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صنعاء/سبأ
ــاع  ــؤون الدف ــوزراء لش ــس ال ــب رئي ــد نائ أك
ــان أن نظام  ــن جالل الرويش ــن اللواء الرك واألم
ــار الذي  ــري هو املعي ــح الس ــرتام لوائ ــرور واح امل
ــرتام املواطن  ــدى اح ــة الدولة وم ــاس به هيب تق

للقانون.
ــؤون  ــس الوزراء لش ــب رئي ــاء نائ ــالل لق وخ
ــؤون  ــس الوزراء لش ــن ونائب رئي ــاع واألم الدف
ــر  وزي ــا  ومعهم ــد،  الجني ــود  محم ــات  الخدم
ــاوري،  ــم امل ــن عبدالحكي ــواء الرك ــة الل الداخلي
ــاء األقسام باإلدارة العامة  بقيادة وكوادر ورؤس
ــار اللواء الرويشان إىل أن الخدمات  للمرور.. أش
ــكل رئييس  ــا رجال املرور تعنى بش التي يقدمه
بأرواح املواطنني، وأن غياب رجل املرور يتسبب 

يف الكثري من الحوادث وتوقف حركة السري.
ــة  متقدم ــم  العال يف  ــة  دول ــد  يوج ال  ــال"  وق
ــرور الذي  ــام امل ــرتم نظ ــي وال تح ــورة وه ومتط
ــات الدولة، واحرتام  ــة الحرتام مؤسس يعد رمزي

النظام والقانون، واحرتام اإلنسانية".
ــؤون الدفاع  ــوزراء لش ــب رئيس ال ــرق نائ تط
واألمن إىل الصعوبات التي يواجهها رجل املرور 
يف ظل وجود السيارات غري املرقمة التي ارتفعت 
ــدرة عىل ضبط  ــكل كبري، وعدم الق ــبتها بش نس
ــري يف ظل عدم احرتام املواطن اللوائح  حركة الس

والقوانني.
ــاذ الوطني عىل  ــة اإلنق ــرص حكوم ــد ح وأك
ــي الذي  ــرور والعمل الوطن ــل امل ــام برج االهتم
ــار املتاح من  ــرور يف إط ــة رجال امل ــه ورعاي يؤدي

اإلمكانات.
ــاد نائب رئيس الوزراء لشؤون  من جانبه أش
ــال املرور  ــي يبذلها رج ــود الت ــات بالجه الخدم
ــار، وهو ما انعكس  ــم ظروف العدوان والحص رغ
ــري يف  ــم حركة الس ــوظ لتنظي ــن امللح يف التحس

العاصمة صنعاء وبقية املحافظات.
ــة لتحفيز  ــعي الحكوم ــد إىل س ــار الجني وأش
أداء خدمة رجل املرور وتسهيل عمله، من خالل 
التنسيق مع مصلحة الجمارك لرتقيم السيارات 
ــيكون لها  واملركبات .. الفتا إىل أن إدارة املرور س

دور كبري يف إنجاح هذه العملية.
ــيارات وإنجاز عملية  ــيم الس وأوضح أن ترس
الرتقيم يف هذه املرحلة سيساهم كثرياً يف تسهيل 
ــري، واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد  حركة الس

املخالفني.
ــذه الفرتة  ــال املرور يف ه ــم أن رج ــال " نعل وق
ــون الكثري من الصعوبات نتيجة الظروف  يواجه
ــىص  أق ــذل  بب ــون  يقوم ــم  أنه إال  ــة،  االقتصادي
ــة، فهم بذلك  ــم الوطني ــود يف أداء واجباته الجه
ــراد  أف كل  ــن  م ــر  والتقدي ــة  التحي ــتحقون  يس

املجتمع".

وكان وزير الداخلية قد أكد أهمية عمل رجال 
ــري والحد  ــهيل حركة الس ــرور ودورهم يف تس امل
ــة  ــاً يف أمان ــة خصوص ــات املروري ــن االختناق م
ــواًء املقيمني  ــكان س العاصمة التي تزدحم بالس

أو النازحني.
ــبكي  ــتكمال الربط الش ــار إىل أهمية اس وأش
ألهميته يف تحسني األداء وتبسيط اإلجراءات.. 
ــا  تنفذه ــي  الت ــادية  اإلرش ــالت  بالحم ــيداً  مش
اإلدارة العامة للمرور ومرور األمانة واملحافظات 
لتوعية املواطنني بقواعد السالمة والتي كان لها 
ــي والتقليل من  ــبة الوع ــر الكبري يف رفع نس األث

الحوادث املرورية.
فيما رحب مدير اإلدارة العامة للمرور العقيد 
ــري، بنائبي  ــن أحمد العم ــن مجيب الرحم الرك
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مرافقيهم ..مثمناً 
ــرور وحرصها عىل  ــإدارة امل ــة ب ــام الحكوم اهتم
ــرح حول  ــكاالت التي تط ــوم واإلش ــس الهم تلم
ــتمرار واالرتقاء  عمل رجل املرور ورضورة االس

بعمله الخدمي واألمني.
ــت  قام ــرور  للم ــة  العام اإلدارة  أن  ــح  وأوض
ــة االختناقات  ــداد مصفوفة متكاملة ملعالج بإع
املرورية وتنظيم حركة السري، وضبط السيارات 
ــا إىل أن هذه املصفوفة  واملركبات املخالفة.. الفت
ــة واملحافظات،  ــيتم تنفيذها يف أمانة العاصم س
وتشمل عدة مراحل توعوية وإرشادية، وجانباً 

ضبطياً وأمنياً.
ــتمع نائبا رئيس الوزراء ووزير الداخلية  واس
ــاء األقسام باإلدارة العامة  من املسؤولني ورؤس
ــة  ــول طبيع ــة إىل رشح ح ــرور األمان ــرور وم للم
ــه رجل املرور  ــات التي تواج ــال والصعوب األعم

أثناء أداء مهامه.
ــرور العميد  ــر عام امل ــاء نائب مدي حرض اللق
ــة العاصمة  ــرور أمان ــر م ــيبي ومدي ــد املس محم
ــاء األقسام  ــيل، وعدد من رؤس العقيد عيل الوش

واملختصني.
ــوزراء  ــس ال ــا رئي ــد نائب ــك أك ــون ذل يف غض
ــالل  ــن ج ــواء الرك ــن الل ــاع واألم ــؤون الدف لش
ــود الجنيد،  ــؤون الخدمات محم ــان وش الرويش
ــتمرار  ــات الدولة واس ــة عىل مؤسس أن املحافظ
ــل رهانات  ــة، أفش ــات املختلف ــا للخدم تقديمه
ــعى إىل زيادة معاناة املواطن يف  العدوان الذي س

مختلف املجاالت.
ــالل لقائهما  ــوزراء خ ــا رئيس ال ــار نائب وأش
ــن  ــواء الرك ــة الل ــر الداخلي ــا وزي ــس ومعهم أم
ــاط مصلحة  ــاوري بقيادة وضب ــم امل عبدالحكي
ــتمرار عمل  ــوازات.. إىل أهمية اس ــرة والج الهج
ــح  من ــات  خدم ــم  تقدي يف  ــا  وفروعه ــة  املصلح
ــل مع  ــب التعام ــل يف جان ــذا العم ــوازات وك الج
ــن دخلوا اليمن بصورة  املقيمني والالجئني، الذي

غري رشعية خصوصاً من دول القرن األفريقي.
ــود التي  ــد بالجه ــان والجني ــاد الرويش وأش
ــاط والعاملني  ــا قيادة املصلحة وكل الضب تبذله
ــام.. مؤكدين حرص  يف مختلف اإلدارات واألقس
ــكاالت وحل  ــىل معالجة اإلش ــة اإلنقاذ ع حكوم
ــل مصلحة الهجرة  الصعوبات التي تعرتض عم
والجوازات، واالرتقاء بالخدمات التي تقدمها يف 
ــتفادة من الكوادر  إطار اإلمكانات املتاحة واالس

الوطنية يف الجانب الفني واإلداري.
ــة إىل أهمية عمل  ــر الداخلي ــار وزي بدوره أش
ــدا إرصار  ــوازات .. مؤك ــرة والج ــة الهج مصلح
أداء  يف  ــتمرار  االس ــىل  ع ــة  املصلح ــبي  منتس
ــار  ــدوان والحص ــم الع ــة رغ ــم الوطني واجباته

والصعوبات املالية.
ــرة  الهج ــة  مصلح ــس  رئي ــح  أوض ــا  فيم
ــي إىل أن  ــم املرون ــواء عبدالكري ــوازات الل والج
ــة التوقف  ــاوز مرحل ــن تج ــت م ــة تمكن املصلح

بعزيمة وإرصار منتسبيها .
ــري  لتوف ــة  املبذول ــود  الجه ــتعرض  واس
ــا  تبذله ــي  الت ــود  الجه ــذا  وك ــات  االحتياج
ــني يف التعامل مع  ــؤون الالجئ اإلدارة العامة لش
ــز إيواء  ــني، وبناء مراك ــري الرشعي ــن غ املهاجري
ــرة  ــة الهج ــع منظم ــاون م ــم بالتع ــتقلة له مس

الدولية.
ــؤون  ــس الوزراء لش ــب رئي ــام نائ ــك ق إىل ذل
ــان  ــن جالل الرويش ــن اللواء الرك ــاع واألم الدف
ــؤون الخدمات محمود  ونائب رئيس الوزراء لش
ــة  ــر الداخلي ــا وزي ــد، ومعهم ــادر الجني عبدالق
ــاوري أمس ، بزيارة  ــواء الركن عبدالحكيم امل الل
ــجل املدني ولقاء  مصلحة األحوال املدنية والس

قيادة وكوادر املصلحة.
ــة  ــس مصلح ــرضه رئي ــذي ح ال ــاء  اللق ويف 
األحوال املدنية اللواء محمد عبد العظيم الحاكم 
ووكيل املصلحة العميد الركن عبدالحميد املؤيد 
ــة.. أكد  ــام واإلدارات املتخصص ــاء األقس ورؤس
ــاع واألمن أن  ــؤون الدف ــب رئيس الوزراء لش نائ
ــة األحوال تمثل  ــات التي تقدمها مصلح الخدم
ــي وتوحيد  ــالل الرقم الوطن ــاً وطنياً من خ هدف
ــجل املدني الذي أصبح معموًال به يف معظم  الس

دول العالم.
ــان بأهمية الرقم الوطني  ونوه اللواء الرويش
ــزة األمنية عىل  ــدرة األجه ــة وق ــادة فعالي يف زي
ــم اإلرهاب  ــاً جرائ ــن الجريمة خصوص ــد م الح

التي تستهدف أمن وسكينة املجتمع.
ــي تعرض  ــم الوطن ــرشوع الرق ــح أن م وأوض
ــال خطواته  ــة للتآمر وإفش ــالل الفرتة املاضي خ
ــدء بإنجاز  ــن الب ــن يمك ــت الراه األوىل، ويف الوق
ــتعانة  ــك باالس ــدة مراحل وذل ــرب ع ــرشوع ع امل

بالعاملني يف الجوانب الفنية.

وقال " مصلحة األحوال املدنية تمثل املصدر 
ــات األمنية، ودورها رئييس يف  الرئييس للمعلوم

الجانب املعلوماتي ".
ــؤون  ــد نائب رئيس الوزراء لش ــن جانبه أك م
ــن  م ــة  املدني ــوال  األح ــة  مصلح أن  ــات  الخدم
ــة  ــات املعني ــد الجه ــي ترف ــات الت ــم املؤسس أه
ــجل الوطني املدني  ــن خالل الس باملعلومات، م

وكذا خدمة املواطن عىل حد سواء.
ــة  الحقيقي ــة  البداي أن  إىل  ــد  الجني ــار  وأش
للحصول عىل املعلومات الكاملة عن املواطن من 
ميالده وحتى مماته، تكون عرب ما يوفره السجل 
ــة، باإلضافة إىل  ــات حقيقي ــن معلوم ــي م الوطن
ــة  ــاح أي عملي ــي يف إنج ــجل املدن ــة الس أهمي
ــزي لإلحصاء  ــاز املرك ــد الجه ــة، وتزوي انتخابي
ــاءات  ــات واإلحص ــات بالبيان ــن الجه ــريه م وغ

الدقيقة.
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات 
ــة األحوال  ــي تبذلها قيادة مصلح ــود الت بالجه
ــتكمال  ــل القادر عىل اس ــا املؤه ــة وكادره املدني
ــب  ــجل املدني كإنجاز نوعي يحس ــرشوع الس م
ــتثنائية  ــذه املرحلة االس ــة يف ه ــوزارة الداخلي ل
ــي أعتى عدوان  ــعب اليمن التي يواجه فيها الش

عرفه التاريخ.
ــادة  ــي وقي ــاذ الوطن ــة اإلنق ــد أن حكوم وأك
املجلس السيايس األعىل توىل مصلحة األحوال 
ــام  ــة واالهتم ــي الرعاي ــجل املدن ــة والس املدني
ــة إنجاز  ــهيل مهم ــىل تس ــع ع ــيعمل الجمي وس
ــوء  ض يف  ــكاالت  اإلش ــل  وح ــي،  املدن ــجل  الس

اإلمكانات املتاحة.
ــبي وزارة  ــر الداخلية أن منتس ــا أكد وزي فيم
ــا،  له ــة  التابع ــح  واملصال واإلدارات  ــة  الداخلي
ــم الخدمات  ــم، وتقدي ــتمرون يف أداء مهامه مس

للمواطنني رغم العدوان والحصار.
ــة  املدني ــوال  األح ــة  مصلح ــس  رئي وكان 
ــتمرار كادر املصلحة  والسجل املدني قد أكد اس
ــة  ــني يف أمان ــات للمواطن ــة الخدم ــم كاف يف تقدي
ــات التي  ــم الصعوب ــات رغ ــة واملحافظ العاصم

فرضها العدوان الغاشم والحصار الظالم .
ــة عىل  ــرص املصلح ــم ح ــواء الحاك ــد الل وأك
ــم الوطني،  ــل الرق ــام اآليل وتفعي ــث النظ تحدي
ــة إّال بموجب  ــة بطاقة عائلي ــث ال تصدر أي بحي
ــة  التدريبي ــج  الربام إىل  ــا  الفت ــي  الوطن ــم  الرق
ــوادر الفنية  ــة لتأهيل الك ــا املصلح ــي تنفذه الت
ــني العمل وفقاً ألفضل املعايري  واإلدارية، لتحس

العلمية املعمول بها يف مختلف الدول.
ــاع  ــؤون الدف ــوزراء لش ــس ال ــا رئي وكان نائب
ــة،  ــر الداخلي ــات ووزي ــؤون الخدم ــن وش واألم
ــن دورة قيادة  ــن الخريجني م ــوا عددا م ــد كرم ق

الحاسوب التي نظمتها املصلحة.

ناقشا مع قيادات األحوال المدنية والمرور والهجرة والجوازات الصعوبات التي تواجه سير العمل فيها:ناقشا مع قيادات األحوال المدنية والمرور والهجرة والجوازات الصعوبات التي تواجه سير العمل فيها:

ــق اإلمكانيات المتاحة ــاء بالخدمات وف ــكاليات واالرتق ــون على معالجة اإلش ــق اإلمكانيات المتاحةحريص ــاء بالخدمات وف ــكاليات واالرتق ــون على معالجة اإلش ■■  حريص

ــية ــيةية السياس ــوري و الوحدة اليمنية والتعدددية السياس ــج دورا تخريبيا ضد النظام الجمه ــعودي أنته ــوري و الوحدة اليمنية والتعد النظام الس ــج دورا تخريبيا ضد النظام الجمه ــعودي أنته ■■ النظام الس

وزير العدل يتفقد محكمة ونيابة شمال أمانة العاصمةوزير العدل يتفقد محكمة ونيابة شمال أمانة العاصمة
صنعاء/سبأ

ــد عبدالله عقبات عىل  ــدل القايض أحم أكد وزير الع
ــت يف قضايا املواطنني خاصة يف ظل ما  أهمية رسعة الب

يتعرضون له من انتهاكات من قبل العدوان.
ــة أمس  ــه التفقدي ــالل زيارت ــدل خ ــر الع ــدد وزي وش
ــىل رضورة عدم تأخري  ــمال األمانة, ع ملحكمة ونيابة ش
ــات يف تحصيل  ــل الصعوب ــل عىل تذلي ــم، والعم أي حك
ــوق  ــدور منط ــايض وص ــد التق ــني بع ــكام للمتقاض األح

األحكام.
ــاذ  التخ ــق  للتحقي ــني  املتقاعس ــة  إحال إىل  ــت  ولف
اإلجراءات تجاههم وفقا للقانون كون تسهيل الخدمات 
للمواطنني يعد أولوية .. وقال " عدل ساعة يعادل عمل 

ستني عاما".
ــب جرائم  ــاً يرتك ــه عدوان ــن يواج ــار إىل أن اليم وأش
ــب ملقتل  ــمع العالم الذي غض ــرأى ومس ــة أمام م يومي
الصحفي السعودي خاشقجي يف حني لم يحرك ساكنا 
ــدوان األمريكي  ــي يرتكبها تحالف الع ــام املجازر الت أم

السعودي بحق اليمن أرضا وإنسانا.
ــام  ــر العدل القايض قد طاف بإدارات وأقس وكان وزي
ــتمع من  ــمال األمانة، واس ــة ونيابة ش ــيف محكم وارش
ــجيل  وتس ــد  تقيي ــراءات  إج ــن  ع رشح  إىل  ــا  موظفيه

ــات العمل بما  ــا .. ووجه بتوفري متطلب ــفة القضاي وأرش
يسهم يف االرتقاء بمستوى األداء.

ــة  ــس محكم ــن رئي ــات م ــايض عقب ــتمع الق ــا اس كم
ــمال األمانة القايض أكرم يحيى العلفي ووكيل نيابة  ش
ــمال األمانة القايض زيد الشامي إىل رشح عن طبيعة  ش
اإلجراءات للتعامل مع الجمهور طالبي خدمة العدالة.

ــا  ــة القضاي ــري حرك ــىل س ــات ع ــر عقب ــع الوزي واطل
ومستوى البت والترصف فيها .. حيث بلغ عدد القضايا 
الجسيمة وغري الجسيمة والشخصية واملدنية بمحكمة 
ــمال األمانة خالل العام الهجري املنرصم ثالثة آالف  ش

و374 قضية، تم البت والترصف يف ألف و236 قضية.
ــتمع وزير العدل من املوظفني العاملني بمحكمة  واس
ــري  ــة إىل الصعوبات التي تواجه س ــمال األمان ونيابة ش

العمل ووجه بمعالجتها وفقا لإلمكانيات املتاحة.
ــىل ذمة املحكمة  ــتمع إىل عدد من املوقوفني ع كما اس
ــم واتباع  ــرصف بقضاياه ــه برسعة الت ــة .. ووج والنياب

اإلجراءات القانونية املنصوص عليها يف القانون.
وثمن جهود رئيس املحكمة ووكيل النيابة واملوظفني 
ــل العدوان  ــق العدالة يف ظ ــع بعجلة العمل وتحقي للدف
ــاء الوطن  ــع أبن ــوف جمي ــب وق ــذي يتطل ــار ال والحص

وتضافر الجهود الرسمية والشعبية ملواجهته.

وسائل إعالم العدو السعودي تعترف بمصرع وإصابة  وسائل إعالم العدو السعودي تعترف بمصرع وإصابة  
أكثر من أكثر من ٦٠٦٠ عسكريا سعوديا خالل الشهر الماضي عسكريا سعوديا خالل الشهر الماضي

ــرصع وإصابة 63  ــعودية بم ــائل اإلعالم الس اعرتفت وس
جنديا سعوديا خالل الشهر املنرصم - أكتوبر 2018م.

ــى جيش النظام  ــماء قتىل وجرح ــا ييل قائمة بأس ويف م
السعودي الذين تم اإلعالن عنهم.

أوالً: أسماء القتىل:
الجندي أول  مبجر موثل مبجر آل مفتاح الحبابي

الجندي أول خميس بن سعيد الهتاني الزهراني
ــهري  ــن محمد ابراهيم املريفي املس ــن ب الجندي أول  حس

عسريي
العريف أحمد بن مطلق بن نايض القثامي

تركي حمود البيضاني الحربي
رئيس رقباء نارص سعد آل صمان الناهيس الشهراني

احمد عبدالله الصهلويل
رئيس رقباء عبدالله قاسم عيدان الجابري

الجندي خالد بن عوض الفريدي
الرقيب متعب بن األسود الغضوري العنزي

املالزم أول  محمد بن سالم آل فارس العمور الدورسي
عيل سالم الغامدي

سالم سعيد سالم
املالزم أول  عبدالعزيز البكري الشهري

الجندي أول  محمد بن فايع شامي الزعبي عسريي
النقيب منصور بن جزاء الحربي

الرقيب أول خالد بن مخيضري العلوي
العريف  محمد بن عواد الجهني
الجندي عبدالله مبارك الربيكي

وكيل رقيب يارس بن موىس يحيى شيبه
العريف محمد حسني عيل الزهراني

العريف هادي بن صالح آل مهري اليامي
الرقيب شامي بن عيل قمعي

العريف مسفر عوض بن ظهريه آل فروان
الجندي أول مهدي شايع فهيد آل فطيح اليامي

العريف عادل ابراهيم محمد سويدي
الجندي  عبدالرحمن حسني غبيش فقيهي

جندي أول  محمد بن عيل محمد حمدي
رقيب أول  محمد بن عيل احمد القمعي

الجندي أول  حمد فرج الكربي
مهدي يحيى عيل الصحبي

هاني الزهراني
الوكيل الرقيب هاني محمد أحمد الكناني

معجب مسيل القحطاني
محمد العمري

الجندي أول أحمد بن مجيل بن صالح مجيل
عبدالله معيض آل سعيد الثوعي

تركي الرشيف
بشري مكي بشري حسن صالح

العريف عبدالله بن يحيى عيل هروبي
موىس ظافر الثوعي

الرقيب موىس بن محمد عسريي
الرقيب أحمد بن عبدالله محمد عسريي

معيض أحمد معيض العماري القرني
العريف عبدالله بن محمد حسن شيبان

صويلح بن أحمد صليح الساهري العماري
عيل محمد أبو بكر الرباعية الزبيدي

عبد العزيز عثمان مكحل
الجندي مسفر بن محسن آل فطيح

ثانياً: أسماء الجرحى:
عبيد سفر ضيف الله الشلوي

سعود بن غازي بن بطحي ابن مبرش
محمد جحني الغاوي

عيل خلف عبدالله املفضيل
محمد بن سعيد بن جفني السمريي

حمزة عيل حمزة العلوي
حمد بن بطاح الهويميل

محمد فايز آل عتيق الشهراني
عبدالله عبده آل فضيل
يوسف معتق الرشيدي

مهدي يحيى عيل الصحبي
محمد فيصل آل مبارك

بندر األشجعي
الرقيب حسني مصلح الحربي.

يضم عددا من الضباط يضم عددا من الضباط 

0303 أخبار وتقارير

في محاضرة ألقاها أثناء تدشين عدد من األنشطة في جامعة األندلسفي محاضرة ألقاها أثناء تدشين عدد من األنشطة في جامعة األندلس

رئيس الوزراء: األطماع والتدخالت السعودية في اليمن تعود لنحو تسعين عامًارئيس الوزراء: األطماع والتدخالت السعودية في اليمن تعود لنحو تسعين عامًا
صنعاء - سبأ :

ــن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح  دش
ــس للعلوم  ــس جامعة األندل ــاء زيارته أم ــور، أثن بن حبت
والتقنية مجموعة من األنشطة والفعاليات التي أطلقتها 

الجامعة مع بدء العام الجامعي الجديد.
ــة  ــرا الخارجي ــه وزي ــوزراء ومع ــس ال ــام رئي ــث ق حي
ــيس وأمني  ــة عبدالله الكب ــام رشف والثقاف ــدس هش املهن
ــور احمد نارص الظرايف ورئيس  ــام مجلس الوزراء الدكت ع
ــد ُبرقعان، بافتتاح  ــتاذ الدكتور احمد محم الجامعة األس
ــة منها املبنى األكاديمي  ــي الجديدة يف حرم الجامع املبان
ــاتذة  واإلذاعة التعليمية التابعة لها التي تدار من قبل أس
ــة إىل االطالع عىل جهودها  وطالب كلية اإلعالم، باإلضاف
ــني جودة العمل األكاديمي وسعيها للحصول عىل  لتحس

شهادة اإليزو الدولية.
والقى رئيس الوزراء أثناء زيارته للجامعة محارضة يف 
ــة بحضور قيادة الجامعة وعمداء الكليات  قاعتها الرئيس
ــتهلها  ــوه يف مس ــن طالبها ن ــع م ــام وجم ــاء األقس ورؤس
ــس  ــة األندل ــهده جامع ــذي تش ــي ال ــاط الديناميك بالنش
ــة يف الجانبني األكاديمي والتعليمي..  وبرامجها التطويري
ــا الكبري يف حياة  ــة الفرتة الجامعية وتأثريه الفتا إىل أهمي

منتسبيها .
ــاع والتدخالت  ــة األطم ــىل خلفي ــارضة ع ــزت املح ورك
ــعودية يف اليمن جنوبا وشماال ورشقا وغربا والتاريخ  الس
ــعود  عىل الشعب اليمني والذي يعود  الطويل لحقد آل س

لنحو تسعني عاما.
ــوص العدوان  ــذا الخص ــس الوزراء به ــتعرض رئي واس
السعودي األول الذي بدأ باحتالل عسري وجيزان ونجران 
ــوات اإلمام يحيى  ــا إىل مدينة الحديدة وق ــول قواته ووص
ــع اتفاقية الطائف يف  ــة نجران وما تالها من توقي إىل مدين
ــورة اليمنية يف عام 1962  ــام 1934م، وصوال إىل قيام الث ع

ــا فضال عن  ــي أعقبته ــة الت ــرب الداخلي ــا للح م وتمويله
ــا الحدودية يف عام 1968م  ــعية واعتداءاته أعمالها التوس
ــدة وتتويجها لتاريخها  ــىل الوديعة ويف 2006م عىل صع ع
ــعب اليمني بعدوانها وحصارها السافر  العدائي ضد الش

الذي بدأته منذ مارس 2015م واملستمر حتى اللحظة.
ــاوئ والتخريبي الذي  ــدور املن ــارضة ال ــت املح وتناول
ــوري  الجمه ــام  النظ ــد  ض ــعودي  الس ــام  النظ ــه  انتهج
ــية ووقوفها املبارش  ــة والتعددية السياس والوحدة اليمني

وراء حرب االنفصال عام 1994م .
ــالح والدعم  ــال ” من وقف ضد الوحدة اليمنية بالس وق
ــدول الغنية يف دول  ــني هي ال ــادي واملعنوي لالنفصالي امل

ــعودية  الس ــها  رأس ــىل  وع ــي  الخليج ــاون  التع ــس  مجل
ــرا، ألن  ــة ظهرت مؤخ ــباب عقائدي ــر وألس ــتثناء قط باس
ــدول رأت يف الوحدة اليمنية والنظامني الجمهوري  تلك ال

والديمقراطي خطرا عليها ”.
ــعودية عرب  ــت الس ــايل عمل ــا الح ــاف ” يف عدوانه وأض
ــخصيات وقوى  ــىل رشاء ش ــا الضخمة ع ــخري أمواله تس
ــوم أبواقا لها لتربير وتجميل  ــارية ويمينية أضحت الي يس
ــتيت أحزاب وتغذية  ــح عدوانها بخالف العمل عىل تش قب
انقسامها خدمة ألهدافها يف الوقت الذي صمدت فيه قوى 
ــخصيات يف وجه السعودية وإغراءاتها الكبرية وأثرت  وش
ــاف مع وطنها يف مواجهتها ومرشوعها التدمريي  االصطف

.”
ــوى الوطنية املناهضة  ــور أن الق ــنّي الدكتور بن حتب وب
ــا الوطن وخوفها عىل كرامته وأبنائه التي  للعدوان جمعه
ــام بإهانة أبناء  ــن القي ــدون ومرتزقتهم ع ــن يتورع املعت ل

اليمن كما يفعلون اليوم يف املحافظات واملناطق املحتلة.
ــه من خطورة  ــياق محارضت ــذر رئيس الوزراء يف س وح
األفكار الشعبوية التي يغذيها تحالف العدوان واالحتالل 
ــادات االنفصالية  ــرب عمالئه والقي ــعودي اإلماراتي ع الس
ــة الناس بما  ــاط عام ــة ونرشها يف أوس ــارص املتطرف والعن
ــعى إليها  ــي ومصالحه التي يس ــدم مخططه التخريب يخ
ــق واملحافظات املحتلة وعدد  ــرب تواجده حاليا يف املناط ع

من املحافظات األخرى.
ــهلة وليس  ــألة س ــات ليس مس ــاء املجتمع ــد أن بن وأك
ــاك تناقضات اجتماعية  ــط مجرد خطة مكتوبة الن هن فق
ــت كبري حتى يتنفس  ــاج أي مجتمع إىل وق وثقافية ويحت

وينتقل من حالة إىل حالة بشكل هادئ وسلس.
ــلمي  ــق الحل الس ــور، إىل أف ــور بن حبت ــرق الدكت وتط
ــاة الكبرية التي يرزح الشعب اليمني تحت  للمحنة واملأس
رحاها بفعل العدوان والحصار للسنة الرابعة عىل التوايل 
.. الفتا إىل أن مرشوع الحل السيايس قائم إذا أرادوا وحدة 

وسالمة واستقرار واستقالل اليمن.
ــاريع التي يقدمها املبعوث األممي  وقال ” نحن مع املش
ــيايس ونرى أن األهم هو جدية  مارتن غريفيث للحل الس
ــدوان ورفع  ــاء الع ــكا يف إنه ــهم أمري ــىل رأس ــن وع اآلخري

الحصار ” .
ــي أن يكون عادال  ــيايس ينبغ ــار إىل أن الحوار الس وأش
ــن  م ــتفادة  باالس ــة  الرشاك ــع  للجمي ــن  ويضم ــا  ومرشف
ــاء االقصائية وأن  ــابقة حتى ال تكرر األخط التجارب الس
ــم الخارج يف قرار  ــون هذه الرشاكة قائمة عىل عدم تحك تك

اليمن الداخيل.
ــده القادر عىل  ــيايس الصحيح وح واعترب أن الحل الس
ــاء واقع  ــذه الفرتة وبن ــآيس وآالم وجراحات ه ــزال م اخت
ــي الوطن  ــامح بناء يحم ــاركة الجميع وبتس ــد بمش جدي

وأبناءه من كافة الدسائس .
ــوزراء ومعه  ــام رئيس ال ــة ق ــه للجامع ــام زيارت ويف خت
ــس الجامعة بتكريم طالب الجامعة املبتعثني للتدريب  رئي
الصيفي يف عدد من الجامعات املرصية للتطبيق العميل ملا 
تلقوه من علوم ومعارف نظرية خالل دراستهم الجامعية.
حيث أشاد الدكتور بن حبتور بهذه الخطوة اإليجابية 
ــة وإنجازاتها  ــة واألداء املنظم للجامع ــة والتأهيلي العملي

العلمية يف ظل فرتة العدوان والحصار.
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