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اليوم إحياء أربعينية الشهيدين ”حمزة اليوم إحياء أربعينية الشهيدين ”حمزة 
والمنتصر“ وسنوية الشهيد المؤيدوالمنتصر“ وسنوية الشهيد المؤيد

وقفة احتجاجية وقافلة غذائية من حرائر الجوف للجيش واللجان وقفة احتجاجية وقافلة غذائية من حرائر الجوف للجيش واللجان 

/  
ــني اليمنيني صباح  ــم اتحاد اإلعالمي ينظ
ــة إحياء  ــاء ، فعالي ــس بصنع ــوم الخمي الي
ــي  ــد واإلعالم ــهيدين املجاه ــة الش أربعيني
عابد حمزة رئيس تحرير صحيفة الحقيقة، 
ــور قناة  ــرص مص ــه املنت ــي عبدالل واإلعالم
ــنوية  ــاء الذكرى الس ــاحات، وكذا إحي الس
األوىل للشهيد املجاهد عبدالله املؤيد وكيل 
ــابق  ــة الس ــؤون الصحاف ــالم لش وزارة اإلع

ــاحة الرشف  ــم يف س ــت أرواحه ــن ارتق الذي
ــي  الدين ــم  واجبه ــؤدون  ي ــم  وه ــة،  والكرام
ــبيل الله  ــي جهادا يف س ــي والوطن واإلعالم
يف  ــيادته  وس ــن  الوط ــاض  حي ــن  ع وذودا 
ــعودي األمريكي عىل  مواجهة العدوان الس

اليمن.
ــاء  ــتقام بصنع ــة س ــار إىل أن الفعالي يش
بمشاركة العديد من الشخصيات اإلعالمية 
والسياسية واالجتماعية ومحبي الشهداء.

ــرط  ب ــات  مديري ــر  حرائ ــت  نظم
ــس وقفة  ــوف أم ــة الج ــالث بمحافظ الث
ــدوان  الع ــم  ــدا بجرائ تندي ــة  احتجاجي
ــعب  الش ــق  بح ــي  األمريك ــعودي  الس

اليمني.
ــة  الوقف يف  ــاركات  املش ــتنكرت  واس

ــرأة  ام ــا  له ــت  تعرض ــي  الت ــة  الجريم
ــة  املرتزق ــد  أح ــل  قب ــن  م ــة  الخوخ يف 
السودانيني. داعيات القبائل إىل التحرك 
للجبهات والثأر لرشف وعرض اليمنيني.

ــتعدادهن  اس ــرط  ب ــر  حرائ ــدت  وأك
ــس والدفع بالرجال  تقديم الغايل والنفي

ــه  ــن وعزت ــن الوط ــاع ع ــات للدف للجبه
وكرامته.

ــة غذائية  ــرط قافل ــر ب ــت حرائ وقدم
ــعبية،  الش ــان  واللج ــش  للجي ــة  ومالي
ــهيد القائد حسني بدر  ــم الش حملت اس

الدين الحوثي.

الزميل سلطان العمري.. الرحيل المبكرالزميل سلطان العمري.. الرحيل المبكر
ــة  للصحاف ــورة  الث ــة  مؤسس ــي  تنع
ــلطان العمري  ــرش الزميل س ــة والن والطباع
ــة  ــالً يف اإلدارة العام ــل مراس ــذي كان يعم ال
ــاه األجل أمس يف صنعاء  لألخبار والذي واف

عن عمر ناهز الـ 25 عاماً.
ــره  عم ــم  برغ ــري  العم ــل  الزمي ــرف  وع
القصري بدماثة أخالقه وتفانيه يف أداء عمله.
 ومؤسسة الثورة إذ تنعي الزميل العمري 
ــاة  واملواس ــزاء  الع ــادق  بص ــدم  تتق ــا  فإنه

ــة واملغفرة  ــع الرحم ــائلني الله عز وجل أن يتغمده بواس ــه س ــه وكل أرست إلخوان
والرضوان وأن يسكنه فسيح الجنان ... إنا لله وإنا إليه راجعون.

وصول وصول ١٩١٩ طن مساعدات طبية وعالجية طن مساعدات طبية وعالجية

صنعاء / سبأ
ــحن تابعة ملنظمة  ــت إىل مطار صنعاء الدويل أمس طائرة ش وصل
ــاعدات طبية  ــن مس ــن 19 ط ــرث  م ــا أك ــىل متنه ــة ع ــة العاملي الصح

وعالجية.

وديع العبيس 
يف انتظار ما سيقوله بعد أيام

"جريفث" يف مواجهة "الكّفة" اليمنية

ــاري خطته األولية لمجلس  ــهر الج يقدم مارتن جريفيث منتصف الش
األمن بشأن اليمن.

والترقب هذه المرة من قبل مجتمع مّل الخديعة والتواطؤ لن يقبل بأقل 
من اإلنصاف بشكل واضح ودون مواربة أو دبلوماسية.

ــيبدأ؟ ما المنحى الذي  ــن ان نتوقع منه قوله؟ من أين س ــا الذي يمك فم
ستأخذه خطته؟ هل سيتكئ في طرحه على جولته األخيرة للمنطقة فقط 
ــعودي انتهاكه  ــاء على قراءة لمعطيات القضية منذ بدء الطيران الس أم بن

لألجواء اليمنية وقصفه كل البالد؟
ــا خياراته جاهزة، وكلمته األولى  ــم على نزاهة جريفيث من عدمه الحك

-جريفث- هي من ستحدد مالمح هذا الحكم.
المظلومية اليمنية ليست ارتجاال وال هي اجتزاء من تراجيديا أو ملهاة، 
ــا لها ليدرك ان الحرب  ــه العودة إلى تقارير المنظمة التي جاء مبعوث يكفي
ــرعية، وان الحرب افتقدت المبرر القانوني، بل وان  على اليمن افتقدت الش
الحرب في ابسط ما يمكن قوله انتهكت حتى قواعد االشتباك التي يفترض 
أنه شريك في رعايتها ومراقبتها باعتبارها صادرة عن هذه الهيئة األممية.

قصف دون تمييز بين مناطق عسكرية ومدنية، قتل جماعي شمل آالف 
النساء واألطفال، تدمير للبنى التحتية حصار بري وجوي وبحري تسبب 

في نشر األوبئة فسجلت اليمن أعلى حاالت إصابة بالكوليرا.
ــرب والحصار  ــة الح ــي اليمن نتيج ــاني ف ــول الوضع اإلنس ــا وص ربم
ــي  ــارين السياس ــبوق، ومعطيات الفترة الماضية على المس ّحداً غير مس
ــكري تدفعنا لتكهنات تذهب بموقف األمم المتحدة في اتجاه كسر  والعس

الجمود.
ــرا والتي بدت إلى حد ما  ــا تواتر ما صدر من المنظمة الدولية مؤخ منه
ــاف عبثية الحرب  ــعب اليمني والقائمة على اكتش منحازة إلى قضية الش
ــي تبرر لدولة االعتداء على دولة  ــا إلى الحيثيات الموضوعية الت وافتقاره
ــرى.. كذلك الرغبة الخجولة من قبل التحالف المعتدي على وضع حد  أخ

لهذه الحرب والسعي لمخرج يحفظ له ماء الوجه.
ــت بالمحايد ومن  ــأة التي صدمت العالم ودفع ــى ذلك أيضا المفاج وال
ــي أن يعيش على أرضه  ــعب اليمني ف ــد) إلى االعتراف بحق الش كان (ض

بكرامة دون وصاية من أحد:
ــي أبداها المجتمع اليمني والمرونة  األولى: حالة الصمود العجيبة الت
ــاني على مر  ــوأ وضع إنس ــذي ُعّد أس ــع الوضع ال ــف م ــي التكي ــرة ف المثي

التأريخ.
ــدرة على تمثل الند المهدد  ــالة في الدفاع عن الوطن والق الثاني: البس
ــكرية التي وضعها جهابذة  والند القادر على إرباك مكونات المعادلة العس
ــا، ليفاجئهم  ــم دول كأمريكا وبريطانيا وفرنس ــعودي ومعه التحالف الس
المقاتل اليمني بعمليات عسكرية نوعية وصواريخ تالشت أمامها أكذوبة 
ــف الذهني للتصنيع  ــي تمثل خالصة العص ــرة والمضادات الت درع الجزي
ــدو مختلفا..  ــي وأخواتهما. األمر اليوم يب ــكري األمريكي والبريطان العس

"الكّفة" يمنية.
ــع موقفا إيجابيا هذه  ــن الظن أن نتوق ــن هنا ربما لنا ولو من باب حس م

المرة يعيد الحضور للمبادئ اإلنسانية والتعايش السلمي بين األمم.

صنعاء / سبأ
ــد  ــود محم ــة حم ــني العاصم ــد أم    أك
ــىل تأهيل ورفد  ــتعمل ع عباد  أن األمانة س
ــن الحيوانات  ــوان  بالعديد م ــة الحي حديق
ــة  ــات الهام ــم املتنفس ــد أه ــا أح باعتباره
ــاء من  ــة صنع ــني بالعاصم ــزوار والقاطن لل

معظم محافظات الجمهورية.
ــالل زيارته  ــة، خ ــني العاصم ــح أم وأوض
ــوان بمنطقة حزيز  التفقدية لحديقة الحي
ــر الداخلية اللواء  ــس بحضور نائب وزي أم
ــام امللتقى  ــم الخيواني وأمني ع عبدالحكي
ــالمي عبداملجيد الحوثي، عىل أهمية  اإلس
إعادة تأهيل حديقة الحيوان باعتبارها من 

ــات بالعاصمة  ــق واملتنفس ــرب وأهم الحدائ أك
ــرية  ــة كب ــن مجموع ــي تحتض ــاء، والت صنع
ــور  ــود والطي ــادرة كاألس ــات الن ــن الحيوان م
ــي  الت ــات  الحيوان ــن  م ــا  وغريه ــف  والزواح

ــيداً بجهود كافة  تنتمي للبيئة اليمنية .. مش
العاملني والعامالت باملرشوع .                                             

ــام بقدر كبري من  ــال " اليوم يتم االهتم وق
ــا ونظافتها  ــات فيما يتعلق بصحته الحيوان
ــل املرافق املختلف  ــا إىل جانب تأهي وتغذيته

ــاحات الخرضاء لينعم  داخل الحديقة واملس
ــة  ــة وبيئ ــل بحديق ــن األرس والعوائ ــزوار م ال

صحية ونظيفة ".   
ــر  وزي ــب  ونائ ــة  العاصم ــني  أم ــع  وأطل
ــالمي عىل  ــة, وأمني عام امللتقى االس الداخلي

ــل وصيانة  ــرشوع تأهي ــة بم ــال الجاري األعم
ــجري  ــوان من أعمال ترميم وتش حديقة الحي
ــبكة  ــات الحديقة وإصالح ش ــق ومنتزه مراف
ــاحات  املس ــل  ــب وتأهي ترتي ــادة  ــري وإع ال
ــة إىل  ــع الزراعي ــتصالح املواق ــرضاء واس الخ

جانب أعمال النظافة .
ــة املهندس عبدالكريم  وأكد مدير الحديق
ــت  ــرشوع بلغ ــاز يف امل ــبة االنج ــر أن نس فاخ
ــم من الصندوق  ــو 70 يف املائة ويأتي بدع نح
ــريا  ــي بتكلفة 16مليون ريال .. مش االجتماع
ــج النقد  ــار برنام ــي يف أط ــرشوع يأت إىل أن امل
مقابل العمل لتشغيل األيادي العاملة حيث 

يعمل فيه نحو 200 عامل و عاملة.
ــتمل عىل  ــر، أن املرشوع يش ــح فاخ وأوض
ــال النظافة  ــة وأعم ــق الحديق ــني مراف تحس
ــالء الربدورات  ــجري وط ورفع املخلفات والتش

والسياجات الحديدية داخل الحديقة.

ـــوان بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــة ـــي ـــح ـــوان بـــأمـــانـــة الــعــاصــمــةإعـــــــادة تــأهــيــل حــديــقــة ال ـــي ـــح إعـــــــادة تــأهــيــل حــديــقــة ال
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القضاء .. وبيئة العمل القضاء .. وبيئة العمل 

ــا  ــا ومقوماته ــا خصائصه ــن له ــن امله ــة م كل مهن
ــاز املهام  ــن العاملني فيها من إنج ــي تُمك ــية الت األساس
امللقاة عىل عاتقهم بطريقة سهلة وبشكل مكثف يمنع 

التطويل . 
يف هذا الجانب بالذات يمثل القضاء مهنة ذات أبعاد 
متشعبة ألنه معني بالفصل يف قضايا الناس املختلفة، 
ــني حني وآخر  ــل املنازعات التي تحدث ب ــة إىل ح إضاف
ــتويات، لذلك فإن هذه املهام  ــتوى من املس عىل أي مس
ــن الضوضاء  ــدة ع ــة –  بعي ــة نظيف ــود بيئ ــب وج تتطل
واملشاكل، فكلما توفرت للقايض البيئة املناسبة استطاع 
الفصل يف قضايا الناس بأسلوب متوازن يجسد الرشع 
ــة إىل التطويل أو ابتزاز  ــدل واإلنصاف دونما حاج والع

الخصوم أو إرباكهم وامليل إىل من يدفع أكرث . 
ــة العمل تخضع لتقدير  ــىل ما يبدو أن موضوع بيئ ع
ــة  رئاس ــوىل  يت ــذي  ال ــايض   للق أي    – ــه  ذات ــخص  الش
ــة جنوب رشق  ــته جلياً يف محكم ــة وهذا ما ملس املحكم
ــدر الجمرة،  ــايض /ب ــا الق ــني فيه ــد أن تع ــة بع العاصم
ــة بعيدة  ــل يف بيئة هادئ ــه ُيحبذ العم ــل يبدو أن فالرج
ــز  دهالي يف  ــاومات  واملس ــات  والتجمع ــاء  الضوض ــن  ع
وأروقة املحكمة، فعىل الرغم من أن املحكمة غري مهيأة 
ــد قاعات للتقايض نظيفة  ــتطاع أن يوج فنياً، إال أنه اس
ــزام باملواعيد ويضع جداول  ــزم املتخاصمني بااللت ويل
ــا يضمن رسعة اإلنجاز وعدم  خاصة لقضايا الناس بم
ــم تعميمه عىل  ــذا لو ت ــل وحب ــهد جمي ــل، املش التطوي
ــض النواقص يف  ــاك بع ــة إىل أن هن ــم إضاف ــة املحاك بقي
نفس املحكمة أتمنى أن يتنبه لها القايض / بدر، ومنها 
ــارج القاعات يف  ــاس خ ــوف الن ــة ووق ــوع النظاف موض
ــل ويوجد مناخا  ــا يربك العم ــاحات، مم املمرات والس
ــرص عىل وجود مناخ مكتمل  ــذ والرد، البد من الح لألخ
ــن  ــدة ع ــة بعي ــواء مالئم ــات يف أج ــل يف الخصوم للفص
ــنج التي كثرياً ما تؤدي  األعصاب املتوترة وحاالت التش
إىل النزاعات وخلق مشاكل إضافة إىل املشكلة املنظورة 

 .
ــت إليه  ــا جداً الف ــيئاً مهم ــدد الحظت ش ــذا الص يف ه
ــم  ــىل، فمعظ ــاء األع ــس القض ــوة يف مجل ــاه  االخ انتب
ــام املحاكم تتعلق باألرايض، وتدور  القضايا املنظورة أم
ــل االغتصاب  ــليمة مث ــول نزاعات غري س ــب ح يف الغال
لألرض من قبل متسلطني، أو أن األُجراء تعاطوا وباعوا 
ــتولوا عىل  ــالك، أو أن هناك متنفذين اس ــم الـُم دون عل
ــه  ــدون وج ــا ب ــوا فيه ــالك وترصف ــاف واألم أرايض األوق
ــة وتصدروا املوقف  ــتغلوا ضعف األرس املالك حق، أو اس
ــقطوا حق  ــتولوا عىل كل يشء وأس ــة عنهم، ثم اس نياب
ــذه العناوين،  ــت ه ــل تح ــا تدخ ــالك، وكل القضاي الـُم
ــة لحرصها  ــيوفر اإلمكاني ــامل س ــكل ش ومعالجتها بش
ــماح  ــن البت الرسيع فيها، وعدم الس وتمكني القايض م
ــاة، هذا يف  ــات القض ــغل أوق ــذه القضايا بأن تش ــل ه ملث
ــدل، ألن األجري الذي  ــىل الع ــايض الحريص ع ــة الق حال
ــال ملنحه فرصة  ــك مغتصب، وال مج ــاع دون علم املال ب
للتالعب و تحويل القضاء إىل أداة لرشعنة االغتصاب،  
ولو أمعن القايض النظر يف مثل هذه القضايا بدقة بعيداً 
ــتطاع التخلص من  ــة الس ــع الذاتي ــواء واملطام عن األه
ــبوع، وملا ظلت  ــوم أو أقل من أس ــري من امللفات يف ي الكث
ــاهل حيال هذه  ــم، فالتس ــام املحاك ــود واقفة أم الحش
ــوهوا صورة  ــة للمتالعبني ألن يش ــا يعطي فرص القضاي
ــاء، بينما األمر بيد القايض وبإمكانه أن يغلق هذه  القض
ــة الدعوى ومن املدعي  ــن أول نظرة إىل طبيع امللفات م
ــس  ــة رئي ــاب الفضيل ــام أصح ــه أم ــر نطرح ــذا األم وه
وأعضاء مجلس القضاء األعىل ألنهم املعنيون بحماية 
ــي نزاعات  ــأن القضاء، يكف ــاس وإصالح ش ــوق الن حق
ــن املعيب أن  ــا ال ُيجاز، وم ــة تُجيز م ــات ملفق وخصوم
ــمع أن قضية من القضايا استمرت يف أروقة املحاكم  نس
ــنوات وأحياناً عرشين سنة،  بدرجاتها الثالث عرش س
ــب تجاوزها .. ال  ــاس!! وهذه معضلة يج ــذا عيب يا ن ه
ــوا املتالعبني الفرصة بأن يتمادوا  يف نهب الحقوق  تعط
ــد، وحق اليد وغريها ..  ــاليب ملتوية، مثل حد وبل بأس
وأنا يف الوقت الذي أشكر فيه القايض / بدر الجمرة عىل 
ــوع وأن يدرك أن  ــذا املوض ــى أن يتنبه له ــوده، أتمن جه
ــرتكة بينه وبني  ــة بحاجة إىل تكامل وجهود مش العملي
بقية القضاة وأعضاء النيابة العاملني يف نفس املحكمة 
لكي تُثمر الجهود وتتحقق غايتها املنشودة، أتمنى له 
ــتمر عىل نفس املنوال .. والله  التوفيق والنجاح وأن يس

من وراء القصد . .

مشهدمشهد

ــة يمنية تتخذ  ــي منظمة حقوقي ــام وه اتهمت منظمة س
ــاركة ضمن تحالف  ــة اإلمارات املش ــف مقراً لها، دول من جني
ــجون ومعتقالت  ــاء س ــعودي عىل اليمن، بإنش ــدوان الس الع

رسية مارست فيها أعماال بشعة ضد املدنيني.
ــىل موقعها االلكرتوني  ــة، يف تقرير نرشته ع ــت املنظم وقال
ــكيالت اليمنية املسلحة باالشرتاك وإرشاف  أمس "تديُر التش
ــجون جنوب اليمن، من  ــن قبل قوات إماراتية عدداً من الس م
ــكر العرشين، وسجن  ــجن خور مكرس وسجن معس أهمها س
ــا  ــري إليه ــد وتش ــرئ أحم ــجن ب ــي وس ــزام األمن ــكر الح معس

شهادات السجناء الناجني منها باسم سجن التحالف".
ــفت عن معتقل برئ أحمد "وهو بؤرة  ــارت إىل أنها كش وأش
ــن، ويعاني فيه  ــوب اليم ــدن جن ــرى يف مدينة ع ــاك أخ انته
ــدي والنفيس  ــواع التعذيب الجس ــىس أن ــد وأق ــا أش الضحاي
ــكيالت مسلحة ترشف عليها وتمولها دولة اإلمارات  تديره تش

العربية املتحدة العضو يف التحالف العربي".
ــكال  ــجون يتعرضون ألش وقالت إن "املعتقلني يف تلك الس
ــانية، كما  ــية والالنس ــب واملعاملة القاس ــن التعذي ــدة م عدي
ــكيالت  ــجون التي تديرها تش ــرض أهايل املعتقلني يف الس يتع
ــن-  ــة يف اليم ــوات اإلماراتي ــل الق ــن قب ــة م ــلحة -ممول مس

ــايل عند  ــىل جميع األه ــدة، تُطّبق ع ــية موح ــراءات قاس إلج
زياراتهم للمعتقالت التي انشأتها وترشف عليها".

ــارات إىل إيقاف االعتقاالت بحق  ودعت املنظمة دولة اإلم
ــجون  ــن إدارة املعتقالت والس ــن واالبتعاد ع ــني يف اليم املدني
ــد جريمة يجب  ــث تع ــاء، "حي ــلطة القض ــارج ارشاف وس خ

محاسبة مرتكبيها وال تسقط بالتقادم".

منظمة حقوقية من جنيف: اCمارات تدير سجونا ومعتقالت سرية جنوب اليمنمنظمة حقوقية من جنيف: اCمارات تدير سجونا ومعتقالت سرية جنوب اليمن
أكدت تعرض السجناء لتعذيب وحشي

  /أحمد الطيار
ــات دولية مختصة بالهجرة  قالت منظم
ــن  الره ــت  الوق يف  ــارس  تم ــعودية  الس إن 
ــات االالف من  ــم ملئ ــة طرد منظ ــرب عملي اك
أن  ــربة  ــا معت أراضيه ــة يف  اليمني ــة  العمال
ــا  لتبعات  ــاوية تمام ــار هذه العملة متس أث
ــه عىل  ــعودي نفس ــي الس ــدوان الحرب الع
ــرية إىل أن  ــنوات مش ــالث س ــم منذ ث بالده
ــان اليمني حاليا  ــعودية تحارب اإلنس الس
ــو لتجعل حالة الناس  ــرب والبحر والج يف ال

املعيشية جحيما اليطاق.

ــف أحدث تقرير نرشه مركز صنعاء  وكش
ــعودية  الس أن  ــرتاتيجية  االس ــات  للدراس
ــني  ــل اليمني ــة ترحي ــا عاصف ــق حالي تطب
ــية خفية  ــوادة وأنها ذات أبعاد سياس باله
ــن اجل توفري  ــول إنه م ــة لها بما تق العالق

فرص عمل للسعودييني .
ــهور  ــه يف غضون ش ــة إن ــول الدراس وتق
ــون مغرتب  ــوايل ملي ــردت ح ــتكون قد ط س
يمني يعمل يف أراضيها منذ سنوات انتقاما 
ــة ترى أنهم  ــم اقتصاديا وبحجج رسي منه
ــن العدوان عىل  ــاندوها يف موقفها م لم يس

أراضيهم .
ــة  حكوم أن  ــف  كي ــة  الدراس ــفت  وكش
املرتزقة يف الرياض تتاجر بمعاناة املغرتبني 
ــم بل بدا  ــراءات لحمايته ــم تقم بأي إج فل
ــول  ــمي كمن يتس ــا وتعاملها الرس خطابه
إىل  ــط  ق ــق  يرت ــم  ول ــان،  ــفقة واإلحس الش
ــة،  ــكلة املاثل ــم املش ــق بحج ــتوى يلي مس
ــة واضحة عىل  ــا وهذه دالل ــر تبعاته وتقدي
ــا وانها فقط  ــة وهوانه ــة تلك الحكوم عمال
ــوال وجمعها من االرتزاق  تهدف لرسقة األم

واالرتهان للعدو.

منظمات دولية : السعودية تقوم بأكبر عملية طرد لمئات اHالف من العمالة اليمنية منظمات دولية : السعودية تقوم بأكبر عملية طرد لمئات اHالف من العمالة اليمنية 


