات ــع معطيات الس ــا بتزامنها م نجاحه
للمتغريات الراهنة عىل الساحة اليمنية والتي تخدم بصورة 

أساسية جميع أبناء هذا الشعب الصامد.

ــات  ــو الصناع ــاص نح ــاع الخ ــه القط ــريا إىل أن توج مش
ــيلة  ــادة باعتبارها الوس ــة وج ــة منهجي ــق رؤي ــرية وف الصغ
املتاحة لالستثمار هو الحل األنسب أمام العديد من األزمات 

االقتصادية نتاج الحرب والحصار الجائر عىل البالد .
ــل وزارة التعليم  ــح عبدالحميد داوود وكي ــن جهته أوض م
ــي يقع عىل  ــب املهن ــي والتدري ــم الفن ــي أن وزارة التعلي الفن
ــىل برامج  ــم واإلرشاف ع ــط والتنظي ــة التخطي ــا مهم عاتقه
التعليم والتدريب بمختلف مستوياتها ومجاالتها النظامية 
ــة قدرات  ــىل تدريب وتنمي ــؤولة ع ــري النظامية وهي املس وغ
ــة القوى الوطنية العاملة يف مختلف القطاعات وال يمكن  كاف

للوزارة أن تقوم بمفردها يف تنفيذ هذا املهام الجسيمة.
ــك املهام رضورة  ــق تل ــة يف تحقي ــاف داوود إن الرشاك وأض
ــي والتدريب املهني  ــة الوطنية للتعليم الفن إلنجاح املنظوم
ــز االقتصاد  ــهم يف تعزي ــبيل الوحيد الذي سيس بكونها الس
ــة واملاهرة يف كافة  ــالل العمالة الوطنية املدرب ــي من خ الوطن

املجاالت والتخصصات واملهن والحرف الوطنية.

من ناحيته قال محمد صالح نائب رئيس الغرفة التجارية 
ــو دور تكاميل ال غنى  ــة ه ــاع يف هذه الورش ــاركة القط ان مش
ــتوعب األول  ــدي العاملة واملس ــغل األول لألي ــه فهو املش عن
ــس الوقت  ــي والعام ويف نف ــم الفني واملهن ــات التعلي ملخرج
ــدة تواكب  ــربات ومهارات جدي ــيل األول لخ ــو املحتاج الفع ه

احتياجاته يف ميدان النشاط العميل واإلنتاجي والخدمي.
ــب عىل  ــم للتغل ــاج الدع ــاص يحت ــاع الخ ــا أن القط مبين
ــوق  ــي يحتاجها س ــاءات والخربات الت ــص الكف ــكلة نق مش
ــاهمته يف  ــوال هذا االحتياج والنقص لكانت مس ــل وأنه ل العم
اإلنتاج املحيل اإلجمايل تفوق %80 من نسبة %70 الحالية.

ــن أبرزها  ــن التوصيات م ــدد م ــة  بع ــت الورش ــد خرج وق
ــي والتدريب  ــة التعليم الفن ــيس ملنظوم ــر البناء املؤس تطوي
ــي وتفعيل الرشاكة مع الجهات املعنية لتوفري املعلومات  املهن
ــج واهتمامات  ــتيعاب برام ــوق العمل واس عن احتياجات س
ــرتكة تخدم  ــة مش ــن خط ــة ضم ــات الداعم ــني والجه املانح

أولويات تحسني مخرجات التعليم الفني ومرشوعاته .

صنعاء / سبأ
ــغال العامة والطرق غالب مطلق مع القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد  ناقش وزير األش
ــة الحديدة ومديريات  ــوارع يف مدين ــري أعمال إصالح وترميم الطرق والش ــش قحيم أمس، س عاي

املحافظة.
واستمع وزير األشغال من القائم بأعمال محافظ الحديدة إىل رشح حول األرضار التي طالت 

الطرق كغريها من املؤسسات والبنية التحتية باملحافظة جراء قصف العدوان ومرتزقته.
ــوارع الداخلية  ــة والطارئة يف الش ــة الروتيني ــري أعمال الصيان ــق وقحيم، س ــتعرض مطل واس

ومداخل ومخارج محافظة الحديدة.
ــىل اإلرشاف عىل  ــلطة املحلية ع ــرق قيادة املحافظة والس ــغال العامة والط ــث وزير األش وح
ــرق الهامة واألكرث  ــخري اإلمكانيات املتاحة للط ــم للطرق بالحديدة وتس ــال الصيانة والرتمي أعم

ترضرا ووفقا لألولوية.
ــار إىل أن العمل يسري بوترية عالية إلصالح الطريق الرابط بني مدينة الحديدة وامليناء ملا  وأش
ــكله من أهمية يف عملية نقل البضائع من وإىل امليناء الذي يمثل رشيان الحياة لغالبية أبناء  يش
الشعب اليمني .. مؤكدا استعداد الوزارة ألي تدخل طارئ إلصالح الطرق باملحافظة وغريها من 

املحافظات التي يستهدفها العدوان بشكل مستمر.
ــري  ــادية لتنظيم حركة الس ــه بعمل 1200 لوحة إرش ــه تم التوجي ــغال إىل أن ــت وزير األش ولف

وتجنيب املركبات الحوادث عىل الطرق التي استهدفها العدوان.
ــني وانتصارهم عىل  ــة الحديدة رمز لصمود اليمني ــر مطلق إىل أن صمود محافظ ــار الوزي وأش
ــرتاق للجبهة  ــداث أي اخ ــنوات يف إح ــدى أكرث من ثالث س ــل عىل م ــدوان الذي فش ــف الع تحال

الداخلية.
ــبكة  ــغال يف الحفاظ عىل ش ــظ الحديدة بجهود وزارة األش ــم بأعمال محاف ــاد القائ فيما أش

الطرق والجسور بمختلف املحافظات يف ظل االستهداف املمنهج لها من قبل تحالف العدوان.

قيادة وزارة الصناعة تؤكد دعم الصناعات الصغيرة لحل تداعيات العدوان والحصار قيادة وزارة الصناعة تؤكد دعم الصناعات الصغيرة لحل تداعيات العدوان والحصار 

ــط  ــق الراب ــالح الطري ــغال: إص ــر األش ــط وزي ــق الراب ــالح الطري ــغال: إص ــر األش وزي
بين الحديدة والميناء يسير بوتيرة عاليةبين الحديدة والميناء يسير بوتيرة عالية

ــش لقاء  ضم مدير عام مديرية  ناق
الرجم بمحافظة املحويت عيل يحي? 
ــؤول التعبئة يف املديرية  املرجلة ومس
ــة والعقال  ــؤويل الوحدة الثقافي ومس
ــاء تفعيل  دور وجهاء وعقال  والوجه
ــائخ املناطق  عزلة بني املصعب ومش
يف رفد الجبهات واملشاركة يف حمالت 

التحشيد والتعبئة العامة.
ــز قافلة  ــاء  رسعة تجهي ــر اللق وأق
ــني من أبطال الجيش  عيدية للمرابط
ــعبية يف جبهة الساحل  واللجان الش

الغربي .

تجهيز قافلة عيدية تجهيز قافلة عيدية 
من أبناء الرجم من أبناء الرجم 

للمرابطين بالجبهاتللمرابطين بالجبهات

اعلنت النكف والنفير العام لرفد الجبهات وطالبت الجيش واللجان بالرد الرادعاعلنت النكف والنفير العام لرفد الجبهات وطالبت الجيش واللجان بالرد الرادع

الثورة /سبأ

ــدو  ومرش ــاء  وخطب ــاء  علم ــتنكر  واس أدان   
ــدوان من اختطاف  ــاء جرائم  الع محافظة البيض
ــت يف  فاق ــم  ، جرائ ــراض  ــاك لألع وانته ــاء  للنس
ــود ، آخرها جريمة استهداف  دناءتها العيب األس
سوق حراج السمك ومستشفى الثورة بالحديدة.

ــاع  ــن االجتم ــادر ع ــان الص ــك يف البي ــاء ذل ج
املوسع ملدراء مكاتب األوقاف واإلرشاد باملحافظة 
ــة  و الذي عقد  ــدين يف املحافظ ــاء واملرش والخطب
ــاد  ــر عام مكتب األوقاف واإلرش ــة مدي أمس برئاس
ــدار وبحضور  مرشف  ــة أحمد طالب اله باملحافظ
وحدة الثقافة القرآنية أحمد عبدالرحمن الحمران 
ــيل  ومدير  ــع الباب ــاف رداع عبدالواس ومدير األوق
ــاد باملحافظة  ــاد ملكتب األوقاف واإلرش إدارة اإلرش
ــيخ  محمد حسن الربيهي وقد أكد مدير إدارة  الش
اإلرشاد باملحافظة الشيخ محمد الربيهي  أن هذه 
ــذل الغايل  ــم عىل الجميع ب ــعة تحت الجرائم البش
ــرض واألرض  ــاع عن الع ــبيل الدف ــس يف س والنفي
ــس األرض وينتهك  ــة العدوان الذي يدن يف مواجه
ــفى الثورة   ــتهدف املواطنني بمستش ــرض واس الع

العام وحراج  السمك بمدينة الحديدة .
شدد املجتمعون عىل رضورة االلتزام بالخطبة 
ــاد باملحافظة  ــب األوقاف واإلرش ــة من مكت املعمم
عيل خطباء الجمعة بمساجد مديريات املحافظة 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضد املخالفني. 
ــاركون باملجازر  ــدد املش ــاع ن ــالل االجتم  و خ
ــا  ــرا ، كم ــدوان مؤخ ــا الع ــي ارتكبه ــية الت الوحش
استنكروا الصمت الدويل واالممي ، وما توفره األمم 
ــن للمجازر التي يرتكبها  املتحدة من غطاء يرشع
ــة الحديدة ،  ــاء محافظ ــدوان بحق أبن ــريان الع ط
ــك أبناء اليمن بالحق القانوني  مؤكدين عىل تمس

يف الرد الرادع لجرائم العدوان ومرتزقته.
ــم  ــذه الجرائ ــل ه ــاركون إىل أن مث ــار املش وأش
ــوى  س ــي  اليمن ــعب  للش ــار  خي ال  أن  ــف  تكش
ــار املواجهة هو الخيار الصحيح  التصدي وأن خي
ــددين  ــعب اليمني ، مش لكل االحرار من أبناء الش
ــتمرار الثبات يف مواجهة  عىل وجوب التحرك واس
ــا وهويتنا يوجبان علينا  العدوان باعتبار أن دينن

ان نعيش أحرارا وكرماء.
ــة  الصاروخي ــات  الرضب ــاركون  املش ــارك  وب
ــي كان  ــري والت ــريان املس ــات الط ــددة وعملي املس
ــة اإلمارات  ــار أبوظبي بدول ــتهداف مط أخرها اس
ــاحقة يف  ــارات الس ــك خالد واالنتص ــدة املل وقاع
ــطرها الجيش واللجان  ــع الجبهات التي يس جمي

الشعبية  .
. ودعا املشاركون  مجلس األمن واألمم املتحدة 
ــدوان وكافة األعمال  ــار وإيقاف الع إىل رفع الحص
اإلجرامية والال أخالقية التي تمارس من قبل دول 

العدوان ومرتزقتها عىل الشعب اليمني .
ــس عمال موظفو  صندوق النظافة  كما نظم أم
األرايض  ــة  العام ــة  الهيئ ــو  وموظف ــني   والتحس
ــة  بمحافظ ــي  العمران ــط  والتخطي ــاحة  واملس
ــى  مبن ــام  أم ــني  احتجاجيت ــني   وقفت ــدة  الحدي
ــي  ــا بمجزرت ــددوا خالله ــدوق واألرايض ، ن الصن
تحالف العدوان اللتني ارتكبهما  بميناء االصطياد 

وأمام بوابة هيئة مستشفى الثورة العام.
ــات املنددة  ــاركون يف الوقفتني الالفت ورفع املش
ــفى  بمجزرتي العدوان بميناء اإلصيطاد ومستش
ــن العدوان  ــذ الثأر م ــة بأخ ــام واملطالب ــورة الع الث

لدماء الشهداء.
ــددوا باالنتهاكات التي ترتكبها دول تحالف  ون
ــوق  ــرتين يف س ــن واملش ــق الصيادي ــدوان بح الع
ــماك واملدنيني  وأمام بوابة مستشفى الثور ة  األس
ــم العدوان التي طالت األبرياء يف  وغريها من جرائ
بيوتهم وأسواقهم ومزارعهم واملدارس والجامعات 
، واستهدفت آبار املياه واملرافق الصحية والخدمية  

واإلنسانية املدنية.
ــل  املحافظة عبدالجبار  ــني  أكد وكي ويف الوقفت
احمد محمد  ومدير عام صندوق النظافة عبداالله 

ــاحة  ــدل ورئيس الهيئة العامة لألرايض واملس األه
ــادي،أن جرائم  ــط العمراني إبراهيم اله والتخطي
ــام  ــمك وأم ــوق الس ــا يف س ــي ارتكبه ــدوان الت الع
ــهداء هاتني  ــورة وان دماء ش ــفى الث بوابة مستش
ــرد من قبل   ــيتم  ال ــن تمر بدون رد وس ــني ل املجزرت
الجيش واللجان الشعبية  والبحرية وسالح الجو 

املسري وسيكون مؤملا للعدوان.
ــرتاف الجرائم  ــتمرار العدوان يف اق ــددوا باس ون
ــط صمت  ــعب اليمني وس ــو الجرائم  بحق الش تل
ــذه الجرائم أي  ــر ه ــذي لم يع ــدويل ال ــع ال املجتم

اهتمام أو محاسبة املعتدين ..
ــانية  ــات اإلغاثية واإلنس ــة املنظم ــوا  كاف ودع
ــانية  ألرس  ــاعدات اإلنس ــم املس ــة  تقدي إىل رسع

الضحايا من الصيادين واملدنيني األبرياء.
ــني   ــن الوقفت ــادرة  ع ــات  الص ــت  البيان وأدان
ــة تحالف العدوان يف ميناء االصطياد وأمام  جريم
بوابة مستشفى الثورة العام واستهداف آبار املياه 
ــددت عىل مطالبه  الجيش واللجان الشعبية   . وش
ــدوان عىل ما  ــرد املزلزل للع ــذ الثأر وال ــة أخ برسع

ارتكبه بحق الشعب اليمني.
دعت كل من تبقى من الضمائر الحية ونشطاء 
ــازر  ــم واملج ــذه الجرائ ــة ه ــر إىل إدان ــم الح العال
ــعب اليمني وذلك بتعرية  والوقوف إىل جانب الش
ــن وما يقرتفه من جرائم  تحالف العدوان عىل اليم

بحق املدنيني من أبناء هذا الشعب.
ــبو مكتب الرتبية  ــة أخرى نظم منتس ومن جه
ــة احتجاجية  ــم بمحافظة ذمار أمس وقف والتعلي
ــعب  ــم العدوان بحق الش ــتمرار جرائ ــدا باس تندي

اليمني.
ــر مكتب الرتبية  ــة، التي حرضها مدي ويف الوقف
ــري وقيادات  ــعيد الغاب ــيل ونائبه س ــد الوش أحم
ــاس العمدي  ــة عب ــل املحافظ ــار وكي ــة، أش تربوي
ــق املدنيني  ــية بح ــدوان الوحش ــم الع إىل أن جرائ
ــد  ــن تزي ــن ل ــدرات الوط ــاء ومق ــال والنس واألطف

اليمنيني إال صموداً وثباتاً وقوة يف مواجهته .
ــالل  ــن خ ــوي م ــاع الرتب ــود القط ــاد بصم وأش
ــة  ــا جبه ــة باعتباره ــة التعليمي ــتمرار العملي اس
ــف العدوان  ــود ومواجهة تحال ــن جبهات الصم م

السعودي األمريكي وإفشال مخططاته.
ــاركون يف الوقفة استمرار مجازر  واستنكر املش
ــآت  املنش ــتهدافه  واس ــني  املدني ــق  بح ــدوان  الع
ــات  التجمع ــن  وأماك ــفيات  واملستش ــة  التعليمي
أو  ــي  أو رادع دين ــواق دون وازع  ــكانية واألس الس

أخالقي.
ــا  ــي يرتكبه ــية الت ــازر الوحش ــدوا أن املج وأك
ــقط بالتقادم  ــرب ال تس ــم ح ــد جرائ ــدوان تع الع

وسيتم محاسبة مرتكبيها عاجال أو آجال.
ــتمرار العدوان  ــددوا بالصمت الدويل إزاء اس ون
ــة  ــني الدولي ــع القوان ــاىف م ــذي يتن ــار وال والحص

واإلنسانية.
ــات  املنظم ــة  الوقف يف  ــاركون  املش ــب  وطال
ــات األممية املعنية  ــات والهيئ الحقوقية واملؤسس
ــة العدوان  ــرار العالم بإدان ــان وأح ــوق اإلنس بحق
ــه بحق اليمن  ــق يف كل جرائم ــار والتحقي والحص

أرضاً وإنساناً.
كما أعلن أبناء مديريات غرب محافظة عمران 
ــات العزة  ــام لرفد جبه ــيل والنفري الع ــف القب النك

والرشف بالرجال والعتاد.

ــودة  ــهارة واملدان والس وندد أبناء مديريات ش
ــة أمس بما  ــة يف وقفة قبلي ــور وصوير والقفل وحب
ــعب  ــف العدوان من جرائم بحق الش يرتكبه تحال

اليمني.
ــا  حرضه ــي  الت ــة  الوقف يف  ــاركون  املش وأدان 
مشائخ ووجهاء وأبناء املديريات الجريمة املروعة 
ــعودي  التي ارتكبها طريان العدوان األمريكي الس
ــورة  ــفى الث ــمك ومستش ــراج الس ــتهدافه ح باس
ــائية يف  ــة الحديدة وجريمة اختطاف النس بمدين

التحيتا.
ــدوان بحق  ــم تحالف الع ــاروا إىل أن جرائ وأش
ــريي ..  ــه التدم ــف مرشوع ــي تكش ــعب اليمن الش
ــع كل  ــاىف م ــي تتن ــم الت ــذه الجرائ ــن أن ه مؤكدي
ــقط  ــني الدولية لن تس ــق والقوان ــراف واملواثي األع

بالتقادم.
ــات باملال والرجال  ــتمرار رفد الجبه وأكدوا اس
ــي للتصدي  ــاحل الغرب ــا جبهة الس ويف مقدمته

للعدوان والرد عىل جرائمه.
ــعد  ــة خميس بني س ــت قبائل مديري ــا دع كم
محافظة املحويت إىل النفري العام للرد عىل جرائم 

العدوان.
ــة قبلية  ــالل وقف ــعد خ ــل بني س ــددت قبائ ون
حاشدة بحضور مشائخ وأعيان ووجهاء املديرية 
ــة الحديدة..مؤكدة  ــدوان بمحافظ ــي الع بمجزرت

أنها لن تمر دون رد قاٍس.
ــم  عبدالكري ــد  محم ــة  املحافظ ــل  وكي ــا  وحي
ــتمرار  هيجان تفاعل أبناء املديرية والتفافهم واس
ــات العزة  ــم للمرابطني يف جبه ــم ودعمه صموده

والرشف.
ــن تصعيد  ــه الوطن م ــرض ل ــا يتع ــت إىل م ولف
ــتدعي تضافر  ــتمرار الحصار ما يس للعدوان واس

جهود الجميع ملواجهة العدوان ومخططاته.
ــام املديرية عيل امللحاني إىل  فيما دعا مدير ع
ــيد والتعبئة العامة  ــالت التحش تفعيل ودعم حم
ــداء الواجب الوطني يف التصدي للعدوان  لتلبية ن

ومرتزقته.
ــعد يف  ــة خميس بني س ــل مديري ــدت قبائ وأك
ــذود عن  ــتعدادها لل ــة اس ــن الوقف ــان صادر ع بي

حياض الوطن باملال والرجال والعدة والعتاد.
ــة إب أمس  ــهدت محافظ ــرى ش ــة أخ من جه
ــم  بجرائ ــد  للتندي ــدة  حاش ــة  جماهريي ــرية  مس
ــاء تحت شعار "بدمائنا  العدوان وإختطاف النس

نصون أعراضنا".
ــة،  الجماهريي ــرية  املس يف  ــاركون  املش وردد 
ــدوان ومرتزقته  ــا يرتكبه الع ــعارات املنددة بم الش
من جرائم مروعة وحرب إبادة جماعية بحق أبناء 
الشعب اليمني، وآخرها مجزرتا مستشفى الثورة 
ــاف  ــة اختط ــدة وجريم ــمك بالحدي ــوق الس وس

النساء يف التحيتا.
ــري العام والوقوف  ــن أبناء إب النكف والنف وأعل
ــرض  ــن الع ــاع ع ــدة للدف ــاء الحدي ــب أبن إىل جان
واألرض .. مؤكدين أن اختطاف النساء عيب أسود 

ودخيل عىل املجتمع اليمني.
ودعا رئيس جامعة إب الدكتور طارق املنصوب 
ــود ورفد الجبهات باملال  ــع إىل تضافر الجه الجمي

والرجال دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.
ــدوان  الع ــف  تحال ــه  يرتكب ــا  م أن  إىل  ــار  وأش
ــت حد اختطاف  ــعة وصل ومرتزقته من جرائم بش

ــاع عن  ــع للدف ــرك الجمي ــتدعي تح ــاء، يس النس
األرض والعرض .

ــات الدولية  ــور املنصور املنظم ــا الدكت كما دع
ــذه الجرائم التي  ــام ه ــوف أم ــة إىل الوق والحقوقي

يتعرض لها الشعب اليمني والعمل عىل إيقافها.
ــب أن  ــة راكان النقي ــل املحافظ ــد وكي ــا أك فيم
ــعب  ــي الش ــن تثن ــه ل ــدوان وانتهاكات ــم الع جرائ

اليمني عن الدفاع عن أرضه وكرامته.
ــرك ملواجهة العدوان  ــع عىل التح وحث الجمي
ــال وقوافل الدعم  ــد الجبهات باملزيد من الرج ورف

بما يعزز من عوامل الصمود املجتمعي .
بدوره أكد الشيخ أمني أبو راس يف كلمة مجلس 
ــدوان وآخرها  ــم الع ــيل إدانته لجرائ ــم القب التالح
جرائم اختطاف النساء وقتل األرسى واستهداف 
ــوق  ــورة بالحديدة وس ــفى الث ــني بمستش املواطن

السمك بميناء االصطياد.
ــات  ــه إىل جبه ــة للتوج ــاء املحافظ ــا أبن ودع
ــال والعتاد دفاعا  ــاحل الغربي ورفدها بالرج الس

عن الوطن وأمنه واستقراره .
ــة  ــرية الجماهريي ــن املس ــادر ع ــان ص وأدان بي
ــاء  ــمي جريمة اختطاف النس ــى القاس تاله يحي
ــورة  الث ــفى  ومستش ــمك  الس ــوق  س ــي  ومجزرت

بالحديدة.
وأكد البيان استمرار أبناء إب يف التحشيد لرفد 
الجبهات بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه 

واستقراره.
ــرية وكالء املحافظة عبدالواحد  ــارك يف املس ش
ــم املساوى  املروعي والدكتور أرشف املتوكل وقاس
ومرشف املحافظة صالح حاجب وقيادات السلطة 
املحلية وعدد من املشائخ واألكاديميني واألعيان .

ــدوة نظمتها منظمات  ــاركون يف ن كما دعا املش
ــرة الحقوقية  ــع الدائ ــي بالتعاون م ــع املدن املجتم
ــائل  ــة ألنصار الله، املجتمع الدويل ووس والقانوني
ــيص الحقائق والتحقيق  ــالم لزيارة اليمن لتق اإلع
ــاء  ــا العدوان بحق النس ــي يرتكبه ــم الت يف الجرائ

واألطفال.
ــاركون يف الندوة التي عقدت أمس  وأوىص املش
بصنعاء تحت شعار " خطف النساء واالغتصاب 
ــع  الوقائ  .. ــدوان  الع ــف  لتحال ــج  ممنه ــاك  انته
ــعب  ــدالالت".. بتفعيل دائرة التعاطف مع الش وال
اليمني كسالح قانوني يجرب تحالف العدوان عىل 
ــه وفتح محاكم دولية للتحقيق  الكف عن انتهاكات

فيها.
ــدوة، منظمات املجتمع  ــاركون يف الن وحث املش
ــاعدات  ــون واملس ــىل تقديم الع ــل ع ــي العم املدن
ــاء  ــن النس ــن م ــانية للمترضري ــة واإلنس القانوني
ــهم يف تحسني  ــاريع تس واألطفال وكذا تنفيذ مش

وضع املرأة يف ظل النزاعات املسلحة.
ــل  عم أوراق  ــالث  ث ــدوة  الن ــالل  خ ــت  وقدم
ــق  املواثي يف  ــاء  النس ــوق  حق األوىل  ــتعرضت  اس
والواقع, فيما تطرقت الورقة الثانية إىل وضع املرأة 
الجنوبية يف ظل االحتالل اإلماراتي وركزت الورقة 
الثالثة عىل الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان 
بحق املرأة اليمنية بصورة عامة واملرأة يف الحديدة 

بشكل خاص.
ــراف والتقاليد  ــل األع ــتعرضت أوراق العم واس
بشأن املرأة اليمنية، إىل جانب حقوق النساء وفقا 
للمواثيق واملعاهدات الدولية التي نصت عىل حق 

املرأة يف العيش وحفظ كرامتها.
وتطرقت أوراق العمل إىل الوضع الكارثي للمرأة 
ــالل اإلماراتي  ــا االحت ــي يرتكبه ــاكات الت واالنته
ــب حقوق املرأة  ــات الجنوبية, إىل جان يف املحافظ

والطفل.
ــىل الجرائم واالنتهاكات  وركزت أوراق العمل ع
ــاء واألطفال يف  ــدوان بحق النس ــي يرتكبها الع الت

محافظة الحديدة.
ــدة منظمات  ــؤولة قطاع املرأة بوح وكانت مس
ــؤول اإلعالم  ــماح الكبيس ومس املجتمع املدني س
ــتعرضا  ــوكل، قد اس ــم املت ــان هاش ــة بني بمؤسس
ــاء  ــق النس ــدوان بح ــا الع ــي يرتكبه ــم الت الجرائ

واألطفال يف مختلف املحافظات.
ــم  الجرائ ــة  بإدان ــة  الدولي ــات  املنظم ــا  وطالب
واالنتهاكات التي تتعرض لها النساء واألطفال يف 
اليمن ورسعة الوقف الفوري للعمليات العسكرية 
ــذا العمل  ــار، وك ــا رفع الحص ــا فيه ــة بم العدواني
ــك الجرائم واالنتهاكات إىل  عىل إحالة مرتكبي تل

املحاكم الدولية.
ــت  ــل املحوي ــة جب ــر مديري ــت حرائ ــا نظم كم
ــم العدوان  ــة تنديدا بجرائ ــة احتجاجي أمس وقف

ومرتزقته.
ــتمرار  ــتنكرت اس ــت يف الوقفة كلمات اس وألقي
ــتهداف املمنهج  ــدويل إزاء جرائم االس ــت ال الصم
ــررة من قبل  ــراض املتك ــاك األع ــني وانته للمواطن

العدوان ومرتزقته.
وأكدت حرائر جبل املحويت استمرار الصمود 
ــة  مواصل ــىل  ع ــات  حاث  .. ــدوان  الع ــة  مواجه يف 
التحشيد ورفد الجبهات باملال والرجال والوقوف 
صفا واحدا لالنتصار لكرامة املرأة اليمنية وأخالق 

ورشف الشعب اليمني.
ــاة  ــاء والدع ــف العلم ــة أن موق ــدت الوقف وأك
ــعودي  الس ــدوان  الع ــف  تحال ــم  لجرائ ــم  الداع
ــيبقى وصمة عار يف جبني  اإلماراتي ومرتزقتهم س

اإلنسانية.
ــا بيان صادر عن الوقفة إىل تعزيز التالحم  ودع
ــدوان وفضح  ــاف ملواجهة الع ــعبي واالصطف الش
ــى تحقيق  ــم الجبهات حت ــتمرار دع جرائمه واس

النرص.
ــة همدان  ــيل بمديري ــاع قب ــد اجتم ــك أك اىل ذل
ــتمرار  ــة اس ــس أهمي ــد أم ــاء عق ــة صنع محافظ

التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات.
ــتعداد أبناء همدان لبذل  كما أكد االجتماع اس
ــاحل  ــد جبهات الس ــات ورف ــن التضحي ــد م املزي
ــرص .. معتربا  ــى تحقيق الن ــاد حت ــال والعت بالرج
ذلك أقل واجب فرضته مجازر الغزاة واملعتدين يف 

مختلف املحافظات.
ــدان  هم ــان  وأعي ــاء  ووجه ــائخ  مش ــا  وحي
ــعبية يف ميادين  ــش واللجان الش انتصارات الجي

الصمود.
ــم  ــس التالح ــس مجل ــن رئي ــاع ثم ويف االجتم
ــف أبناء  ــام مواق ــه رس ــف الل ــيخ ضي ــيل الش القب
همدان يف مواجهة العدوان .. مشيدا بدور املشائخ 
ــد  ــة لرف ــيد والتعبئ ــتمرار التحش ــان يف اس واألعي

الجبهات.
ــوف إىل جانب رجال  ــل للوق ــا كافة القبائ ودع
الرجال يف ميادين الوغى للرد عىل جرائم العدوان 

وطرد الغزاة من أرض اليمن.

ــم العدوان ــدًا بجرائ ــعبية تندي ــمية والش ــات الرس ــل اإلدان ــم العدوانتواص ــدًا بجرائ ــعبية تندي ــمية والش ــات الرس ــل اإلدان تواص
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الثورة / معني حنش
ــه الهادي حرص  ــة اللواء عبدالل ــالح بوزارة الداخلي ــس مصلحة التأهيل واإلص ــد رئي أك
ــذ  الربامج  ــة  من خالل تنفي ــابهن املهارات الحرفي ــجينات وإكس ــىل تأهيل الس ــة ع املصلح

والدورات التدريبية التي تمكنهن من الخروج  بحرفة ومهنة تساعدهن عىل املعيشة .
ــاء وتنمية قدرات  ــاء دورة توعية وبن ــه أمس بصنع ــواء الهادي خالل افتتاح ــاد  الل وأش
ــة  ــان التنموية، بدعم املؤسس ــة بني ــجينات باإلصالحية الذي تنفذه مؤسس ــارات الس ومه
ــاريعها يف اإلصالحيات واالهتمام بأوضاع السجناء والسجينات يف الجوانب التدريبية  ومش

والتأهيلية.
ــعار "يد تبني ويد  ــارك فيها 20 متدربة من النزيالت تحت ش ويف افتتاح الدورة التي تش
ــفي عىل أهمية تأهيل  تحمي "أكد وكيل مصلحة التأهيل بوزارة الداخلية العميد زيد اليوس
ــاريع  ــة مش ــريا إىل أهمية تنفيذ املؤسس ــن يف املجاالت املختلفة .. مش ــجينات وتدريبه الس

هادفة وبناءة تخدم السجناء والسجينات عىل أرض الواقع.
ــد عبدالله الحكيم عىل  ــام التأهيل واإلصالح باملصلحة العمي ــن جانبه تحدث مدير ع م
ــىل إنتاجها يف  ــجينات ع ــم تدريب الس ــة التي يت ــج الحرفي ــغيل الربام ــل وتش رضورة تفعي

قسمهن ليصبحن منتجات وفاعالت  يف املجتمع.
ــىل أهمية  ــد املاخذي ع ــاء العميد محم ــة املركزية بصنع ــام اإلصالحي ــد مدير ع ــا أك كم
ــاركات يف هذه الدورة ..متمنيا من جميع النزيالت االلتحاق بالدورات والربامج  ــتفادة املش اس

التي تفيدهن عند خروجهن من اإلصالحية بحرفة ومهنة تؤمن لهن معيشتهن .

تأهيل السجينات على المهارات تأهيل السجينات على المهارات 
الحرفية بإصالحية صنعاءالحرفية بإصالحية صنعاء

الثورة/ حسن رشف الدين
ــى رئيس الهيئة الوطنية إلدارة  التق
ــؤون اإلنسانية ومواجهة  وتنسيق الش
ــل وزارة التخطيط لقطاع  الكوارث وكي
التعاون الدويل الدكتور القاسم محمد 
ــني  ــايل س ــيدة انج ــس  الس ــاس أم عب
ــكان  ممثل صندوق األمم املتحدة للس

باليمن.
ــة  مناقش ــاء  اللق ــالل  خ ــرى  وج
ــادي لألرس  ــاريع  التمكني االقتص مش

الريفية وعدد من املشاريع التنموية.
ــة الوطنية خالل  ــد رئيس الهيئ وأك
ــق  خل ــىل  ع ــز  الرتكي رضورة  ــاء  اللق

ــع زراعي يف املناطق الريفية  من  مجتم
ــات االقتصادية  ــل مواجهة التحدي أج
ــعب  ــدوان عىل الش ــي يفرضها الع الت
ــن تحقيق االكتفاء  ــن املواطن م ويتمك

الذاتي لألرسة.
ــة الوطنية أن  ــاف رئيس الهيئ وأض
ــادي البد أن  ــني االقتص ــرشوع التمك م
ــوان  ــة الحي ــة وتربي ــىل الزراع ــز ع يرك

والصناعات املرتبطة بهذا الجانب.
ــم عىل الرتكيز  وحث الدكتور القاس
عىل املشاريع التي تخدم املرأة الريفية 
بالتنسيق مع املنظمات والقائمني عىل 

السوق من أجل إنجاح املرشوع.

وكيل وزارة التخطيط للتعاون الدولي يلتقي وكيل وزارة التخطيط للتعاون الدولي يلتقي 
ممثل صندوق األمم المتحدة للسكانممثل صندوق األمم المتحدة للسكان
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وزير الخارجية يدعو

ــوم به املنظمات  ــدور الهام الذي تق ــاد الوزير رشف، بال ــاء أش ويف اللق
ــانية التي  ــة اإلنس ــات الكارث ــة تداعي ــا ملواجه ــة يف بالدن ــة العامل الدولي

أوجدها العدوان، ومنها منظمة الهجرة الدولية.
ــل حكومة اإلنقاذ  ــكل الدعم من قب ــة الهجرة تحظى ب ــد أن منظم وأك
ــرتك وتعزيز  ــة.. داعياً إىل مزيد من التعاون املش ــي ووزارة الخارجي الوطن
ــود لتقديم خدمات  ــاني، وتكثيف الجه ــة يف املجال اإلنس ــد املنظم تواج
ــون يف مختلف املحافظات  ــتهدفة ويف املقدمة النازح ــع للفئات املس أوس

وخاصة محافظة الحديدة.
ــرة الدولية أن  ــات والطوارئ بمنظمة الهج ــدوره أوضح مدير العملي ب
ــادة املنظمة ملواجهة  ــن يحظى بدعم كامل من قي ــب املنظمة يف اليم مكت

الوضع اإلنساني االستثنائي الذي تشهده البالد.
وأعرب عن تقديره للتسهيالت التي تقدمها وزارة الخارجية والجهات 
املختصة يف حكومة اإلنقاذ الوطني لتسيري عمل مكتب املنظمة بصنعاء.

قوات الجيش واللجان
ــروا مدرعة  ــعبية دم ــدر أن أبطال الجيش واللجان الش ــاف املص وأض
ــعودي يف صحراء األجارش  ــكريا محمًال بمرتزقة الجيش الس وطقما عس

الحدودية، مؤكدا مرصع من كان عىل متنه.
ــايض ، صلية  ــد أطلقت، االثنني امل ــناد الصاروخي ق ــوة االس وكانت ق

ــني يف وادي الحجل يف مصلوب  ــات املنافق ــا عىل تجمع صواريخ كاتيوش
الجوف وكبدتهم خسائر يف العديد والعتاد.

ــري مدرعة وطقم  ــعبية أمس من تدم ــش واللجان الش ــا تمكن الجي كم
ــارش  ــراء األج ــعودي يف صح ــش الس ــة الجي ــة بمرتزق ــكري محمل عس

الحدودية بالجوف.
ــة الجيش  ــن مرتزق ــدد م ــة ع ــرصع وإصاب ــكري م ــدر عس ــد مص وأك
ــكرية لهم يف  ــان مدرعة وآلية عس ــتهداف الجيش واللج ــعودي باس الس

صحراء األجارش الحدودية.
ــش واللجان تجمعات  ــتهدفت مدفعية الجي ويف مديرية املصلوب اس

للمرتزقة، محققة إصابات مبارشة يف صفوفهم .
ــاء  ــعبية مس ــك أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش اىل ذل

أمس صاروخاً باليستياً عىل املدينة الصناعية يف جيزان.
ــبأ) أن القوة  ــة (س ــاء اليمني ــة األنب ــكري لوكال ــدر عس ــح مص وأوض
ــة الصناعية يف  ــتي املدين ــتهدفت بصاروخ بدر1 الباليس الصاروخية اس

جيزان.
كمالقي عدد من العسكريني السعوديني مرصعهم وجرح آخرون، كما 
ــام نفذها  أبطال  ــم، أمس األربعاء، بعملية اقتح ــم تدمري ثالث آليات له ت

الجيش واللجان الشعبية ملوقعني عسكريني سعوديني يف نجران.
ــعبية  ــان الش ــش واللج ــال الجي ــكري  أن أبط ــدر عس ــح مص وأوض

اقتحموا- بعون الله - موقعي الهجلة واملثلث يف جبهة نجران.
ــكريني سعوديني وتدمري 3 آليات خالل عملية  وأكد املصدر مرصع عس

االقتحام.

ــايض، بصاروخ  ــعبية قد دمروا، االثنني امل ــش واللجان الش وكان الجي
ــعودي غرب  ــل عددا من مرتزقة الجيش الس ــكريا يحم موجه طقما عس

السديس بنجران.
ــال الجيش  ــي يخوضها أبط ــة التنكيل الت ــياق معرك ــي ذلك يف س يأت
واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته يف مختلف جبهات القتال وذلك 
ــي منذ مارس  ــعب اليمن ــدوان والحصار بحق الش ــتمرار الع ــىل اس ردا ع

.2015
عىل نفس الصعيد دكت القوة الصاروخية واملدفعية للجيش واللجان 

الشعبية، أمس األربعاء، مواقع الجيش السعودي يف جبهة جيزان.
ــكري  بأن قوة اإلسناد الصاروخي واملدفعي للجيش  وأفاد مصدر عس
ــعودية يف  ــعبية دكت – بعون الله -مركزي املقرن وعتمة الس واللجان الش

جيزان بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف املدفعية.
ــرسوا، الثالثاء املايض،  ــعبية قد ك ــش واللجان الش ــو الجي وكان مقاتل
ــداداً من  ــعودي يف جيزان، موقعني أع ــة الجيش الس ــعا ملرتزق زحفا واس

القتىل والجرحى يف صفوف العدو بينهم قيادات.
الجنيد : المحافظات الجنوبية

ــتعرض االجتماع تصورات قدمها محافظو املحافظات الجنوبية  واس
ــذه  ــاء ه ــاندة أبن ــم ومس ــة يف دع ــلطات املحلي ــود الس ــل جه إزاء تفعي

املحافظات ملناهضة قوات الغزو واالحتالل.
ــات الجنوبية جزء  ــب رئيس الوزراء أن املحافظ ــاع أكد نائ ويف االجتم

ــود إليقاف  ــر الجه ــب تضاف ــي .. وقال" يج ــد اليمن ــن الجس ــايس م أس
ــل بالعبث  ــماح للمحت ــي وعدم الس ــالل اإلمارات ــوات االحت ــاكات ق انته

بمقدرات وثروات هذه املحافظات ".
ــورات األوضاع  ــاع يأتي للوقوف عىل تط ــار الجنيد إىل أن االجتم وأش
ــة يف العديد من  ــلطة املحلي ــل دور الس ــة، وتفعي ــات الجنوبي يف املحافظ

القضايا الراهنة.
ــرق إىل جهود الحكومة وحرصها عىل الدفع بالخطط التي أعدها  وتط
محافظو املحافظات الجنوبية بما يسهم يف تلمس احتياجات أبناء هذه 
ــع  ــاندتهم لطرد املحتل، الذي يمارس أبش ــات، باإلضافة إىل مس املحافظ

الجرائم واالنتهاكات بحق املحافظات الجنوبية.
ــاد مصفوفة  ــل عىل إيج ــة أهمية العم ــر اإلدارة املحلي ــد وزي ــا أك فيم
ــل  ــة، يف ظ الجنوبي ــات  باملحافظ ــة  املحلي ــلطات  الس ــل  لعم ــة  متكامل

خصوصيتها ووضعها الراهن.
ــن جانبهم أوضح محافظو املحافظات الجنوبية أن تصعيد العدوان  م
ــقطرى، يؤكد  ــرة وس ــة عدن وامله ــة خاص ــات الجنوبي ــري باملحافظ األخ
ــرك لرصد انتهاكات االحتالل وفضح جرائمه وحاالت النهب  رضورة التح

والسلب للرثوات واملوارد.
ــم  ــن جرائ ــالل م ــدوان واالحت ــه الع ــا يمارس ــاعة م ــاروا إىل بش وأش
ــة لفضح هذه  ــل الجبهة اإلعالمي ــة، ورضورة تفعي ــات الجنوبي باملحافظ

الجرائم للرأي العام املحيل والخارجي.
ــة الوزراء لقطاع الخطط  ــاعد لرئاس حرض االجتماع األمني العام املس

والربامج يحيي القائفي.


