
صنعاء / سبأ
ــس السيايس األعىل أمس  ــى األخ صالح الصماد رئيس املجل التق
ــور رئيس اللجنة  ــائخ ووجهاء محافظة البيضاء بحض بصنعاء مش
ــة العليا محمد عيل الحوثي ومحافظ البيضاء عيل املنصوري  الثوري

ورئيس مجلس التالحم القبيل ضيف الله رسام.
ــاء  ــة البيض ــاع يف محافظ ــة األوض ــاء مناقش ــالل اللق ــرى خ ج
ــذي والصعوبات التي تواجه  ــا وسري األداء املحيل والتنفي ومديرياته
ــاء يف تطبيع األوضاع وخاصة يف ظل  ــائخ والوجه العمل وجهود املش
ــرار تصعيد العدوان وما يفرضه من حصار جائر منذ نحو ثالث  استم

سنوات.
ــات املحافظة من  ــة باحتياج ــاء إىل الجوانب املتصل ــرق اللق وتط
الخدمات العامة ومتطلبات سري العمل يف مختلف املجاالت وخاصة 
ــني، وتفعيل أداء املحليات  ــاريع الخدمية املرتبطة بحياة املواطن املش

يف املديريات بما يسهم يف توفري الخدمات العامة للمجتمع املحيل.
ويف اللقاء القى الرئيس الصماد كلمة 

فيما ييل نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم

ــالة والسالم عىل سيدنا محمد وعىل  ــد لله رب العاملني والص الحم
آله الطاهرين ،،،

ــل العام  ــر أن نستقب ــرسور والفخ ــي ال ــًال، ومن دواع ــًال وسه وأه
ــان وقيادة السلطة  ــايخ وأعي ــد يف استقبال إخوتنا وآبائنا مش الجدي
ــوة الذين تكلموا  ــاء، وقد سمعنا من اإلخ ــة يف محافظة البيض املحلي
ــرب أن هذا اللقاء وتدشني العام الجديد  ــن الوضع يف املحافظة، ونعت ع
ــة النقية التي  ــة الصافي ــاء هذه املحافظ ــاء محافظة البيض ــاء أبن لق
كانت عىل مدى األزمان مثاًال للتعايش، ومثاًال للوفاء، ومثاًال لألخوة، 
ومثاًال أيضاً للدفاع عن الكرامة وعن الشعب وعن استقالل هذا البلد.

ــن بعضها من  ــف ع ــاء أنها تختل ــن البيض ــدث ع ــا نتح ــاً م دائم
ــات يف وفاء وتعايش أبنائها بمختلف االنتماءات وباعتبارها  املحافظ
ــن املحافظات سواًء  ــا أسلفتم مع عدد م ــاً تمثل نقطَة وصل كم أيض
ــمالية، وكذلك مع املناطق  من املحافظات الجنوبية أو الرشقية أو الش
ــرب عن مدى  ــاكل يف املايض، والذي يع ــه من املش ــى، وما عانت الوسط
ــم هو الرتكيز األمريكي  ــة هذه املحافظة وقيمة أبنائها وشهامته أهمي

عىل املحافظة.
ال نفهم أن املوضوع أتى فقط مع العدوان يف محافظة البيضاء ألن 

هناك تركيزاً أمريكياً عىل هذه املحافظة منُذ الثمانيات وليس اليوم.
العمل عىل ترتيب وضع القاعدة و داعش يف محافظة البيضاء هذا 
ــي لجعلها أنموذجاً ، أو جعلها ذريعًة للتدخل األمريكي  عمل أمريك
ــب أن تكون  ــل أبنائها يج ــا وقت ــة أجوائه ــة واستباح ــذه املحافظ له
ــدت القاعدة وداعش  ــاس أنه أينما وج ــدة راسخة، وأن يفهم الن قاع
وجدت أمريكا، وأينما وجدت أمريكا وجدت القاعدة وداعش، معادلة 
ــش تتواجد،  ــرتى القاعدة وداع ــا فس ــا وجدت أمريك ــة أين م متالزم
ــش بكرثة؛ ألن  ــدت القاعدة وداع ــت أمريكا العراق تواج ــا احتل عندم
ــدة وداعش  ــئ الساحة للقاع ــي يهي ــي األمريك ــل االستخبارات العم
لتجعل منها مربراً للبقاء واستمرار االحتالل، واستمرار الفتك، وقتل 

أبناء الشعوب، والفتك بمقدراتها وثرواتها.
ألم تنترش القاعدة وداعش وقتلت مئات اآلالف من العراقيني؟

ــك املناطق  ــا والعراق، وكذل ــا و سوري ــدة يف ليبي ــم تنترش القاع أل
ــدت أمريكا ستجد  ــي أين ما وج ــة يف بالدنا؟ يعن ــة والرشقي الجنوبي

القاعدة، وأينما وجدت القاعدة فستجد أمريكا.
ــن أنه منذ  ــوم عندنا يف اليم ــذا معل ــا ذريعة وه ــا تجعل منه ألنه
ــرب عملت أمريكا عىل أن تأخذ وثيقة  ــداث الحادي عرش من سبتم أح

ــا هي الراعي  ــرب واملسلمني أن أمريك ــع زعماء الع ــع عليها جمي ووق
الوحيد ملكافحة أو مواجهة اإلرهاب كما يسمونه أو مواجهة القاعدة، 
ــن رئيس مرص، ومن  ــن رئيس اليمن السابق، وم ــي أخذوا صلح م يعن
ــاء أنه أينما وجدت القاعدة فألمريكا  ملك السعودية، ومن كل الزعم
ــادوا لنا  ــك هم أع ــة، وبذل ــذوا بذلك رشعي ــم أخ ــل، ه ــق أن تتدخ ح
ــن كانوا يف أفغانستان  ــد وعرشين من أولئك القاعدة الذي حوايل واح
ــن أخذت أمريكا صكاً أن عليها مالحقتهم وأخرجوهم من األمن  والذي
ــاً بمالعق بالستيكية  ــوا إنهم حفروا خندق ــايس، ذلك اليوم قال السي
ــوة  وشب ــأرب  وم ــاء  البيض ــة  محافظ ــىل  ع ــم  ووزعوه ــم  وأخرجوه
وحرضموت واملناطق الغنية بالنفط والرثوات املعدنية؛ ليجعلوا منهم 
ــدأت أمريكا بالقصف بطائرات  ــًة للتدخل األمريكي، ومن هنا ب ذريع
ــي أن هذه  ــأرب ويف غريها، يعن ــة ويف م ــذه املحافظ ــار يف ه ــدون طي ب
ــو استهداف أمريكي مبيت  ــس استهدافها وليد اليوم، ه املحافظة لي
من سابق، ومن قبل هذه املحافظات، ملاذا ..؟ ألن فيها مخزوناً برشياً 
ــذا البلد وعن  ــون للدفاع عن ه ــاء الذين سيتحرك ــن الرجال األوفي م

مقدراته.
ــرش الفكر  ــن خالل ن ــذه املحافظة م ــة ه ــس هوي ــىل طم ــوا ع عمل
ــر التكفريي من املحافظة  ــي وتمكني اإلصالح، وتمكني هذا الفك الوهاب

والفتك بهوية أبنائها وبثقافتهم وبمعتقداتهم.
يجب أن نفهم أننا يف مرحلة حساسة ومرحلة صعبة جداً.

ــا نسمعه من  ــداف الناس، وم ــزاً كبرياً عىل استه ــدو يركز تركي الع
ــة إذا وجد  ــرب نفسي ــام ليس سوى ح ــذه األي ــي يف ه ــل إعالم تضلي
ــات، هي أكرب  ــن املحافظ ــاء وغريها م ــة البيض ــا محافظ ــن يقاومه م
ــواق من اإلعالميني  ــز، أما أولئك األب ــم وأقوى من أن تهت ــع وأعظ وأرف
ــرب، وعمليات تحت  ــن عمليات ما يسمونها العق الذين يتحدثون ع

مسميات كثرية برعاية أمريكية.
ــاء من قبل سنوات .. ليس  ــن نواجه أمريكا يف محافظة البيض نح
ــن كل حارة يف  ــت أن تتمكن القاعدة وداعش م ــن اليوم لو استطاع م
ــلت  ــات ووعي أبناء هذه املحافظة فش ــة البيضاء، لكنها بثب محافظ
وستفشل إن شاء الله يف بقية املخططات، نحن سمعنا بعض النقاط 

التي طرحها بعض اإلخوة الحارضين ومن املهم التبيني حولها.
أوًال: ملا حصل من أحداث يف مطلع الشهر املايض يف بداية ديسمرب 
ــض املحافظات  ــة العاصمة ويف بع ــة داخل أمان ــداث فتنة داخلي أح
ــي بخطورة هذا املخطط  ــة البيضاء الدور األبرز يف الوع كان ملحافظ
ــن أعظم  ــة البيضاء م ــت محافظ ــه وتعاىل كان ــه سبحان ــل الل وبفض
ــوا يتوقعون أنها  ــام هذه الفتنة كان ــات التي وقفت بوعي أم املحافظ
ــهد اضطرابات كما حصل  ــدارة املحافظات التي ستش ستكون يف ص
ــة حجة أو يف املحويت أو يف غريها ولكن خابت آمالهم أمام  يف محافظ
ــايخ وأبناء ووجهاء هذه املحافظة، ومرت األمور بفضل الله  وعي مش
ــع داخل هذه املحافظة، ويف  ــه وتعاىل ولم يحصل ما كان يتوق سبحان
ــط عاملي ال  ــذه الفتنة كانت بتخطي ــات حصلت ه ــري من املحافظ كث
ــا، ال كان الزحف مجهزاً  ــاس أنها كانت مرتبة ووليدة يومه يفهمه الن
ــاك تصعيد  ــاح شبوه، وهن ــدة، وزحف مجهز الجتي ــاح الحدي الجتي
ــاح صعدة يف  ــك الجتي ــم، وكذل ــاح صنعاء يف نه ــز الجتي ــوي مجه ق
ــذه الزحوفات مع  ــذا التصدي وه ــه أن يتم ه ــان مخططاً ل ــع، وك البق
ــوم الثالث بدأ  ــة وبالفعل من الي ــل أمانة العاصم ــاكل داخ إثارة املش
ــل الله سبحانه  ــع الجبهات بفض ــوي وامللموس يف جمي ــرك الق التح
ــور إىل نصابها،  ــة وإعادة األم ــاس وأد هذه الفتن ــاع الن ــاىل استط وتع
ــدوان يف شبوة أو يف  ــن تقدم بسيط للع ــا حصل من إشكاالت أو م وم
ــم، ونحن نعتربها ال  ــا أصبحت مقابر له ــا يسمونه يف املخ ــع أو م البق
يشء أمام ما كان يراد أن يحصل، وبفضل الله سبحانه وتعاىل عادت 

ــع املؤتمر  ــد مواجهة إطالقاً م ــي، ال توج ــا الطبيع ــور إىل مساره األم
ــعبي العام  ــني من املؤتمر الش ــام وال يوجد لدينا معتقل ــعبي الع الش
ــاً. أستطيع أن أقول هكذا، ملاذا أنا أقول وقلتها لإلخوة يف قيادة  نهائي
ــن املعتقلني ونحن مستعدون لإلفراج  املؤتمر هاتوا لنا قوائم املؤتمري
ــوا أفرجوا عن من  ــرر به سنفرج عنه إما أن يقول ــم تماماً، ومن غ عنه
ــش استغلوا  ــالح، ومن الدواع ــاء من اإلص ــم، هؤالء بعضهم ج عندك
ــهداء، ويأتوا لريفعوا  األحداث وركبوا املوجة، يأتوا ليدوسوا صور الش
ــعارات لم  ــارات يا مجوس يا روافض اخرجوا من بالدنا، هذه الش شع
ــا من املؤتمر، ولم نسمعها من قيادات املؤتمر إطالقاً، صحيح  نسمعه
ــن اإلنصاف أن  ــس من املنطقي وليس م ــرر بهم لكن لي ــض املغ أن بع
ــد مواجهة  ــن املؤتمر، ال يوج ــاك معتقلني م ــول إن هن ــع من يق نسم
ــني يف إطار  ــات أفرجنا عن مائت ــاوز املئ ــر، مجاميع ال تتج ــع املؤتم م
ــني من هؤالء، ولنا  ــم التجهيز لإلفراج عن بقية املعتقل ــو العام وت العف
ــر أعطونا قائمة  ــا يف البيضاء أعضاء املؤتم ــق أن نقول يا إخوتن الح
ــول أفرج عن  ــة، أما أن تق ــم األولوي ــني نجعل له ــني املؤتمري باملعتقل
ــرى هذا  ــزال يراني رافيض، ي ــم ال ي ــاس بعضه ــدك وعندي ن ــن عن م
ــم سيخرج  ــدة باطلة، بعضه ــل عقي ــم ال زال يحم ــويس، بعضه املج
ــم تماماً، وسنصفح  ــن اآلن يف إطار العفو عنه ــر، خالص هنا نح يفج
ــادات التي شاركت يف  ــرشة أشخاص هم القي ــم يبَق عندنا سوى ع ول
ــة عرش، وهناك  ــدوا عن عرشة أو خمس ــط والتدبري، ولن يزي التخطي
ــعبي العام، أيضاً الحديث حتى  مساحة لإلخوة يف قيادة املؤتمر الش
ــىل قدٍم وساٍق الرتتيب إلطالقهم  ــن هؤالء، أما البقية فيجري اآلن ع ع
ــاً ولن يبقى عندنا أحد إطالقاً، وهذا يف إطار خطة العفو العام،  جميع
ــات معهم وقد أطلقنا أول  ــة فقط العمل عىل استكمال التحقيق البقي
ــاً بإطالق مائتني، وهم  ــة حول مائتني تقريباً، ويتم التجهيز أيض دفع
ــى إىل األلف، مع أنه كان مخططاً  ــاوزون املئات، ال يصلون حت ال يتج
ــذه النقطة، كان هناك عمل  ــرياً؛ لذلك كان من املهم توضيح مثل ه كب
قوي عىل قدم وساق من كثري من القيادات التي شاركت يف هذه الفتنة 
لخذالن وتثبيط هذا الجيش، بحيث تكونون عىل علم، نحن لدينا من 
الوثائق أنه كان هناك دعم إماراتي لتثبيط الجيش عن إعادة تجميع 
ــة، ويف املنطقة  ــة السابع ــا حصل يف املنطق ــة كم ــدات العسكري الوح
الرابعة من عمليات تجميع للوحدات العسكرية كان يزعج األمريكان 
ــغ املالية لبعض  ــوا جاهدين عىل بذل املبال ــج اإلماراتيني، فعمل ويزع
ــع والذهاب إىل  ــراد الجيش عن التجمي ــادات لتثبيط وخذالن أف القي
ــان الجيش يتعرض ملؤامرة الهيكلة بطريقة غري مبارشة،  الجبهات، ك
ــم تعرض بعدها للعدوان املبارش، واستهداف مقدرات الجيش، وكان  ث
ــاك من يعمل أيضاً عىل تفتيت هذه املؤسسة وعىل تثبيطها وعىل  هن
ــاركة يف املعركة، نحن مقدمون عىل إصالحات كبرية  خذالنها عن املش
ــق بالقضاء  ــد بدأنا فيما يتعل ــا ونحن ق ــه، نعمل ما بوسعن ــإذن الل ب
ــاً وربما  ــوع تقريب ــل أسب ــون، وقب ــام والقان ــة النظ ــد سلط يف تجسي
ــا حملة توعوية إليصال الضوابط القانونية  بعضكم قد سمعها دشن
ــة إىل كل فرد أمني سواًء يف قسم أو يف نقطة أو يف  ــات القانوني والعقوب
ــذه ضوابط قانونية يجب أن تراعى يف  ــم تحقيق، أو أياً كان بأن ه قس
احرتام حقوق الناس وكرامتهم وأعراضهم، ممنوع مداهمة املنازل إال 
ــر قضائي. ممنوع مصادرة  ــي. ممنوع اعتقال أحد إال بأم بأمر قضائ

أموال أحد إال بأمر قضائي.
البد أن نرسخ هذه األشياء، لكن من باب إبالغ الحجة نحن عملنا 
حملة إليصالها إىل كل فرد؛ لكي تكون العقوبة رادعة يف حال لم يلتزم 
ــام القادمة؛  ــه ستلمسونها خالل األي ــط، وهذه إن شاء الل ــم ينضب ول
ألنه ليس من الصحيح أن نعاقب، أو أن نحاسب أناساً جدد بعضهم 
ــدوان وخطورته وكرثة االستهداف  ــم هذه األشياء مع حجم الع ال يفه

ــف، لكن  ــض املواق ــل يف بع ــرون للتدخ ــة، يضط ــالالت األمني واالخت
ــاالت، وبعض  ــد أن تحدث بعض اإلشك ــا أننا نري ــس التوجه لدين لي
ــإذن الله تعاىل، ويجب أن  ــالالت، نحن سنعزز سلطة القانون ب االخت
ــالم وقناة اليمن الفضائية وبقية  ــم املواطنون وألزمنا وسائل اإلع يفه
ــوات أن تنرش هذه الضوابط يف وسائل اإلعالم حتى يعلم املواطن  القن
ــذه ضوابط من  ــك أن ه ــك القرية أو تل ــذي يف طرف تل ــط، وال البسي
خالفها فيجب عليه أن يحاسب، نحن اآلن يف معركة، يف اإلصالحات، 
ــراد للفساد أن  ــرشات السنني كان ي ــرتٍد استمر لع ــام وضع م ــن أم نح
ــل فاإلصالح يف هذه املرحلة  ــل، وكان يراد لالختالالت أن تحص يحص
ــع ويحتاج إىل تضافر  ــاج إىل نقلة، ويحتاج إىل تعاون من الجمي يحت
ــب أن ال تبقى  ــام تصعيد العدوان يج ــن الجميع، أيضاً أم ــود م الجه
ــات كلمة عائمة سنتحول إىل رفد الجبهات نريد من  كلمة رفد الجبه

كل شخص كم سيجهز وما الذي سيفعله؟
األخ محافظ املحافظة وقيادة املنطقة العسكرية السابعة الرابعة 
ــايخ سواء يف املحافظة  ــب أن يكون هناك اجتماع مع اإلخوة املش يج
ــم وبالدهم  ــن لحماية حدوه ــاس مستعدي ــون الن ــا وأن يك أو يف غريه
ــايخ ألولئك املرتزقة  وكلمتكم ستغنيكم عن الحرب، عندما يقول املش
ــإن املرتزقة  ــال سيحمونها، ف ــم، بالدنا فيها رج ــة عليك ــا محرم بالدن
ــة رفد الجبهات كلمة  ــاً، وأيضاً كما قلت ال تبَق كلم ــرون تمام سينزج
ــون ماذا يعني رفد  ــات، رفد الجبهات وهم ال يعلم ــة، رفد الجبه عائم

الجبهات.
ــاد، ونحن مستعدون أن نوفر  ــد الجبهات يحتاج إىل رجال وعت رف
ــل اإلمكانيات يف إطار خطة أمنية وعسكرية يتكفل بها اإلخوة يف  كام
قيادة املنطقة والسلطة املحلية مع اإلخوة املشايخ واملعنيني، وإذا لم 
ندافع نحن فسنكون يف مرحلة لم يعد ينفعنا (ربنا أبرصنا وسمعنا) 
من يحاول أمام األحداث أن ينكس رأسه كما قال الله سبحانه وتعاىل 
ــا أَْبَرصَْنا  ــَد َرِبِّهْم َرَبَّن ــو رُُءوِسِهْم ِعن ــوَن َناِكُس ــرَٰى إِِذ اْلُمْجرُِم ــْو َت (َوَل
ــوَن) إذا قد االحتالل جاثم  ــا َفارِْجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا إَِنّا ُموِقُن َوَسِمْعَن
ــاً ما عاد بوسع الناس أن يعملوا شيئاً، ستعاني  فوقنا وفوقكم جميع

منه أجيالنا وأبناؤنا، انظروا ماذا حصل يف عدن.
هل قدموا أنموذجاً راقياً؟

املفرتض أن عدن اآلن تماثل دبي، وتماثل الرياض، وتماثل غريها، 
ــل جعلوها ساحًة ومرتعاً للقاعدة وداعش؛ لذلك من املهم  لكن ال..! ب
ــعر الناس الخطورة، ونحن دعوناكم لهذا اللقاء لنؤكد  جداً أن يستش
ــل املحافظات  ــراد الجيش واألمن من ك ــا وأبناءنا وأف ــم أن أرواحن لك
ــة، وللوطن، وسيكونون يف مقدمة  ــون فداًء لكم، ولهذه املحافظ سيكون
ــة العزيزة واألبية، وما عليكم إال أن  ــوف دفاعاً عن هذه املحافظ الصف
ــات، فاطمئنوا وال  ــذا العمل، ولهذه الجبه ــكلوا حاضناً ورافداً له تش
ــة والتهويل اإلعالمي، هم يريدون أن يؤثروا  تصدقوا الحرب اإلعالمي
عليكم نفسياً فقط وإال فهم أوهى من بيت العنكبوت هم ال موىل لهم.

ــرك لخدمة  ــة تتح ــة، والسعودي ــة السعودي ــون لخدم ــم يتحرك ه
ــع أن نسميهم عبيد  ــد، نستطي ــد عبيد العبي ــي هم عبي ــا، يعن أمريك
ــا،  ــد ألمريك ــة عبي ــة، والسعودي ــد للسعودي ــم عبي ــد ه ــد العبي عبي
واألمريكيون ال زالوا يف إطار ملكوت الله سبحانه وتعاىل عبيداً ضعافاً 
ال يمثلون شيئاً ونحن عباد الله وأولياء الله وسنكون بإذن الله تعاىل 
ــَه َمْوَىل  ــأََنّ الَلّ ِلَك ِب ــا ” َذٰ ــا، وعن عزتن ــع عن كرامتن ــاره، وسنداف أنص
ــم أطاعوا اليهود، أطاعوا  ــوا َوأََنّ اْلَكاِفِريَن َال َمْوَىلٰ َلُهْم ” ، ه ــَن آَمُن اَلِّذي
ــاءوا يف فلكها، ونسمع حتى ترصيحات  أمريكا، أطاعوا إرسائيل، وج
ــوا يقاتلون معهم أن يرتاجعوا  ــري األمريكي املفرتض عىل من كان السف
ــات السفري األمريكي عندما دعا قبائل اليمن  بعد ما سمعوا ترصيح
لالنتفاضة، قلنا لهم لو كانوا سينتفضون فمن األفضل أنهم انتفضوا 

ــن يحاول أن  ــوا مع أحد إطالقاً مم ــيل عبدالله صالح لكن ليس ــع ع م
يبيع الوطن ويبيع كرامته.

عيل عبدالله صالح كان رئيساً لليمن ثالثاً وثالثني سنة لكن عندما 
ــم التحالف،  ــن والءه للتحالف، ودع ــك الخطاب وأعل ــل منه ذل حص
اليمنيون لم يقبلوا، بالرغم من أن البعض كان يحبه من داخل قلبه.

ــذا أحمق  ــن لالنتفاضة! ه ــل اليم ــو قبائ ــي يدع ــري األمريك السف
ــون يف سبيله حمقى، وال زالوا أغبياء وسيهزمون  وأولئك الذين يقاتل

بإذن الله تعاىل.
أملنا فيكم كبري، ونحن مستعدون لتقديم كامل التسهيالت، وحل 
ــاكل التي سمعناها، وفعًال نسمعها، وقد قلنا سنكلف  الكثري من املش
ــت، وبالنسبة  ــي حصل ــع القضايا الت ــق يف جمي ــزل وتحق ــًة لتن لجن

للقضايا التي يف القضاء سواًء قضية آل عمر، أو قضية آل عواض.
ــاء لجعلها  ــدرت توجيه ملجلس القض ــي وقد أص ــذا توجيه من وه
ــا بإنصاف الناس،  ــكل رسيع قبل كل القضاي ــة، والبت فيها بش أولوي
ــل لن  ــوا أن يف املستقب ــك لتطمئن ــاكل، وكذل ــذه املش ــار ه ــاوز آث لتج

يحصل فيه مثل هذه.
ــاكل املايض يف  ــب علينا أن نفهم أن ال نأتي لنجمع جميع مش يج
هذه املرحلة الصعبة والعصيبة التي نحن بحاجة ألن نتجاوز الكثري 
ــي حصلت، ونتوجه ملواجهة  ــن اإلشكاالت، والكثري من األخطاء الت م
ــىض، وسنتالفاه يف  ــا م ــه سنعالج م ــاء الل ــس، وإن ش ــدوان الرئي الع

املستقبل، ولن يحصل يف املستقبل.
ــاء الله نأمل أن يتوج هذا  ــكر وكل التقدير، وإن ش لكم منا كل الش

اللقاء بلقاء آخر
ــة الرابعة والسابعة  ــادة األخ محافظ املحافظة، وقيادة املنطق بقي
ــن املنطقة، وعن املحافظة،  ــز خطة أمنية وعسكرية للدفاع ع لتجهي
ــاء واضحة ومعلومة بعيداً  ــق، وكذلك رفد الجبهات بأشي وعن املناط

عن الضبابية .
ــن املحافظات، وقد  ــني وزيراً، ومعنا عدداً م ــا أنبه أن معنا أربع كم
ــن محافظة  ــر الداخلية م ــد اخرتنا وزي ــىل الجميع، نحن ق ــت ع وزع

البيضاء، واخرتنا رئيس هيئة األرايض من محافظة البيضاء.
ــع رموز بعض  ــي برتتيب لقاء م ــظ معن ــه األخ املحاف ــاء الل وإن ش
ــة ونحن سنكلفهم برتتيب  ــادات والوجاهات مع األخ قائد املنطق القي

بعض األعمال .
ــاًء ناجحاً،  ــاًء عملياً، وأن يكون لق ــذا اللقاء لق ــب أن يكون ه ويج

ويخرج بمخرجات واضحة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

فيما أكد عدد من مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء وقوفهم صفا 
ــدف اليمن أرضا  ــدوان ومخططاته التي تسته ــد يف مواجهة الع واح

وإنسانا.
ــام  ــداد ت ــىل استع ــا ع ــة وأبناءه ــل املحافظ ــاروا إىل أن قبائ وأش
ــن وأمنه  ــالح دفاعا عن الوط ــال والس ــات بالعتاد والرج ــد الجبه رف

واستقراره.
وتطرق الحارضون من أبناء محافظة البيضاء إىل املوقف الوطني 
ــذا منذ بدء العدوان  ــاء البيضاء منذ انطالق الثورة وك واملحوري ألبن
الغاشم عىل اليمن .. مؤكدين أنهم ال يزالون عىل هذا املوقف مدافعني 
ــعبية  ــود الجيش واللجان الش ــادة السياسية وصم ــن للقي ومساندي

ودعمهم بالرجال واملال والعتاد .
ــوا أبدا يف بذل أرواحهم رخيصة  ــا أكد املتحدثون أنهم لن يتوان كم

من أجل الوطن وعزته وكرامته يف مختلف الجبهات.

خالل لقائه مشائخ ووجهاء محافظة البيضاءخالل لقائه مشائخ ووجهاء محافظة البيضاء
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الرئيس الصماد: أهمية المحافظة وقيمة أبنائها وشهامتهم سبب التركيز االمريكي عليهاالرئيس الصماد: أهمية المحافظة وقيمة أبنائها وشهامتهم سبب التركيز االمريكي عليها

 صنعاء / سبأ
ــام األخ  ــة أم ــني الدستوري أدى اليم
صالح الصماد رئيس املجلس السيايس 
ــيل عيل يحيى  ــس بصنعاء ع األعىل أم
ــه رئيساً للجهاز  العماد بمناسبة تعيين
ــور  ــة بحض ــة واملحاسب ــزي للرقاب املرك
ــور عبدالعزيز بن  ــوزراء الدكت ــس ال رئي

حبتور.
ــد  أك ــة  الدستوري ــني  اليم ــب  وعق
ــس  ــه رئي ــالل لقائ ــاد خ ــس الصم الرئي
ــزي للرقابة واملحاسبة عىل  الجهاز املرك
ــة  ــات الجسيم ــام واملسئولي ــم امله حج
ــادة  قي ــا  به ــع  تضطل أن  ــب  يج ــي  الت
الجهاز باعتبارها مؤسسة رقابية معنية 
ــالالت والتجاوزات  ــاء عىل االخت بالقض

والفساد.
ــل  ــز العم ــىل رضورة تعزي ــدد ع وش
ــع الخلل والقصور  ــة مواق واألداء ومعرف
ــرؤى  وال ــرباء  الخ ــن  م ــادة  واالستف
ــع قضايا  ــل م ــة التعام ــة يف كيفي الثاقب
ــالالت يف عدد من املرافق  الفساد واالخت

واملؤسسات والجهات ذات العالقة.
ــايس  السي ــس  املجل ــس  رئي ــث  وح
ــوادر الجهاز  ــاء وك ــىل قيادة وأعض األع
ــيل  والتح ــة  املسؤولي ــل  تحم ــىل  ع
بالشجاعة والقوة واإلرادة واالبتعاد عن 
ــة والنفعية الضيقة التي  املصالح الذاتي

يكون املسؤول أسريا لها.
ــات  ــح الصالحي ــد رضورة من ــا أك كم

ــن  ع ــدا  بعي ــاز  الجه يف  ــني  للمختص
ــة التي تتجاوز يف أحيان  املركزية املفرط
ــات والقدرات يف السيطرة  كثرية اإلمكاني

والقيادة.
من جانبه أكد رئيس الجهاز املركزي 
ــداد للعمل  ــة االستع ــة واملحاسب للرقاب
ــق  لتحقي ــات  والطاق ــات  اإلمكاني ــل  بك

املهام واملسؤوليات املناطة.

الصماد يحث قادة وكوادر الرقابة والمحاسبة على الصماد يحث قادة وكوادر الرقابة والمحاسبة على 
التحلي بالشجاعة واالبتعاد عن المصالح الذاتية التحلي بالشجاعة واالبتعاد عن المصالح الذاتية 

ترتيب وضع القاعدة وداعش في البيضاء عمل أمريكي لجعلها ذريعة للتدخل في المحافظةترتيب وضع القاعدة وداعش في البيضاء عمل أمريكي لجعلها ذريعة للتدخل في المحافظة

عقب أداء رئيس الجهاز اليمين  الدستورية:عقب أداء رئيس الجهاز اليمين  الدستورية:

صنعاء / سبأ
ــح الصماد  ــس أمام األخ صال ــة أم ــني الدستوري أّدى اليم
رئيس املجلس السيايس األعىل، كل من نائب رئيس الوزراء 
ــادر الجنيد ونائب رئيس  ــؤون الخدمات محمود عبدالق لش
ــويل ووزير اإلعالم  ــة الدكتور حسني مقب ــوزراء وزير املالي ال
ــط واملعادن أحمد  ــيل محمد جابر ووزير النف عبدالسالم ع
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــور رئي ــي دارس، بحض ــه ناج عبدالل

عبدالعزيز بن حبتور.
ــه الرئيس الصماد نائبي  ــب اليمني الدستورية .. وّج وعق

ــط بمضاعفة الجهود  ــري اإلعالم والنف ــس الوزراء ووزي رئي
ــات الراهنة،  ــد لتجاوز التحدي ــروح الفريق الواح ــل ب والعم
ــاع املواطنني وتوفري  ــني أوض ــس إيجابا عىل تحس بما ينعك

الخدمات الرضورية.
ــالل املرحلة  ــىل األولويات خ ــىل رضورة الرتكيز ع ــد ع وأك
ــز  ــة وتعزي ــة األمني ــرار الحال ــا استق ــة ويف مقدمته الراهن
ــن تعزيز األداء وتحسني الخدمات  السكينة العامة فضال ع
ــا يكفل تجاوز الصعوبات التي فرضها استمرار العدوان  وبم

والحصار.

ــار رئيس املجلس السيايس األعىل إىل املهام الوطنية  وأش
ــىل األمن  ــع يف الحفاظ ع ــق الجمي ــاة عىل عات ــرية امللق الكب
ــة التي يمر بها  ــرار وخاصة يف ظل الظروف الصعب واالستق
ــار ومؤامرة  ــدوان وحص ــه من ع ــا يتعرض ل ــن جراء م الوط

تستهدف النيل من وحدته وأمنه واستقراره.
ــرب عن تمنياته لنائبي رئيس الوزراء والوزراء الجدد  وأع
ــرتة املقبلة ..  ــالل الف ــة خ ــم العملي ــق يف أداء مهامه بالتوفي
مشددا عىل رضورة بذل مزيد من الجهود يف تطوير مستوى 

األداء بما يتواكب وحجم التحديات الراهنة .

نائبا رئيس الوزراء ووزيرا اإلعالم والنفط يؤدون اليمين الدستوريةنائبا رئيس الوزراء ووزيرا اإلعالم والنفط يؤدون اليمين الدستورية
أمام رئيس المجلس السياسي األعلى:أمام رئيس المجلس السياسي األعلى:
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