
عمران -سبأ
ــة احتجاجية  ــة عمران أمس وقف ــة ريدة محافظ ــت بمديري نظم

للتنديد باستمرار جرائم العدوان األمريكي السعودي.
ــظ املحافظة  ــارك فيها محاف ــاركون يف الوقفة التي ش ــد املش وأك
يف  ــارك  املش ــي  الوطن ــد  للوف ــم  تأييده ــان  جعم ــل  فيص ــور  الدكت
مفاوضات السويد إليجاد حلول تكفل إيقاف العدوان ورفع الحصار 
ــني وتعويض  ــة ورصف مرتبات اليمني ــئ اليمني ــح املنافذ واملوان وفت

املترضرين.
ــد الجبهة  ــعبي وتوحي ــم الش ــز التالح ــة تعزي ــاروا إىل أهمي وأش
ــتقراره ..  ــاع عن الوطن وأمنه واس ــة ملواجهة العدوان والدف الداخلي
ــعب اليمني منذ  الفتني إىل أن جرائم العدوان التي يرتكبها بحق الش

ما يقارب أربع سنوات لن تسقط بالتقادم.

أبناء ريدة ينددون باستمرار جرائم العدوان أبناء ريدة ينددون باستمرار جرائم العدوان 

جنيف/ 
ــامية لحقوق اإلنسان،  أعلنت مفوضة األمم املتحدة الس
ــن مصري 7 آالف  ــليه، أن األمم املتحدة قلقة م ــيل باش ميش
ــم داعش يف  ــلحو تنظي ــن يحتجزهم مس ــني الذي ــن املدني م

محافظة دير الزور السورية.
وقالت باشليه يف مؤتمر صحفي يف جنيف، أمس: "نحن 
ــابيع  ــون من الوضع يف محافظة دير الزور. منذ عدة أس قلق
ــتمرارا  ــهد اس ــا قلقني من الوضع يف إدلب، لكن اليوم نش كن

ــكان املدنيني كرهائن الذين ال يزالوا يدفعون  الستخدام الس
أغىل ثمن للرصاع. ويقع نحو 7 آالف من املدنيني يف األرس يف 

هذه املناطق التي يسيطر عليها داعش".
ــة  املعارض ــات  الجماع ــو كل  أن ندع ــد  ــت: "نري وأضاف
ــة املدنيني وإخراج كل  ــة إىل اتخاذ إجراءات لحماي للحكوم
ــكرية والعسكريني من املناطق السكنية، األمر  املعدات العس

الذي يطالب به القانون اإلنساني الدويل. 

داعش يحتجز داعش يحتجز ٧٧ آالف مدني في سوريا آالف مدني في سوريا
صنعاء - سبأ

ــس،  أم ــم،  والتعلي ــة  الرتبي وزارة  ــت  كرم
ــاركة يف إحياء  ــاء املدارس األهلية املش بصنع

املولد النبوي الرشيف.
ــرضه  ح ــذي  ال ــم  التكري ــل  حف ويف 
ــاريع  ــاع املش ــل قط ــد وكي ــوزارة؛ أك وكالء ال
ــداري اهمية  ــم الجن ــزات عبدالكري والتجهي
ــولنا الكريم واستلهام  إحياء ذكرى ميالد رس
الدروس والعرب والعظات من سرية املصطفى 

صلوات الله وسالمه عليه. 
ــة  كمحط ــبة  املناس ــة  عظم إىل  ــار  أش و 
ــن براثن الجهل  ــس وتنقيتها م ملراجعة النف
والغواية، الفتا إىل أهمية دور املدرسة واملعلم 
ــولنا  ــا الطالب عىل حب رس ــئة أبنائن يف تنش
ــىل الله عليه  ــم ورضورة االقتداء به ص الكري
ــنته والتزام أوامره واجتناب  وسلم وإحياء س
نواهيه، منوهاً بجهود كل من اسهم يف أحياء 

املولد النبوي الرشيف.  

ــم األهيل  ــر التعلي ــه تطرق مدي ــن جانب م
بالوزارة عيل الدولة إىل أحقية احفاد األنصار 
ــاء  ــم واالحتف ــول الكري ــنة الرس ــاء س بإحي
ــه والتزام  ــري عىل نهج بمولده الرشيف والس
ــا إىل دور أهل  ــاب نواهيه ، الفت ــره واجتن أوام
ــوى  ــدي لق ــالم والتص ــرصة اإلس ــن يف ن اليم
ــكره وتقديره  ــرباً عن ش ــم والطغيان، مع الظل
ــاركتها يف إحياء  ــدارس األهلية الـ 25 ملش للم

ذكرى ميالد الرسول األعظم. 

تكريم مدارس التعليم ا0هلي المشاركة في إحياء المولد النبويتكريم مدارس التعليم ا0هلي المشاركة في إحياء المولد النبوي

صنعاء - سبأ 
ــة عمل  ــس بصنعاء ورش ــدت أم عق
ــات  االحتياج ذوات  ــاء  النس ــول  ح
ــة االقتصادية – الدعم  الخاصة " الحال
ــا  ــة" نظمه ــة الصحي ــيس – الرعاي النف
ذوي  ــخاص  لألش ــي  اليمن ــدى  املنت
اإلعاقة بالرشاكة مع اتحاد نساء اليمن 
ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــن صن ــم م وبدع
ــامية لحقوق  ــة الس ــكان واملفوضي للس

اإلنسان .
ــت  ــي أقيم ــة الت ــاح الورش ويف افتت
ــخاص  لألش ــي  العامل ــوم  الي ــبة  بمناس
ذوي اإلعاقة أكد الوكيل املساعد ألمانة 
ــاب رشف الدين أن  ــة عبد الوه العاصم
ــة كبرية بذلت من أجل  خطوات حكومي
ــخاص ذوي اإلعاقة  ضمان حقوق األش

ودمجهم يف التنمية وفقا للدستور.
ــة  الدولي ــات  االتفاقي إىل  ــار  وأش
ــق التي صادقت عليها بالدنا يف  واملواثي

هذا الجانب .
ــج  نتائ أن  ــن  الدي رشف  ــح  وأوض
ــداد املعاقني  ــادة أع ــاً زي ــروب دائم الح
ــم ، مبيناً أن  ــل حقوقه ــم لكام وفقدانه
ــدد املعاقني ارتفع جراء الحرب إىل 85  ع
ألفاً ما يعني زيادة حجم املعاناة مقابل 

الحرب والحصار وانقطاع املرتبات.
ــة  ــل املفوضي ــد ممث ــه أك ــن جانب م
ــازي  غ ــان  اإلنس ــوق  لحق ــامية  الس
ــرف  ــي يف ظ ــة تأت ــامعي أن الورش الس
ــرأة ذات  ــش قضية امل ــتثنائي وتناق اس
ــه يف أن تكون  ــن ثقت ــة.. معربا ع اإلعاق
ــواء يف الجانب الصحي  أوراق العمل س
ــادي أو الدعم النفيس معيناً  أو االقتص

لتأصيل حقوق النساء ذات اإلعاقة.
ــل صندوق  ــا تطرقت ممث من جهته
ــة الفتيح  ــكان فهمي ــم املتحدة للس األم
إىل املعاناة الكبرية التي تعانيها النساء 
ــاع  ــرب واألوض ــراء الح ــام ج ــكل ع بش
ــالد  الب ــا  به ــر  تم ــي  الت ــة  االقتصادي
ــكل خاص حيث  ــاء املعاقات بش والنس
ــزوح  ــبب الن ــن بس ــف معاناته تتضاع
ــف  ــرض للعن ــات والتع ــاب الخدم وغي
ــي وغياب  ــىل النوع االجتماع ــم ع القائ

التمكني االقتصادي .
ــة ثالث أوراق عمل،  ــت الورش وناقش
األوىل بعنوان (الوضع الصحي للنساء 
ــي)  اليمن ــع  املجتم يف  ــة  اإلعاق ذوات 
للدكتور عباس العزب ، والثانية بعنوان 
ــني  والتمك ــاح              النج ــادرة  (مب
ــة)  اإلعاق ذوات  ــاء  للنس ــادي  االقتص
ملستشار وزارة الرتبية والتعليم الدكتور 
ــة  الثالث ــاءت  ــي وج الصالح ــه  عبدالل
ــاء ذوات  ــوان (الدعم النفيس للنس بعن

ــم النفس  ــتاذ عل ــا أس ــة) قدمه اإلعاق
بجامعة ذمار الدكتور لطف حريش.

وطالبت التوصيات الجهات املعنية 
ــد من  ــة يف العدي ــق صحي ــاء مراف بإنش
ــم  ــاف لتقدي ــة يف األري ــق وخاص املناط
ــخاص  الخدمات الصحية األولية لألش
ــتطيعون  يس ال  ــن  الذي ــة  اإلعاق ذوي 
ــاد  إيج ورضورة  ــدن،  امل إىل  ــفر  الس
ــة ودقيقة عن  ــات صحيح ــدة بيان قاع
ــد  وتزوي ــة  اإلعاق ذوي  ــخاص  األش
ــات املانحة  ــة واملنظم ــات الداعم الجه

بها لتتمكن من تقديم الخدمات لها.
ــات إىل تطوير مراكز  ودعت التوصي
ــراف الصناعية  ــالج الطبيعي واألط الع
ــز باألجهزة واملعدات  وتزويد هذه املراك
ــة الصحية  ــذ البطاق ــة، وتنفي الرضوري
لألشخاص ذوي اإلعاقة التي تضمنتها 
ــذوي اإلعاقة  ل الوطنية  ــرتاتيجية  االس
وكذلك تفعيل مادة التمكني االقتصادي 

لدى صندوق رعاية وتأهيل املعاقني.

ورشة عمل حول النساء ذوات االحتياجات الخاصة  ورشة عمل حول النساء ذوات االحتياجات الخاصة  

  / حمدي دوبلة
ــس   ام ــفقة  الش ــة  مؤسس ــنت  دش
ــرىض  ــتاء مل ــوة الش ــع كس ــرشوع توزي م
ــاكنني يف  ــل الكلوي والرسطان الس الفش

الدار التابع للمؤسسة..  
ــتفيدين من هذا  ــغ عدد املس حيث بل
ــبعني مريضا  ــن مائة وس ــع أكرث م التوزي
ــمل التوزيع  ــع املرافقني ، وش ومريضة م

النساء والرجال واألطفال ..
ولقد عمت الفرحة والرسور ، ورسمت 
ــامة بني املرىض ،شوهد ذلك جليا  االبتس

أثناء عملية التوزيع 
ــة   ويف هذا اإلطار أكد مدير عام  مؤسس
أن    : ــي  القطريف ــور  منص األخ   ــفقة  الش
الهدف من هذا التوزيع هو  زرع  االبتسامة 
ــني إخواننا  ــرسور ب ــة وال ــال الفرح ،وإدخ

ــذا إحياء  ــرىض ، وك ــا امل ــا ،وأبنائن واخواتن
ــاون يف املجتمع .وحث  ــل والتع روح التكاف
املقتدرين وفاعيل الخري عىل بذل املزيد من 
ــعادة يف حياة  العطاء من أجل إدخال الس
هؤالء املرىض الذين هم يف أمس الحاجة إىل 

رعايتهم والوقوف إىل جانبهم .
كما عرب القطريفي عن شكره وتقديره 
ــم   ــذي دع ــس  ال ــي للمالب ــز العزان ملرك
ــي كان لها  ــس الت ــذه املالب ــة به املؤسس

األثر الطيب بني املرىض .

تدشين مشروع  كسوة الشتاء لمرضى الفشل الكلوي والسرطان لعام تدشين مشروع  كسوة الشتاء لمرضى الفشل الكلوي والسرطان لعام ٢٠١٨٢٠١٨

صنعاء/ سبأ
ــة العامة  ــا وزير الصح دع
ــكان الدكتور طه املتوكل  والس
ــز  واملراك ــفيات  املستش  ،
واملختربات  الخاصة  الصحية 
ــزام  االلت إىل  ــات  والصيدلي
ــوص  بخص ــوزارة  ال ــم  بتعمي
ــات  ــعار الخدم ــض اس تخفي
ــخيصية  والتش ــة  الطبي

واألدوية .
ــه  ــالل نزول ــك خ ــاء ذل ج
امليداني أمس مع مدير مكتب 
ــة  العاصم ــة  بأمان ــة  الصح
املروني لعدد  ــر  الدكتور مطه
من املستشفيات والصيدليات 
لالطالع  الخاصة  ــربات  واملخت

ــتوى الخدمات فيها  عىل مس
ــعار  باألس ــا  التزامه ــدى  وم
ــع  م ــب  يتناس ــا  بم ــددة  املح
حجم انخفاض سعر الرصف 

مقابل الريال.

ــذ  ــزول أخ ــالل الن ــم خ وت
ــفيات  ــن املستش ــات م التزام
ــات  والصيدلي ــربات  واملخت
ــعار  أس ــض  بتخفي ــا  بقيامه
ــل  يكف ــا  وبم ــا  خدماته
ــاة  معان ــن  م ــف  التخفي

املواطنني واملرىض .
ــوكل  املت ــر  الوزي ــد  وأك
ــة  كاف ــتتخذ  س ــوزارة  ال أن 
ــراءات القانونية الرادعة  اإلج
ــاه كل من يخالف التعميم  تج
ــددا عىل  ــا ، مش ــادر عنه الص
ــة والرقابة عىل  ــة املتابع أهمي
ــن  م ــد  للتأك ــفيات  املستش
جودة الخدمات التي تقدمها 

للمرىض.

دشنت بمديرية منبه بمحافظة صعدة الحملة البيئية ملكافحة 
ــوءة باملديرية والتي تنفذها وزارة املياه  وباء الكولريا باملناطق املوب

والبيئة.
ــف  تهدف الحملة عىل مدى أربعة أيام بتمويل منظمة اليونيس
ــيل إىل الرش  ــاون املجتمع املح ــاركة وتع ــاركا ومش بحضور 70 مش
ــة والتوعية البيئية للقضاء  ــذا الرش الرذاذي والنظاف الضبابي وك
ــوق  ــىل وباء الكولريا والحرشات الناقلة للمرض بمركز املديرية س ع

الخميس ومناطق نيد البارق وجاوي املدينة وبطني وعياش .
وخالل التدشني أوضح نائب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة 
املهندس عابد أحمد طاووس، أنه وبناء عىل توجيهات قيادة وزارة 
ــذ الحملة يف مديرية  ــادة املحافظة تم تنفي ــيق مع قي املياه بالتنس
منبه الحدودية للقضاء عىل الكولريا والحرشات الناقلة لألمراض .

ــرذاذي  ــرش ال ــة ال ــوم بعملي ــة تق ــرق امليداني ــت إىل أن الف ولف
ــتنقعات والبيارات  والضبابي ملواقع تكدس املخلفات وتواجد املس
ــق  ــيل باملناط ــع املح ــة املجتم ــات وتوعي ــة املخلف ــة وإزال والنظاف

املستهدفة.

وزير الصحة يدعو المستشفيات والمختبرات وزير الصحة يدعو المستشفيات والمختبرات 
الخاصة إلى االلتزام بتخفيض ا0سعارالخاصة إلى االلتزام بتخفيض ا0سعار

مكافحة وباء الكوليرا في مديرية مكافحة وباء الكوليرا في مديرية 
منبه بصعدةمنبه بصعدة

ــرياً من  ــة  19 أس ــة حج ــتقبلت محافظ اس
ــعبية الذين تم  ــان الش ــش واللج ــال الجي أبط
ــادل األرسى مع  ــة لتب ــن صفق ــم ضم تحريره
تحالف العدوان السعودي األمريكي ومرتزقته.

ــل  ــرضه األخ وكي ــذي ح ــتقبال ال ويف االس
ــاف ووكيل املحافظة  املحافظة عبد امللك جح
ــماعيل املهيم  ــيل ووكيل املحافظة إس عادل ش
ــى  ألق ــيل،  الحم ــم  ابراهي ــة  املحافظ ــل  ووكي
ــة  ــه كلم ــو خرفش ــف أب ــة ناي ــرشف املحافظ م
ــعادة بعودة أرسى  ــن الفرحة والس عرب فيها ع
ــني إخوانهم من  ــعبية ب ــش واللجان الش الجي
ــم  وصموده ــم  ثباته ــا  مثمن ــة  املحافظ ــاء  أبن
ــا يف مقارعة العدوان  ــات التي بذلوه والتضحي

ــل الله  ــالء من أج ــة والعم ــن املرتزق ــه م وأدوات
والوطن.

وأشاد أبو خرفشة بالدور النضايل والبطويل 
ــة حجة يف جبهات  ــذي يقدمه أبناء محافظ ال
ــاً كل الرشفاء والغيورين من ابناء  القتال، داعي
ــة وبقية املحافظات إىل رسعة التحرك  املحافظ

والنفري إىل ميادين العزة والكرامة.
ــررون عن  ــرب األرسى املح ــم، ع ــن جانبه م
ــارات وثبات يف  ــعادتهم بما تحقق من انتص س
مختلف الجبهات القتالية، مؤكدين صمودهم 
وثباتهم واعتزازهم بما قدموه يف سبيل الوطن، 
ــم الكاملة للعودة إىل  ــتعدادهم وجهوزيته واس

جبهات الرشف والعزة.

حجة تستقبل حجة تستقبل ١٩١٩ أسيرًا محررًا أسيرًا محررًا

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 

Alahnomi1@gmail.com 

رسائلكم تصل إلينا:

althawrah99@gmail.com
althawrah99@yahoo.com الثــــورة
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أحمد يحيى الديلمي
يوميات الثورة

ــؤولي البيت  في ضوء المواقف الصادرة عن مس
ــه الخصوص وزيري  ــض األمريكي وعلى وج األبي
ــاد  أبع ــح  تتض  ، ــن  األمريكيي ــة  والخارجي ــاع  الدف
األجواء السرابية وخيبات األمل التي ستحبط أي 
ــن ، ذلك  ــالم في اليم ــة لمزعوم الس ــة تفاوضي جول
ــمت  أن تصريحات الوزيرين ماتيس وبومبيو اتس
بالتناقض واالنحياز الفاضح للتحالف الذي تقوده 
ــن جرائم  ــا اقترفه م ــى اليمن بكل م ــعودية عل الس
ــف الدولي  ــاوزت التوصي ــاعة تج ــي البش ــة ف غاي
ــع ذلك يصر  ــاملة ، م ــرب واإلبادة الش ــم الح لجرائ
ــؤولون في أمريكا على استمرار هذه الحرب  المس
ــدوان  ــرار الع ــدر ق ــى أن مص ــد عل ــة للتأكي الظالم
ــتنفد األغراض  ــه لم يس ــد الطولى في ــب الي وصاح
ــع بأدواته  ــدوان ،  ودف ــا خطط للع ــي من أجله الت
ــن الحرب الهمجية على اليمن  في المنطقة إلى ش
ــوى أنهم  ــن ال ذنب لهم س ــن ، الذي ــه الطيبي وأبنائ
ــة والحرص  ــة الوطني ــرة والهوي ــبثون بالذاك متش
ــيادة  ــاظ على الس ــرار والحف ــتقاللية الق ــى اس عل
الوطنية ومناصرة قضايا األمة وفي المقدمة قضية 
ــطيني وحقه المشروع في  ــعب العربي الفلس الش
ــاته  ــتقلة والحفاظ على مقدس ــة دولته المس إقام
ــي  الت ــة  الجريم ــي  ه ــذه  وه  ، ــدس  الق ــا  وأهمه
ــا تمثل أهم  ــا العدوان ، مع أنه ــتحقوا من أجله اس
ــلمين  ــكل العرب والمس ــي وحضاري ل موروث دين
ــرم يوجب كل هذا  ــك بهذه الثوابت ُج ، فهل التمس
العقاب الجنوني المخالف ألبسط القيم والمبادئ 

اإلنسانية والقوانين الدولية؟!!.
ــاؤم وإحباط  ــاب التش ــكالم من ب ــول هذا ال ال نق
ــف األمريكان  ــة مواق ــتنباط لماهي ــه اس ــم لكن الهم
ــي كانت قد  ــس وبمبيو الت ــات ماتي ــدءاً بتصريح ب
ــالل ثالثين  ــاف الحرب خ ــرورة إيق ــدت على ض أك
ــاء اليمن  ــدى أبن ــار ل ــت حاالت استبش ــاً وبعث يوم
ــوة  صح ــروه  اعتب ــن  الذي ــطاء  البس ــن  المكلومي
ــى  ــار إل ــة االستبش ــدت حال ــه وامت ــر مباغت ضمي
ــويد الذين  المبعوث األممي وإلى األصدقاء في الس
ــتمرار  ــض اس ــاني يرف ــو إنس ــى نح ــون عل يتصرف
العدوان والحصار االقتصادي الجائر ، وتم التحرك 
ــيء  إلجراء جولة جديدة من المفاوضات إال أن الش
المؤسف أن حالة اإلحباط جاءت على لسان نفس 
ــاف الحراك  ــرض محاولة إضع ــخصين في مع الش
ــة الرد والتبرير  ــيوخ األمريكي ، لغ في مجلس الش
ــد على  أن  ــة والتأكي ــرة بالفاحش ــت المجاه أوجب
ــاهمة أمريكا  ــن ومس ــدوان على اليم ــتمرار الع اس
ــر فيه مصلحة أمريكية بمزعوم الحد  بشكل مباش
ــماح بوجود حزب  ــع اإليراني وعدم الس من التوس

الله جنوب السعودية . 
ــاومة  ــاذجة ومحاولة مس إنها بالفعل مواقف س
ــة  الهمجي ــى  عل ــدل  وت ــخرية  الس ــر  تثي ــزاز  وابت
ــيكون لها تأثيرات كبيرة  ــة األمريكية وس والغطرس
ــدم التفاؤل ،  ــث ع ــذا مبع ــات وه ــى أي مفاوض عل
ــات  ــرض لممارس ــي تع ــد الوطن ــكالية أن الوف اإلش
ــابقة وأخرها  ــوالت الس ــي الج ــاذة ف ــيطانية ش ش
ــدم توفر  ــبب ع ــم تنعقد بس ــي ل ــف الت ــة جني جول
ــه ، مع ذلك  ــد الوطني وعودت ــات ذهاب الوف ضمان
ــب الحقيقة  ــورة قل ــالم المأج ــة اإلع ــت ماكن حاول
ــه لم يفلح  ــد الوطني ، إال أن ــاء اللوم على الوف وإلق
ــاس  الن ــم  ــي مفاهي ــي ف ــالب التاريخ ــل االنق بفع
ــته هذه الماكنة  ــة عدم المصداقية وما مارس نتيج
ــم فإننا ال  ــق ، ومن ث ــف للحقائ ــل وتزيي ــن تضلي م
ــاوض مهما  ــى أي جوالت تف ــرة عل ــق آماال كبي نعل
ــنه ، فإن  ــن والمضيفين حس ــا المنظمي ــت نواي كان
ــبق على شيطنة النتائج كفيل  إصرار أمريكا المس
ــا يجعلنا في  ــو م ــنة ، وه ــا حس ــقاط أي نواي بإس
ــطوري لألبطال  ــود األس ــن على الصم ــن نراه اليم
ــال ، وهذا هو  ــات القت ــال في كل جبه ــال الرج رج
ــي له ، مع بقاء  ــار وموضع الرهان الذي ال ثان الخي
ــة  ــالم صادق ــى الس ــوات إل ــون الدع ــأن تك ــل ب األم
ــت مجرد حالة المتصاص  ــاعي جادة وليس والمس
الغضب المتصاعد في الغرب ضد استمرار العدوان 

.. والله من وراء القصد .. 

التفاوض !!التفاوض !!
وخيار الصمود وخيار الصمود 

عـبدالله عـيل صربي

مشاورات ال مفاوضات !

ــة باتجاه  ــى جدية ملموس ــوث األممي عل ــركات األخيرة للمبع ــت التح  دل
ــتجابت األمم  ــويد. فقد اس ــي مملكة الس ــالم اليمنية ف ــاورات الس إنجاح مش
ــا للعالج في  ــين جريح ــأن نقل خمس ــة صنعاء بش ــب حكوم ــدة لمطل المتح
ــي الذي طرحته صنعاء على  ــرط األساس ــلطنة عمان، علما أن هذا هو الش س

األمم المتحدة أثناء الترتيب لمشاورات جنيف المتعثرة.
إضافة إلى ذلك فقد جرى اإلعالن عشية سفر الوفد الوطني إلى ستوكهولم 
ــة أممية أيضا في  ــرى وبرعاي ــأن تبادل األس ــن اتفاق بين أطراف الصراع بش ع
ــد الوطني  ــاب الوف ــاء الصطح ــن غريفث صنع ــه مارت ــذي وصل في ــت ال الوق
ــفير الكويتي  ــة بمعية الس ــرة كويتي ــادر على متن طائ ــويد، الذي غ ــى الس إل
والمبعوثين السويدي واألممي، في إجراء أمني احترازي، يحول دون تكرار ما 

حدث للوفد أثناء عودته من مفاوضات الكويت 2016م.
ــا فيهم  ــة األطراف بم ــى تهيئ ــث عمل عل ــن غريفي ــظ أن مارت ــن المالح وم
ــراءات بناء  ــماه إج ــعودي االماراتي لالنخراط في ما أس ــف العدوان الس تحال
ــاس لمفاوضات جادة -أو هكذا يفترض- ستعقب مشاورات السالم.  الثقة كأس
ــة متصاعدة  ــوات دولي ــبقتها دع ــرة التي س ــرات األخي ــى المتغي ــر إل وبالنظ
ــول أن ثمة  ــانية يمكن الق ــن وتداعياتها اإلنس ــرورة إنهاء حرب اليم ــأن ض بش
ــت من طرف الرياض  ــاورات، ما لم يحدث تعن ــانحة لنجاح هذه المش فرصة س

ومرتزقتها.
مع ذلك يسود صنعاء وعموم المراقبين حذر شديد تجاه المشاورات نتيجة 
ــكريا مع كل جولة  ــابقة مع تحالف العدوان الذي كان يصعد عس التجارب الس
ــالل اليومين الماضيين  ــذه المخاوف قيام التحالف خ ــة. ومما يعزز ه تفاوضي
ــتهداف ميناء الحديدة بغارات مباشرة دون  بالتصعيد في عدة جبهات، مع اس

التفات للتحذيرات الدولية.
ــأل البعض لماذا لم يشترط الوفد الوطني وقف إطالق النار قبل  وهنا قد يس

مغادرته إلى السويد؟ 
وللجواب، يمكن القول أن المبعوث األممي كان حريصا على جمع األطراف 
على طاولة التشاور دون شروط مسبقة، وألن التفاوض ال يمكن أن يكون مقبوال 
ــاورات  ــعبيا في ظل الغارات والمواجهات، فقد طرح غريفث مصطلح المش ش
ــاركة الوفد الوطني في ظل استمرار العدوان،  حتى ال يكون هناك حرج من مش
ــانية، كمدخل لتحريك  وأضاف إلى ذلك إجراءات بناء الثقة أو األجندة اإلنس
ــاف نوايا األطراف وجديتها حول التفاوض والحل  الجمود التفاوضي، والكتش

السياسي.
ــلوبا غير مباشر، وسيكون  ــتتخذ أس ــاورات س غريفث صرح أيضا أن المش
ــى تلك والعكس، األمر الذي يبعث  ــيط نقل األفكار من هذه الطاولة إل دور الوس
على االستغراب، إذ سبق أن التقى الخصوم وتصافحوا أيضا في جوالت سابقة 

وتحت هدنات هشة أيضاً.
ــراف اليمنية لنحو  ــإن مفاوضات الكويت التي جمعت األط ــن للمفارقة ف لك
ــت إدارة  ــا لم تفلح تح ــالم أيض ــاورات الس ــمى مش ــهر، واتخذت مس ثالثة أش
ــاني، الذي استطاع المبعوث  ــيخ في حلحلة الملف اإلنس الموريتاني ولد الش
ــؤال ثان:  ــا، األمر الذي يقود إلى س ــدث فيه اختراقا ملموس ــي أن يح البريطان

لماذا نجح غريفث بينما أخفق ولد الشيخ؟
ــخصية، فإن الظروف والمتغيرات اإلقليمية والدولية  من وجهة نظري الش
ــس حبا أو رحمة  ــي لألزمة اليمنية لي ــث عن حل سياس ــت تتجه إلى البح بات
ــدوان على اليمن  ــة في الع ــعودية وهي رأس الحرب ــن ألن الس ــن، ولك باليمنيي
ــكري في اليمن. وبعد أن  ــل العس ــنوات من الفش تعيش مأزقا كبيرا بعد أربع س
ــقجي إلى تحريك ملف جرائم  ــت تداعيات جريمة مقتل الصحفي خاش أفض
ــتغله المبعوث الجديد  ــة الدولية، األمر الذي اس ــرب على اليمن في األروق الح
ــاس النطالق جولة  ــويد كحجر أس ــاورات الس ــاول أن يبني عليه في مش ويح

جادة من المفاوضات، وصوال إلى تسوية سياسية شاملة.

إب/سبأ
ــة وكيل  ــربة بمحافظة إب برئاس ــاء مديرية الس ــع ألبن ــش اجتماع موس ناق
ــيد والتعبئة لرفد الجبهات وتفعيل  ــة عبدالواحد املروعي آلية التحش املحافظ

دور السلطة املحلية واملجتمع يف هذا الجانب.
ــايخ  ــلطة املحلية باملديرية واملش ــم أعضاء الس ــرق االجتماع الذي ض وتط
ــاء املديرية  ــي تهم أبن ــن القضايا الت ــدد م ــان إىل ع ــال واألعي ــاء والعق والوجه

واحتياجاتها والصعوبات التي تعرتض عمل السلطة املحلية.
ــد وتفعيل دور  ــان فرعية يف العزل والقرى للحش ــكيل لج وأقر االجتماع تش
ــق املديرية يف إطار  ــني يف التعبئة العامة يف كل مناط ــاء والخطباء واملثقف العلم

برنامج محدد ومزمن .
ويف االجتماع أشار الوكيل املروعي إىل أهمية تكاتف الجميع إلنجاح عملية 

التحشيد لرفد الجبهات لدحر الغزاة واملحتلني .
ــتعدادهم رفد الجبهات باملزيد من  ــربة اس من جانبهم أكد أبناء مديرية الس

الرجال واملال ملقارعة قوى الغزو واالحتالل حتى تحقيق النرص .

املحويت/سبأ
ــتكملت لجنة الطوارئ املكلفة بإدارة برنامج الحوافز النقدية املدعوم من اليونيسف  اس
للرتبويني بمحافظة املحويت، تجهيز قاعدة بيانات املعلمني واملعلمات العاملني يف مدارس 
املحافظة. وأوضح مدير مكتب الرتبية باملحافظة رئيس اللجنة محمد نرس اآلنيس لـ(سبأ) 
ــنى استكمال  ــليم البيانات املطلوبة للجنة املركزية بوزارة الرتبية والتعليم ليتس أنه تم تس
ــراءات بدء رصف الحافز للعاملني يف املدارس. وثمن اهتمام قيادة وزارة الرتبية وحرصها  إج
علی متابعة ودعم إنجاح املرشوع للتخفيف من معاناة العاملني يف املدارس يف ظل تداعيات 

املرحلة التي تمر بها البالد.
ونوه اآلنيس بجهود الفريق الفني بمكتب الرتبية ورسعة تجهيزه قاعدة بيانات وأسماء 
ــان التوجيه الرتبوي  ــدان .. الفتا إلی أن املكتب بصدد تكليف لج ــني العاملني يف املي الرتبوي

للرقابة علی إستمرارية املستحقني للحوافز.
ــج الحوافز النقدية  ــة رئيس الفريق الفني إلدارة برنام ــعبة املالي بدوره أوضح مدير الش
ــة باملحافظة  ــل مزارق أن 7002 معلم ومعلمة يف 599 مدرس ــب الرتبية باملحافظة خلي بمكت

سيستفيدون من الحافز النقدي.

إب .. جهود مستمرة للتحشيد في مديرية السبرة إب .. جهود مستمرة للتحشيد في مديرية السبرة 

لجنة الحوافز النقدية بالمحويت تستكمل بيانات التربويينلجنة الحوافز النقدية بالمحويت تستكمل بيانات التربويين


