
صنعاء / سبأ 
ــاء من ضبط 54 قضية جنائية عىل  ــت األجهزة األمنية يف محافظة صنع تمكن

ذمتها 73 مشتبها به، خالل األسبوع األول من شهر نوفمرب الجاري.
وبينت احصائية أمنية نرشها مركز اإلعالم األمني ان 33 قضية أحيلت للنيابة 

العامة وسبع تم إنهاؤها بالصلح وتنازل األطراف فيها ، منها قضية قتل.
ــاوالت تهريب جمركي،  ــاط أربع مح ــزة األمن تمكنت من إحب ــح أن أجه وأوض
ــمدة  ــتمائة كيس أس ــن املبيدات الزراعية ، وألف و س ــط 39 كرتونا م ــملت ضب ش
ــموح بها ، و ستة كراتني أدوية غري مرصح بها ، و ألف و سبعمائة  زراعية غري مس

كيس أعالف منتهية الصالحية .
ــخاص يشتبه بهم برسقة دراجات نارية ، واستعادة ثالث  ولفت إىل ضبط 6 أش

دراجات مرسوقة .
ــراءات مكافحة  ــه نتيجة إلج ــي بمحافظة صنعاء أن ــدر أمن ــك أكد مص إىل ذل
وضبط الجريمة املتبعة ألقى القبض عىل ثالثة أشخاص من املطلوبني يف قضايا 

جنائية بأمانة العاصمة ومحافظة إب و مباحث األموال العامة.
ــة كابالت الكهرباء وألياف  ــح أنه يف نفس الفرتة تم ضبط عصابتني لرسق وأوض

االتصاالت ، واستعادة بعض املرسوقات ، والقبض عىل اثنني من مرتزقة العدوان
ــال املضبوطني يف  ــاذ كافة اإلجراءات الالزمة حي ــار املصدر إىل أنه تم اتخ وأش

هذه القضايا وفقا للقانون.

ذمار / سبأ
ــن الصليب األحمر بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر أمس، توزيع مواد  دش

إغاثية وإيوائية لنازحي محافظة الحديدة بمديرية وصاب السافل بذمار .
وخالل التدشني الذي حرضه أمني محيل املديرية الدكتور عبده الفقية ومندوب 
ــري  ــعيب ومدير جمعية الهالل األحمر بذمار بش ــة للصليب األحمر عيل ش اإلغاث
ــي بجهود الصليب والجمعية يف  ــاد مدير املديرية فؤاد أحمد القديم الحربي، أش

التخفيف من آثار األزمة اإلنسانية بتبني املشاريع الخريية واإلغاثية الطارئة.
وبني أن املرشوع يستهدف ثالثة آالف و50 أرسة نازحة بمواد غذائية وبطانيات 

وأدوات مطبخ ومستلزمات نظافة وفالتر ملياه الرشب.
ــاريع خاصة  ودعا املنظمات والجمعيات وفاعيل الخري إىل تبني مثل هذه املش
مع تزايد أعداد النازحني للمديرية، وكذا املترضرين واملحتاجني من أبناء املديرية 

وخاصة يف ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد.
حرض التدشني عدد من املختصني يف الصليب األحمر وجمعية الهالل األحمر.

صنعاء.. ضبط صنعاء.. ضبط ٧٣٧٣ قضية جنائية في أسبوع قضية جنائية في أسبوع

توزيع مساعدات إغاثية وإيوائية لنازحي توزيع مساعدات إغاثية وإيوائية لنازحي 
الحديدة في وصاب السافل بذمارالحديدة في وصاب السافل بذمار

ــجيال صوتيا جديدا  ــان يف جنيف تس ــث املركز الدويل للعدالة وحقوق اإلنس ب
ــجون اإلماراتية منذ عدة  ــم البلويش املعتقلة يف الس ــطة مري قال إنه يعود للناش

سنوات.
ــة بالوثبة، جوانب من االنتهاكات  ــجن أمن الدول وروت البلويش املعتقلة يف س
ــتمر لثالثة  التي تتعرض لها هي ومعتقالت أخريات، وقالت إن التحقيق معها اس

أشهر، قبل إجبارها عىل التوقيع عليه تحت الضغط والتهديد والرضب.
ــن الطعام للحصول عىل حقها يف  ــجيل أنها خاضت إرضابا ع وذكرت يف التس

االتصال بذويها، كما أنها منعت من امليش ملدة ثالثة أشهر.
ــي قامت  ــة الت ــددت املحقق ــق ه ــات التحقي ــدى جلس ــا يف إح ــت أنه وأضاف
ــان وويل عهد أبو ظبي  ــكوها ملنظمات حقوق اإلنس باالعتداء عليها، بأنها ستش
ــن أمرها برضبها  ــة بالقول إن ابن زايد هو م ــد، فردت عليها املحقق ــد بن زاي محم

وأعطاها الضوء األخرض لذلك.
ــري أبلغته بأن  ــتئناف فالح الهاج ــا عىل قايض االس ــت أنه خالل عرضه وقال
ــجن وثمة حاالت انتحار  هناك اعتداء بالرضب من الضباط عىل النزيالت يف الس

بينهن، فاكتفى بالطلب منها الكتابة إىل مدير السجن، وشكك يف صحة كالمها.

ناشطة إماراتية تكشف فظاعة االنتهاكات ناشطة إماراتية تكشف فظاعة االنتهاكات 
التي تعرضت لها في السجنالتي تعرضت لها في السجن

  /حمدي دوبلة-سبا 
ــة يمنية  ــن 12محافظ ــني ومتدربات م ــدا 104متدرب ب
ــي لعمال صحة الحيوان  ــس بصنعاء الربنامج التدريب أم
ــب املهني  ــي والتدري ــم الفن ــه وزارة التعلي ــذي تنظم وال
ــي باألمانة ملدة  ــري الزراع ــد التقني البيط ممثلة باملعه
ــة والزراعية لألمم املتحدة  ــهر بدعم من منظمة األغذي ش

"الفاو" 
ــر التعليم  ــس  وزي ــنه أم ــج الذي دش ــدف الربنام ويه
الفني والتدريب املهني غازي أحمد عيل محسن باملعهد 
ــة إىل تأهيل  ــة العاصم ــري الزراعي بأمان ــي البيط التقن
ــاهم يف تحسني  كوادر يف مجال الصحة الحيوانية بما يس

معيشة األرس واملجتمعات يف الريف اليمني.
ــر التعليم الفني  ــاد  نائب وزي ــني أش ويف حفل التدش
ــد البيطري  ــادة املعه ــوايل بجهود قي ــور خالد الح الدكت
ــاهم  يف تنفيذ  ــاو وكل من يس ــم منظمة الف ــي ودع الزراع
ــوادر يف مجال  ــذي ُيعنى بتأهيل ك ــج التدريبي ال الربنام

الصحة الحيوانية. 

 وأشاد بتفاعل املتدربني واملتدربات الذين توافدوا من 
ــروف الصعبة التي يمر بها  عدد من املحافظات رغم الظ

الوطن جراء العدوان والحصار. 
ــوزارة ملزيد من  ــن تطلع ال ــور الحوايل ع ــرب الدكت وأع
ــاك العديد من  ــاو خاصة وأن هن ــع منظمة الف ــاون م التع
ــن املحافظات بحاجة  ــة الزراعية يف عدد م ــد الفني املعاه

إىل دعم وتأهيل لتفعيل دورها وتحسني أدائها. 
ــري لقطاع  ــل وزارة الزراعة وال ــار وكي ــه أش ــن جانب م
ــد  الحمريي إىل أهمية  ــات الزراعية الدكتور  محم الخدم
ــني الوزارتني,  ــيق ب ــار التنس ــذ يف إط ــذي ينف ــج ال الربنام
ــذي يحتاج  ــة الحيوانية ال ــز عىل مجال الصح كونه يرك
ــىل الرثوة  ــر إيجابي ع ــا له من أث ــام مل ــم واالهتم إىل الدع

الحيوانية التي تعد أحد أعمدة األمن الغذائي. 
ــريي ،  ــؤاد الحم ــاو ف ــة الف ــل منظم ــرب ممث ــا اعت فيم
ــرتكة بني  ــن ثمار الجهود املش ــي ثمرة م ــج التدريب الربنام
ــمية املعنية, مشرياً إىل أن اهتمام  املنظمة والجهات الرس
ــن نابع من اهتمامها  ــة بالصحة الحيوانية يف اليم املنظم

بالجانب الزراعي بشكل عام. 
ــري الزراعي مكاري  ــد املعهد البيط بدوره أوضح عمي
ــاركني معارف  ــاب املش ــه أن الربنامج يهدف إىل إكس العدل
ــة الحيوانية  ــال الصح ــة وعملية يف مج ــارات نظري ومه
ــني صحة الحيوان واإلنتاج الحيواني  بما يسهم يف تحس

ويعزز من األمن الغذائي ويدعم األرس الفقرية. 
ــم الفني ومنظمة الفاو  ــن جهود قيادة وزارة التعلي وثم
واإلدارة العامة للصحة الحيوانية بوزارة الزراعة ملا قدموه 

من دعم وتعاون يف سبيل إنجاح هذا الربنامج التدريبي. 
تخلل التدشني الذي حرضه وكيل وزارة التعليم الفني 
ــد داود والوكيل  ــور عبدالحمي ــوق العمل الدكت لقطاع س
ــرشف  ــرة وم ــيل زه ــدس ع ــل املهن ــوق العم ــاعد لس املس
ــرض ريبورتاج  ــح ضيف الله , ع ــج التدريبي صال الربنام

عن مراحل اإلعداد والتحضري للربنامج التدريبي. 
ــىل  ــي ع ــم الفن ــر التعلي ــع وزي ــني اطل ــب التدش وعق
ــر التدريب  ــب النظري وحظائ ــات التدري تجهيزات قاع

العميل باملعهد.

  / محمد األسدي
ــريان  للط ــة  العام ــة  الهيئ ــت  احتفل
ــي ملهنديس  ــاد باليوم العامل ــي واألرص املدن
ــذي  ال ــة  الجوي ــة  واملالح ــات  اإللكرتوني

يصادف الـ 12 نوفمرب من كل عام.
وأشاد الدكتور  محمد عبد الرحمن عبد 
القادر - رئيس مجلس اإلدارة بكفاءة وخربة 
ــديس نظم املالحة الجوية يف بالدنا منذ  مهن
الرعيل األول  العاملني يف هذا املجال والذين 
ــة  ــرية وملموس ــوداً كب ــون جه ــوا ويبذل بذل

لضمان السالمة يف حركة املالحة الجوية . 
ــار رئيس مجلس اإلدارة إىل األهمية  وأش
الكبرية التي يتمتع بها مهندسو إلكرتونيات 
ــات التي  ــة والخدم ــة الجوي ــالمة الحرك س
ــالمة  ــان س ــا لضم ــا وميداني ــا فني يقدموه
ــل أهمية عن  ــي ال تق ــة والت ــة الجوي الحرك
ــا من املهام  ــة الجوية باعتباره مهام املراقب
ــة التي ال تحتمل أي خطأ منوها إىل  الصعب

أن الهيئة ستبذل جهودها لتذليل الصعاب 
ــاط املهندسني  والعوائق التي تقف أمام نش

ومهامهم .
ــدس  محمد  ــتعرض املهن ــه اس ــن جانب م
ــزة املالحية يف  ــر إدارة نظم األجه ــة - مدي عقب
ــديس الكرتونيات  ــة مهن ــل مهن ــه بالحف كلمت
ــطة واألعمال  ــالمة الحركة الجوية واألنش س

ــود قيادة الهيئة  ــون بها مثمنا جه التي يقوم
ــن عبد  ــد عبد الرحم ــور محم ــة بالدكت ممثل
ــذي أوىل  ال ــس اإلدارة  ــس مجل ــادر - رئي الق
ــه  اهتمام ــة  الجوي ــة  املالح ــم  نظ ــديس  مهن
ودعمهم يف كل ما من شأنه االرتقاء بمستوى 
ــك ريبورتاج  ــاب تىل ذل ــل وتذليل الصع العم
يحكي الجهود واملهام التي يقوم بها مهندسو 

إلكرتونيات سالمة الحركة الجوية
ــدور الكبري  ــادة الهيئة لل ــرا من قي وتقدي
ــو نظم  ــع به مهندس ــذي يضطل ــز ال و املمي
ــا يف الحفاظ عىل  ــة يف بالدن ــة الجوي املالح
ــة الحفل  ــم نهاي ــة الجوية ت ــالمة الحرك س

منحهم شهادة شكر وتقدير .
ــم وعرفانا بدعم قيادة الهيئة  من جانبه
ــلمت إدارة نظم  ملهنديس املالحة الجوية س
ــور   ــة للدكت ــة درع الهندس ــزة املالحي األجه
ــادر - رئيس  ــد الق ــد الرحمن عب ــد عب محم

مجلس اإلدارة .
ــعيد  ــد س ــوة  محم ــل اإلخ ــرض الحف ح
ــاد  ــاع األرص ــاعد لقط ــل املس ــد الوكي حمي
ــف  الوكيل  ــن الرشي ــة و محمد حس الجوي
ــاعد لقطاع املطارات وعبد الله املتوكل  املس
ــني جمعان   ــة الجوية وأم ــام املالح ــر ع مدي

مدير عام قطاع املطارات.
 تصوير / فؤاد الحرازي

ناقش اجتماع أمس برئاسة وزير الصناعة 
ــدرة الرتتيبات  ــارة عبد الوهاب يحيى ال والتج
ــزول امليداني للرقابة عىل األفران  املتعلقة بالن
ــتنفذه الوزارة وأمانة  واملخابز باألمانة التي س

العاصمة خالل االيام املقبلة.
ــب  نائ ــور  بحض ــاع  االجتم ــتعرض  واس  
ــد  احم ــد  محم ــارة  والتج ــة  الصناع ــر  وزي
ــات واألمناء  ــوم املديري ــمي ومدراء عم الهاش

ــة العاصمة  ــس املحلية بأمان ــني للمجال العام
ــي نفذتها الوزارة  ــة امليدانية الت نتائج  الدراس
بالتعاون مع مكتب الصناعة باألمانة وشملت 
ــاب  ــز واألفران بهدف احتس ــن املخاب ــدداً م ع
ــف الخبز  ــة لتحديد وزن رغي ــة الفعلي التكلف

املناسب للمستهلك.
ــم املخابز  ــىل رضورة دع ــد االجتماع ع وأك
ــعيد لتوفري  ــيق مع رشكة الس ــة التنس ومواصل

ــد وزن الرغيف  ــق إضافة إىل تحدي مادة الدقي
ــة  التكلف ــة  دراس ــج  لنتائ ــا  وفق ــا  جرام  60
ــاون مع  ــوزارة بالتع ــي اجرتها ال ــة الت امليداني
ــة باألمانة عىل عدد من األفران  مكتب الصناع

النموذجية .
ــاع  اكد وزير الصناعة والتجارة  ويف االجتم
ــات  الجتماع ــتكماال  اس ــي  يأت ــاع  االجتم أن 
ــة بهدف  ــيق مع أمني العاصم ــابقة بالتنس س

ــب الصناعة والتجارة باألمانة  تفعيل دور مكت
ــران  ــىل األف ــة ع ــة الرقاب ــات يف عملي واملديري

واملخابز.
ــرق امليدانية  ــة التزام الف ــدد عىل أهمي وش
ــس الصحيحة املرسومة من قبل الوزارة  باألس
ــة إىل ضبط  ــة باألمانة الهادف ــب الصناع ومكت
ــق  ــز وتحقي ــعار الخب ــني يف أوزان وأس املتالعب

األثر املطلوب الذي يلمسه املواطن .

برنامج تدريبي لعمال الصحة الحيوانية بالمعهد البيطري بصنعاءبرنامج تدريبي لعمال الصحة الحيوانية بالمعهد البيطري بصنعاء
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عبد العزيز البغدادي
يوميات الثورة

ــج العربي  ــض أقطار الخلي ــا يجري في بع ــد أن م   ال أعتق
ــا والكيان  ــن أنظمته ــة بي ــع للعالق ــة التطبي ــع حال ــرد رف مج

الصهيوني من تحت الطاولة إلى فوقها !؛
ــا أو  ــاً كان نوعه ــة أي ــم ؛ ألن العالق ــوان أعظ ــة ه ــا حال إنه
ــذه الكيانات  ــة ه ــا عالق ــرار أم ــن أح ــون بي ــا تك ــا إنم حجمه
ــن حٍرّ  ــت عالقة بي ــي فليس ــان الصهيون ــع الكي ــة م الخليجي
ــوع بل  ــع بالمتب ــوع التاب ــع بالمصن ــا عالقة الصان ــًر إنه وح
ــرز دليل  ــد العبد ، وأب ــِرّ أو العبد بعب ــِد بالح ــة العب ــي عالق ه
ــت إظهار أو  ــت من تختار وق ــذه األنظمة ليس ــى ذلك أن ه عل
ــا ، ولم يكن  ــدى حرارتها وحفاوته ــذه العالقة أو وم ــاء ه إخف
ــوء المملكة السعودية واإلمارات وغيرهما من  التزامن بين نش
الكيانات ونشوء الكيان الصهيوني مصادفة ، ومن يتابع كيف 
ــارها  ــمت مس ــت بريطانيا إليجاد هذه التكوينات ورس هندس
ــاد  ــاريع اإلرهاب والفس يدرك حقيقة أن وظيفتها تمويل مش
ــم دعم  ــى اليمن باس ــدوان عل ــن ع ــري م ــا يج ــروب وم والح

الشرعية وبمشاركة فاعلة للكيان الصهيوني مثاٌل حي !،
ــد  ــارة قائ ــذ زي ــر من ــة كمص ــول دول ــة أن تتح ــر غراب األكث
التطبيع العلني أنور السادات للقدس عام 1977م الذي كانت 
ــاماته  ــت وابتس تصرفاته خالل الزيارة وخطابه أمام الكنيس
ولغة جسده أمام عدسات وكاميرا التلفزة والصحافة العربية 
ــذت تطلقها عليه  ــاف التي أخ ــة وابتهاجه باألوص واألجنبي
وكاالت األنباء العالمية الموجهة مخابراتياً مثل : بطل الحرب 
ــدره بالجيش  ــجعان مقابل غ ــالم الش ــالم ، ومهندس س والس
ــكرية ميدانية  ــور عس ــي أم ــية ف ــر السياس ــري باألوام المص
ــب  ــكريين حس ــادة العس ــا للق ــر فيه ــم والتقدي ــود الحس يع
ــر على معنويات  ــا أدى إلى اإلرباك والتأثي ــى الحال م مقتض
ــي على االلتفاف  ــاعد الجيش الصهيون ــاط واألفراد وس الضب
ــدت على ذلك  ــا أك ــي و األول كم ــش الثان ــن  الجي ــل بي والفص
ــات االستراتيجية والعسكرية منها كتابات  العديد من الدراس
ــلحة  ــاذلي أركان حرب القوات المس ــن الش ــعد الدي الفريق س
ــه  ــه ومقابالت ــارك وأحاديث المع ــود  ــذي كان يق ال ــة  المصري
ــر الخيار  ــرب أكتوب ــه : ( ح ــا كتاب ــدة ومنه ــة العدي الصحفي
ــة  ــهادته التاريخي ــا ش ــي أدى فيه ــي ) الت ــكري العرب العس
ــن خالله تحويل  ــذي أريد به وم ــادات ال ــول ما قام به الس ح
ــرب تحرير  ــن ح ــان 1393ه م ــر1973 – 10رمض ــرب 6 -أكتوب ح
حقيقي لسيناء واألراضي العربية المحتلة إلى حرب وهمية 
ــتخدم  كتمهيد إلنهاء حالة المواجهة  لمصلحة إسرائيل تس
ــار المقاومة بل  ــن خي ــرف مصرع ــة ، وص ــاع الصهيوني لألطم
ــاع الصهيونية  ــي خدمة األطم ــف مكانتها وموقعها ف وتوظي
لتتحول إلى ذيل للرجعية العربية بدالً عن موقعها في صدر 
جبهة المقاومة العربية واإلسالمية وبذلك تحول أكتوبر إلى 
هزيمة لكن السادات ظل يحتفل بها على أنها نصٌر هو بطله 
ــة 67 ويعلن  ــرف بهزيم ــد الناصر يعت ــا عب ــة وجدن وبالمقارن
ــم تراجع  ــتقالته ث ــؤولية عنها وقدم اس ــل المس ــه كام تحمل
نزوالً عند رغبة الجماهير التي نزلت إلى الشارع وعمل ثالث 
ــلحة وتقييم األخطاء  ــوات المس ــادة بناء الق ــنوات على إع س
ــادات فيقطف  ــي أدت إلى الهزيمة ليأتي الس ــرات الت والمؤام

الثمار ويحول نصر اكتوبر المعلن إلى هزيمة أمّر !؛
ــم يذهب إلى  ــي، ل ــع العلن ــاً للتطبي ــادات نموذج كان الس
ــه الفاضح  ــال في خطاب ــن ثابتتين كما ق ــى قدمي ــدس عل الق
ــلته  ــى بكل بيضه في س ــر األمريكي ورم ــك بأم ــه فعل ذل لكن
ــي وحامي وجوده  ــاً مع الكيان الصهيون ــو المتحالف علن وه
ــق عليه اإلعالم المصري  ــاء الرئيس المؤمن كما كان يطل وأس
ــليح  ــاعدات والتس ــوفييت وطرد خبراءه مقابل المس إلى الس
ــداد لحرب  ــاهمة الجادة في اإلع ــي والمس ــب المجان والتدري
ــوفيتي  ــتخدام االتحاد الس ــود واس ــدى عق ــى م ــر وعل أكتوب
ــح العرب مقابل  ــس األمن  لصال ــض الفيتو في مجل لحق النق
ــها  ــان الصهيوني التي جندت نفس ــه أمريكا مع الكي ما تفعل
منذ  نشأت لخدمة مشروعه، ومن يريد التعمق عليه أن يقرأ 
ــق النقض  ــا أمريكا ح ــتخدمت فيه ــرات التي اس ــم عدد الم ك
ــا ! كل ذلك  ــكرا وعرفان ــم قبل العرب أقدامها ش ــد العرب وك ض
ــي مصرعه  ــيده األمريكي فقد لق ــادات عند س ــفع للس لم يش
ــن صنعهم في  ــى يد اإلرهابيين الذي ــتغنى عنه عل بعد أن اس
ــا وغيرها  ــوريا ومصر ذاته ــن وس ــراق واليم ــتان والع أفغانس
ــهلها مع  ــم أس ــدان العال ــي بل ــاب ف ــوت واإلره ــاريع للم كمش

األسف البلدان اإلسالمية أو التي تدعي اإلسالم!
ــة خطوات التطبيع  ــادات إلى القدس بداي كانت رحلة الس
ــة أو  ــاً بناءً على دراس ــراً أو علن ــم يقم بها س ــي ل ــة الت المعلن
ــة وطنية أو قومية  ــي أو مراعاة لمصلح ــي أو أخالق وازع دين
ــبه بالرجل اآللي  لكنه ودون مبالغة كان وهو يجاهر بذلك أش
ــعوب العربية واإلسالمية أما  ــير غير مبال بمشاعر الش المس
ــه الفضيحة  ــا مع زيارت ــاً أن أغلبه ــد كان واضح ــادات فق القي
ــدر بعد إلعالنها كما  ــاً ألن التوجيهات لم تص ه علن ــراً وضَدّ س
ــي يعود إلى  ــض من فراش الموت ك ــع الملك الذي نه حدث م
ــاً للعهد بدالً عن أخيه  ــه ويصدر قراراً بتعيين ولده ولي مملكت
ــم عاد ليموت  ــوات التطبيع ث ــتمرار في خط ألنه أضمن لالس

على الفور ! .
ــتقبال رئيس وزراء الكيان  ــلطان يفُزّ من القبر الس وآخر س
ــخون  بحفاوة ظاهرة في خطوة ال يعلم معناها إال الله والراس

في التطبيع للوالء وليس للعالقة!
أما الوزير الذي تحدث بسخرية عن حرية اختيار الدول 
ــا يهزأ  ــرار والتصرف إنم ــاذ الق ــى اتخ ــدرة عل ــا والق لعالقاته
ــريعة للحكام الذين ابتليت  ــخر من نفسه هذه نماذج س ويس
ــح لمن يريد  ــاذج المطبعين اليوم أوض ــة والتزال ونم بهم األم
ــرار الحقيقيين إلى  ــتدفع األح ــر وهي التي س ــرى ويبص أن ي

السير الجاد نحو الحرية! .

التبعية والتطبيع بين التبعية والتطبيع بين 
السر والعلن!السر والعلن!

مشهدمشهد

صالح الشامي

إىل ( باميال بانيت )
ُكلي واشريب وقري عينًا

ــا  ــاتنا، أيته ــن مأس ــم م ــام يفاق ــن الطع ــك ع إضراب
المريمية الطاهرة، نحن اليمنيين معتادون على الجوع، 
ــنا معتادين على أن  وعلى الحروب، واألزمات، ولكننا لس
ــت مريم الطاهرة، اليمنيون  ــف الناس معنا .. يا بن يتعاط
بخير، هناك بعض المناطق التي يضغط عليها العدوان، 
ــورة عامة-  ــا -بص ــة، لكنن ــواد الغذائي ــحة الم ــي ش تعان

بخير... فـ"كلي واشربي وقري عيناً"
ــا تحمل  ــت، بكل م ــال باني ــة بامي ــطة األمريكي الناش
ــلمين،  ــد كثير من المتأس ــانية، قلما نجدها عن ــن إنس م
ــت الحقيقة، لم  ــلمين أيضاً، تقول عندما عرف ومن المس
ــعب اليمن يعاني  ــاهد ش ــتطع تناول الطعام، وأنا أش أس
ــه بلدي على  ــار الذي يفرض ــن المجاعة، جراء الحص م

شعب كامل..
ــبب عدم  ــي كثيراً بس ــي أعان ــح أنن ــت، صحي وأضاف
ــك حينما ال تأكل  ــتطيع النوم، ألن ــاول الطعام، وال أس تن
ــارن، أمام معاناة  ــوم، ولكن معاناتي ال تق ــتطيع الن ال تس
ــران،  ــارات الطي ــل بغ ــار والقت ــراء  الحص ــن ج اليمنيي
ــم أمامهم ثم يقتلون هم أيضاً،  فاليمنيون تقتل عالئالته

وذلك ألن حكومتي قررت أنها تريد حصتها.
ــطة األمريكية والقديسة باميال بانيت  وطالبت الناش
ــوراً، وأن يوقف  ــس األمريكي ترامب بفك الحصار ف الرئي
ــكري ضد أي  ــل عس ــة، وأي عم ــات الجوي ــوراً الهجم ف
ــم بالضغط  ــراد حول العال ــي.. وطالبت األف ــان يمن إنس
ــا عالقة بالحرب  ــم، وخاصة تلك التي له على حكوماته
ــعب  ــاة التي يتعرض لها الش ــن، إلنهاء المأس على اليم

اليمني.

ــكر كثيراً الناشطة  ــعب اليمني، بدوره، يقدر ويش الش
ــة مريم  ــدة وروح القديس ــال بانيت، حفي ــة بامي األمريكي
ــيح عليه السالم،  ــالم، أم السيد المس العذراء عليها الس
ــو  ــاد ه ــد اعت ــام، فق ــاول الطع ــودة لتن ــا بالع ويطالبه
ــن الطعام لم  ــا وهي مضربة ع ــن حالته ــات، ولك المجاع

يقدر على احتمالها..
ــبوعها  ــت دخلت أس ــال باني ــر أن بامي ــر بالذك الجدي
ــي تنوي  ــام، وه ــاول الطع ــراب عن تن ــن اإلض ــث م الثال
ــع الدولي، ويكف عن  ــتيقظ المجتم المواصلة حتى يس
صمته المخزي، تجاه المأساة التي يتعرض لها الشعب 
ــذي فرضته أمريكا  ــدوان والحصار، ال ــراء الع اليمني ج
بالتعاون مع حليفتها السعودية واإلمارات ودول أخرى، 

منذ مارس 2015م.


