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وزير الدفاع: املؤسسة العسكرية واألمنية لن تقف مكتوفة األيدي إزاء كل من يحاول العبث بأمن الوطن

صنعاء / سبأ
أحمد  نارص  محمد  الركن  اللواء  الدفاع  وزير  قام 
وموقع  التلفزيون  مبنى  إىل  تفقدية  بزيارة  أمس 

معسكر اإلذاعة الجديدة.
أحوال  عىل  الزيارة  خالل  الدفاع  وزيــر  واطلع 
املقاتلني املرابطني يف مواقع الحماية ملبنى التلفزيون 

واإلذاعة الجديدة.
وزير  أشاد  املواقع  هذه  يف  باملقاتلني  لقائه  وخالل 
الدفاع بالدور البطويل العظيم الذي سطره املقاتلون 
القوات املسلحة ورجال األمن  األبطال من منتسبي 
املليشيات  العتداءات  الشجاع  وتصديهم  البواسل 
املؤسسة  أن  مؤكداً  الحوثي..  لجماعة  املسلحة 
بعد  األيدي  مكتوفة  تقف  لن  واألمنية  العسكرية 
واستقرار  بأمن  العبث  يحاول  من  كل  إزاء  اليوم 
الوطن  ومصالح  بمنشآت  لإلرضار  ويسعى  املواطن 
زعزعة  يحاول  من  لكل  بحزم  وستتصدى  والشعب 
األمن واالستقرار أو من تطاول له نفسه باالستعالء 
عىل الشعب وعىل الوطن عرب قوة السالح والذي لن 

يكون مصريه إال الفشل الذريع واملخزي.
الجهود  تكاتف  رضورة  عىل  الدفاع  وزير  وشدد 
وتحقيق التكامل مع األجهزة األمنية من أجل الحفاظ 
عىل سكينة املواطن والتصدي للمليشيات املسلحة 
موقفاً  يقفون  الذين  الرشفاء  املواطنني  مع  بالتعاون 
مرشفاً إىل جانب إخوانهم منتسبي القوات املسلحة 
واملؤسسات  واملنشآت  املصالح  حماية  يف  واألمــن 

أن  بعد  العاصمة  أمانة  يف  واالستقرار  األمن  وحفظ 
ومليشيات  جماعات  ونوايا  مرامي  لهم  تكشفت 
الحوثي املغلفة باملطالب الحقوقية يف حني أن هدفها 
بث الرعب والخوف وفرض أجندات تخريبية عدائية 

للوطن والشعب بقوة السالح والعنف والفوىض.
من جانبهم أكد املقاتلون األبطال أنهم لن يتوانوا 
والوطنية  الدستورية  واجباتهم  أداء  عن  ــداً  أب
املقدسة يف حماية املصالح واملؤسسات وحفظ األمن 
واالستقرار والتصدي لكل من يحاول العبث واإلرضار 

بمقدرات ومكاسب الشعب ومؤسسات الدولة.

األرضار  حجم  عىل  الدفاع  وزير  اطلع  وقد  هذا 
جماعة  مليشيات  وقصف  اعتداء  عن  الناجمة 
الحوثي الرببرية والهمجية ملبنى التلفزيون فضائية 

اليمن وقناتي سبأ وااليمان .
واستمع من املهندسني يف الفضائية اليمنية إىل ما 
تسببت به تلك االعتداءات الهمجية من أرضار عىل 
القدرة التشغيلية للفضائية اليمنية .. موضحني أنها 
ليستمر  الالزمة  الصيانة  لها  ويجرى  حالياً  تعالج 

البث بشكل طبيعي كاملعتاد.

وزير الداخلية يحث حراسات البنك املركزي والتلفزيون 
على التصدي بحزم لكل األعمال التخريبية

مشائخ وأعيان رداع يوقعون وثيقة شرف لتأمني املدينة وتجريم القتل
تدشني برنامج املدارس املعززة للصحة يف مدينة الهجرين بحضرموت

برنامج تدريبي لـ 80 إعالمية حول قضايا النساء يف مخرجات الحوار

صنعاء/سبأ
حث وزير الداخلية اللواء عبده حسني 
البنك  وحماية  بحراسة  املكلفني   ، الرتب 
بذل  عىل  الفضائية  اليمن  وقناة  املركزي 
املزيد من اليقظة واالنتباه والتصدي بحزم 

وقوة لكل األعمال التخريبية واإلجرامية.
ظهر  التفقدية  زيارته  خالل  ذلك  جاء 
بحراسة  املكلفة  األمنية  للخدمات  أمس 
لحراسة  التابعني  اليمني  املركزي  البنك 
وكــذا  الشخصيات  وحماية  املنشآت 
بحماية  املكلفة  العسكرية  الخدمات 

مبنى التلفزيون قناة اليمن الفضائية من 
منتسبي اللواء 314.

ونقل الوزير الرتب خالل الزيارة تحيات 
 - هــادي  منصور  عبدربه  الرئيس  األخ 
للقوات  األعىل  القائد  الجمهورية  رئيس 
املسلحة والذي يويل جميع أبناء املؤسسة 

العسكرية واألمنية جل اهتمامه ورعايته.
واألعمال  الكبرية  الجهود  أن  ــد  وأك
الجليلة التي يقوم منتسبو الجيش واألمن 
هي محط تقدير جميع املواطنني والقيادة 

السياسية.

العاملني  من  ــرتب  ال الوزير  واستمع 
حول  تفاصيل  إىل  اليمن  بقناة  والفنيني 
وقائع العدوان وما لحق بالقناة من إرضار 
أوساط  يف  وخــوف  رعب  من  تسببه  وما 
املوظفني واملرابطني يف أعمالهم .. الفتا إىل 
عن  بمنأى  تظل  لن  االعتداءات  تلك  أن 
القانون وسوف يحاسب كل الجناة والذين 
الوطن  منشآت  نحو  أسلحتهم  وجهوا 
وسكينة  واستقرار  أمن  وأقلقوا  السيادية 

املجتمع.

 / رداع / محمد املشخر

مديريات  ووجهاء  وأعيان  مشائخ  وقع 
عقد  اجتماع  يف  البيضاء  محافظة  رداع 
محمد  عبدالله  القايض  بمنزل  أمــس 
رداع  مدينة  لتأمني  رشف  وثيقة  العزاني، 
واالغتياالت  القتل  أعمال  من  وضواحيها 
توسعت  التي  والتفجريات  واالعتداءات 
حتى  ــرية  األخ ــة  اآلون خالل  كبري  بشكل 
واملــحــالت  املباني  تفجري  إىل  وصــلــت 

التجارية واستهداف املنازل السكنية.
أن  الجميع  اتفاق  عىل  الوثيقة  وتنص 
آمناً  مكاناً  تعد  وضواحيها  رداع  مدينة 
واملتواجدين  ومرتاديها  ساكنيها  لكل 
بالقتل  القيام  الجميع  عىل  ويجرم  فيها 
أو  ماله  أو  شخص  أي  عىل  االعتداء  أو 
مهما  وضواحيها  املدينة  داخــل  عرضه 
ومن  ــربرات  وامل واألسباب  الذرائع  كانت 
اقدم عىل ارتكاب يشء من ذلك فإنه يعترب 
الجاني  عىل  ذلك  وينطبق  للجميع  عدواً 
أو من يأويه أو يتسرت عليه أو يتعاون معه 
من  ويستثنى  ؛  األشكال  من  شكل  بأي 
أو  املال  أو  النفس  عن  الدفاع  حالة  ذلك 
؛ عىل أن يشمل هذا  العرض بصورة ثابتة 
الطرقات  املدينة وضواحيها وجميع  البند 
الرابطة بينها وبني القرى واملدن األخرى.. 
أبناء  ــوة  دع عىل  الوثيقة  تنص  كما 
بجميع  الدولة  جميعاً  رداع  مديريات 
القيام  يف  املسؤولية  تحمل  إىل  أجهزتها 
الوثيقة  ..وتلزم  املدينة  أمن  تجاه  بواجبها 
املنطقة  يف  املساجد  وأئمة  خطباء  جميع 
نرش  خاص  بشكل  واملدينة  عام  بشكل 
عن  واالبتعاد  والتعايش  التسامح  قيم 
واملناطقي  والحزبي  الطائفي  التحريض 

يف دور العبادة ..

عىل  املصادقة  عــىل  الجميع  واتــفــق 
واألعيان  املشائخ  كافة  من  الوثيقة  هذه 
والشخصيات  ــعــقــال  وال ــاء  ــه ــوج وال
املدني  املجتمع  ومنظمات  االجتماعية 
عموم  وأمناء  ورؤساء  الحزبية  والقيادات 
املجالس املحلية وكل من يعنيه هذا األمر 

يف املنطقة .
عىل أن تواصل اللجنة التي تم تشكيلها 
يف االجتماع متابعة تنفيذ مضامني الوثيقة 
بتحقيقها  الكفيلة  االجـــراءات  واتخاذ 
وذات  املعنية  األطراف  كافة  مع  والتواصل 
جهود  وتضافر  لضمان  باملوضوع  الصلة 

الجميع ...
للمبادرة  استجابة  الوثيقة  هذه  وتأتي 
التي دعا إليها الشيخ عيل صالح الطريي، 
والهادفة اىل وقف نزيف الدم يف مدينة رداع 
راح  التي  املتكررة  لالغتياالت  حد  ووضع 
ضحيتها عرشات الشباب من أبناء منطقة 

رداع.
بمحافظة  اختتمت  آخــر  سياق  ويف 
البيضاء أمس األول الدورة الرشعية الثامنة 

للتنمية،  املعايل  مؤسسة  نظمتها  لأليتام، 
بتكريم 400 يتيم ويتيمة باملحافظة.

إىل  شهر  ــدى  م عــىل  ـــدورة  ال هدفت 
الكريم  القرآن  األيتام  من   400 تحفيظ 
والسرية  السنة  حول  معارف  وإكسابهم 

النبوية والفقه اإلسالمي.
املحافظة  وكيل  ــاد  أش االختتام  ويف 
حسني الرصاص  ـ بالجهود الخريية التي 
مستوى  رفع  سبيل  يف  املؤسسة   تقدمها 
بهذه  واالهتمام  األيتام  ومهارات  قدرات 

الرشيحة من خالل الكفالة والتعليم.
مؤسسة  عــام  مدير  أشــار  جانبه  من 
أن  إىل  دنــبــوس  ــارص  ن للتنمية  املــعــايل 
يتيم   300 و  ألفاً  حالياً  تكفل  املؤسسة 
وتسعى  املحافظة  مديريات  من  ويتيمة 
خالل  من  نشاطها  توسيع  إىل  العام  هذا 
مؤسسة  بدعم  يتيم   700 لكفالة  خطة 
الخريية  ثاني  آل  محمد  بن  عيد  الشيخ 
والخريية  اإلغاثية  األعمال  إىل  باإلضافة 

وبناء املساجد.
تخلل حفل االختتام فقرات إنشادية.

املكال /سبأ
الهجرين  بمدينة  دشــن   
دوعــن  مديرية  التاريخية 
أمس  حــرضمــوت  محافظة 
ــــدارس املــعــززة  بــرنــامــج امل

للصحة .
ويــهــدف الــربنــامــج الــذي 
تنظمه مؤسسة طيبة للتنمية 
العون  مؤسسة  من  وبتمويل 
مستشفى  وتنفيذ  للتنمية 
عام  عىل  التعاوني  الهجرين 
مــدراس  ويستهدف  درايس 
والثانوي  األســايس  التعليم 
باملعلومات  الطالب  تزويد  إىل 
األساسية  املــشــاكــل  ــول  ح

وتعد  الشباب  تواجه  التي 
لهم يف حياتهم وتعزيز  تحدياً 
قدراتهم يف االتصال والتواصل 
السلوك  تغيري  من  ليتمكنوا 
الالزمة  املــهــارات  واكتساب 

لحمايتهم .
أكد  الــتــدشــني  حفل  ويف 
سالم  ــن  دوع مديرية  مدير 
التثقيف  أهمية  باحميد 
الصحي والصحة املدرسية يف 
الطريق  ذلك  باعتبار  املدارس 
األمثل نحو بناء جيل متسلح 
بالتعليم خال من أي أمراض.. 
سيقدم  الربنامج  أن  إىل  مشريا 
والتوعوية  الصحية  الخدمات 

تفيش  بــمــخــاطــر  لــلــطــالب 
األمراض.

مؤسستي  بجهود  ــاد  وأش
العون وطيبة للتنمية يف تنفيذ 
مختلف  يف  الربامج  من  عدد 
الجانب  يف  خاصة  املجاالت 

الصحي يف باملحافظة.
كلمات  الحفل  يف  وألقيت 
الصحية  الــربامــج  مدير  من 
للتنمية  الــعــون  بمؤسسة 
ومدير  غانم  سالم  الدكتور 
بحرضموت  طيبة  مؤسسة 
عام  ومدير  باناعمة  صالح 
محمود  محفوظ  بن  مــدارس 
جمعيها  أشــــادت  الــســيــد 

النوعية  الربامج  هذه  بأهمية 
الطالب..  بصحة  تهتم  التي 
منوهني بأن الربنامج سيستمر 
بني  متنقالً  كامال  دراسيا  عاما 
ويستهدف  املديرية  مــدارس 
األســـايس  التعليم  طـــالب 

والثانوي .
ـــذي  ــل ال ــف ــح تــخــلــل ال
املحيل  املجلس  عضو  حرضه 
البطاطي  صالح  بالهجرين 
الهجرين  مستشفى  ومدير 
محمد  الــدكــتــور  التعاوني 
إنشادية  فقرات  عفيف  بن 
ولوحات فنية ومرسحية معربة 

نالت االستحسان.

صنعاء /سبأ
والتنمية  لإلعالم  وجوه  مؤسسة  تدشن 
اإلعالميات  (إرشاك  مرشوع  السبت  اليوم 
باملرحلة  النساء  قضايا  دعم  يف  اليمنيات 
بمشاركة  القادم)  الدستور  و  االنتقالية 
 ) هي  محافظات  خمس  من  إعالمية   80
تعز،  حرضموت،  عدن،  صنعاء،  العاصمة 

الحديدة ).
تدريبي  برنامج  املرشوع  خالل  وسينفذ 
التدريبية  العمل  ورش  من  عدداً  يشمل 
تدريبات  املشاركات  فيها  تخوض  التي 
التلفزيون  يف  املــنــارصة  حــول  إعالمية 
واملواقع  الورقية  والصحافة  واإلذاعـــة 
باإلضافة  الجديد  ــالم  واإلع االلكرتونية 
الحوار  مخرجات  حول  مكثف  تدريب  إىل 
والحقوق  النساء  بقضايا  املتعلقة 
االجتماعية  والحقوق  واملدنية  السياسة 
والطفولة  األمومة  وكذلك   ، واالقتصادية 
التنمية  وقضايا  لألرسة  السليم  والبناء 

والتمكني  والــثــقــافــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
يف  تضمينها  ورضورة  ــادي،  ــص ــت االق

الدستور القادم.
وستعمل ورش العمل عىل تنفيذ خطط 
اإلعالميات  تنفذها  مشرتكة  مــنــارصة 
اليمنيات يف وسائلهن بهدف دعم تضمني 

قضايا النساء يف الدستور القادم.
ويختتم املرشوع بمؤتمر صحفي إلعالن 
األولية  ــواد  امل ــرض  وع املــنــارصة  خطط 
سيهدف  كما   ، املنارصة  خطة  تنفيذ  من 
املرشوع إىل تشكيل تحالف إعالمي نسوي 
النساء وفق ميثاق رشف يتم  لدعم قضايا 
املشاركات  اإلعالميات  قبل  من  ــداده  إع
التوقيع  يف  للراغبات  وكذلك  املرشوع  يف 
اإلعالميات  من  املرشوع  خارج  من  عليه 
بهذه  للدفع  ضغط  قوة  إليجاد  اليمنيات 

القضايا يف الدستور والقوانني اليمنية.
ملؤسسة  التنفيذي  املــديــر  وقــالــت 
االسعدي  مليحة  والتنمية  لإلعالم  وجوه 

مرحلتني  من  يتكون  املرشوع  إن  لـ(سبأ) 
ورش  إقامة  يف  تتمثل  األوىل  أساسيتني 
للوسائل  أيام  ثالثة  ملدة  تستمر  تدريبية 
املسموعة  و  املرئية   ) األربــع  اإلعالمية 
وإنشاء   ( الحديث  ــالم  واإلع واملقروءة 
كاملة  مواطنة  أجل  من  إعالميات  تحالف 
لدعم حقوق النساء وفق ميثاق رشف يتم 

إعداده للتأسيس لتحالف اإلعالميات .
بخطط  الخروج  سيتم  كما   : وأضافت 
حقوق  منارصة  يف  للتنفيذ  قابلة  إعالمية 
النساء ( السياسية واالقتصادية وحقوق 
إىل  الثانية  املرحلة  ستهدف  فيما  الطفل 
مؤتمر  يف  عرضها  و  الخطط  هذه  تنفيذ 
صناع  من  نخبة  يضم  موسع  صحفي 
الدولية  واملنظمات  واإلعالميني  القرار 
تحالف  منارصة  خطط  لدعم  واملحلية 
النساء  حقوق  تضمني  ألجل  اإلعالميات 

كاملة يف الدستور القادم.

تفقد مبنى التلفزيون وموقع اإلذاعة الجديدة

تكريم (400) يتيم ويتيمة يف البيضاء

مرامي جماعات الحوثي المغلفة بالمطالب الحقوقية هدفها بث الرعب وفرض أجندات عدائية للوطن والشعب
المقاتلون: لن نتوانى عن أداء الواجبات الدستورية والوطنية يف حماية مكاسب الشعب ومؤسسات الدولة
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