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حرم السفير االندونيسي تقيم بازارًا خيريًا لصالح ضحايا ميدان السبعين
اقامت حرم السفير االندونيسي لدى اليمن السيدة فريدة اولياء االربعاء  

حفاًل خيريًا وبازارًا يعود ريعه لضحايا السبعين.
وكانت السيدة فريدة اولياء على رأس مستقبلي ضيوف الحفل الذي حضره عدد 
من زوجات رؤساء ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن وزوجات كبار 
المسؤولين تتصدرهم حرم وزير الخارجية الدكتورة عزة غانم، وكذا حشد من 
النساء وسيدات االعمال وزوجات رجال االعمال، باإلضافة إلى رئيسات وممثلي 
عدد من المؤسسات االجتماعية والخيرية، وعدد من عضوات الجالية اإلندونيسية 

المقيمة في اليمن..
وألقت حرم السفير االندونيسي كلمة في الحفل اشادت فيها بالعالقات المتينة 

بين اليمن واندونيسيا من زمن طويل..
وقد اقيم في الحفل الذي أبرز جوانب من الحياة والثقافة االندونيسية 
بازار خيري بيعت فيه العديد من المنتجات اإلندونيسية التقليدية والحرف 
اليدوية، وتم جمع ريع هذا البازار والتبرع به لضحايا جريمة ميدان 

السبعين..

اليمن.. والعيش في حالة طوارئ معقدة
منظمات دولية بعين واحدة

بالتأكيد عندما تتحول األزمة السياسية الى 
حرب قذرة ضد أبناء الشعب بمختلف فئاتهم 
وشرائحهم االجتماعية.. هنا البد من التوقف 
كثيرًا أمام الوحشية والهمجية التي يواجهها 

اليمنيون من قبل بعض االطراف 
السياسية.

إن حياة النازحين 
والالجئين التي 

تهيج عواطف 
ب������ع������ض 
ت  لمنظما ا
ال��دول��ي��ة 
وال������دول 
ال��ك��ب��رى 
ت��س��ت��ح��ق 

االح��ت��رام.. 
ما  عند لكن 

ت��ع��ي��ش ك��ل 
مدن وقرى اليمن 

ح���روب���ًا ض��روس��ة، 
ن  طنو ا لمو ا يعيش  و

ب���دون أدن���ى مقومات 
ال��ح��ي��اة االن��س��ان��ي��ة وال 
يجدون أبسط االهتمام 
والرعاية أو الحقوق التي 
كفلتها الشرائع السماوية 

أو المواثيق واالتفاقات 
ال��دول��ي��ة، ول��و ف��ي أدن��ى 

مستوى من تلك الحقوق 
التي يحظى بها النازحون أو 

الالجئون.
ال ندري عندما تعيش مدن 

بدون كهرباء وال مياه.. وطرق 
مقطوعة ومحالت تجارية مغلقة 

ومدارس وجامعات محتلة من قبل 
مسلحين ومليشيات تنصب خيامها 
في أبواب المنازل وأخرى تمنع بالقوة 

وصول النفط والغاز والمواد الغذائية 
الى المدن .. أو عندما تعيش اليمن 
بدون كهرباء في إعالن حرب قذرة ضد 
الشعب اليمني.. فما هو إذًا دور الدول 
الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذية والمنظمات الدولية أمام 
شعب يعيش حصارًا غير مسبوق..؟!

إن الشعب اليمني يواجه موتًا جماعيًا من 
قبل أحزاب فاشية تتلذذ بموت أبناء الشعب 

اليمني باطاًل ودون ذنب اقترفوه..
ال فرق بين الموت بالرصاص أو االلغام أو 
األحزمة الناسفة أو القذائف.. والموت في 
غرفة العمليات بالمستشفيات بسبب انطفاء 
الكهرباء.. وال بين تناول أدوي��ة أو أغذية 
صارت سمومًا قاتلة بسبب تعرضها للحرارة 
جراء انطفاء الكهرباء وعدم عمل ثالجات 

التبريد..
 وال فرق بين من يقتلون ويشنقون برصاص 
العناصر االرهابية أو من يسمون أنفسهم 
أنصار الشريعة.. وبين من يختطفون في 
شوارع صنعاء أو تعز ويقتلون في معسكرات 
متمردة وأحياء وأمراء حرب مَنْ دخلها ال يعود 

الى أهله أو يُسمع له صوت.
وعلى الرغم من كل هذا نترك القارئ 
لمنظمات  ا بعض  تتجاهل  كيف  مل  يتأ
يتعرض  لتي  ا ئم  لجرا ا بشاعة  لدولية  ا
وت��رك��ز حديثها عن  اليمني  الشعب  لها 
حرب.. وتتناسى حروبًا قذرة أخرى، وهذا 

يجعلنا نخاف أن تكون هذه المواقف تعكس 
قراءتهم لحرب عادلة وأخرى غير عادلة.. 
خصوصًا وأن دماء اليمنيين مقدسة سواء 
قتلوا برصاص القاعدة أو مليشيات مسلحة 
تسعى للوصول الى السلطة عبر سفك دماء 
الشعب واستخدام الغذاء وال��دواء كسالح 

إلخضاعه..
قبل أيام ذكر نفيد حسين ممثل المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن 
اليمن يمر بحالة طوارئ معقدة واالحتياجات 
االنسانية تستمر في النمو بمعدالت مثيرة 
للقلق مع وصولها ال��ى مستويات عالية 
من تشريد للمواطنين، وقد تم تسجيل 
أكثر من 170000 نازح ونازحة داخليًا من 
محافظة أبين، وكذلك 314.000 نازح 
بسبب النزاعات في مناطق الشمال، على 

الرغم من هذا التزال اليمن تفي بالتزاماتها 
الدولية، وتستضيف أكثر من 224.000 نازح 
معظمهم من الصومال بسبب الجفاف، وعدم 
االستقرار والصراع السياسي وانتهاكات 
حقوق االنسان في منطقة القرن االفريقي 
والذين يفرون بحثًا عن الحماية والسالمة 

والفرص االقتصادية.
وقال نفيد حسين: إن المفوضية استجابت 
ألزمة النازحين في المناطق الجنوبية 
منذ الوهلة  األولى في مايو من العام 
الماضي، وقدمت المساعدة إلنقاذ 
حياة االشخاص النازحين داخليًا، 
كما ساعدت في توفير مأوى 
بديل ألكثر من 600 عائلة 
ن��ازح��ة م��ن ال��ذي��ن كانوا 
يعيشون في المدارس، 
وذل���ك ب��ه��دف تفريغ 
ال��ف��ص��ول ال��دراس��ي��ة 
لتمكين 6000 طالب 
وطالبة م��ن ال��ع��ودة 

للدراسة.
مشيرًا الى أن معظم 
العائالت النازحة تتوق 
للعودة الى منازلهم 
ف��ي أب��ي��ن، ولقد 
أرسلوا شبابهم 
ل��الط��م��ئ��ن��ان 
ع�������ل�������ى 
تهم  ممتلكا
وت���ق���ي���ي���م 

الوضع العام.
ضية  لمفو ا و  
ت��ع��ت��ب��ر ع���ودة 
االش�����خ�����اص 
مواطنهم  ل���ى  ا
االصلية من أفضل 
ال���ح���ل���ول عند 
لظروف  ا توفير 
المناسبة، مؤكدًا 
ضية  لمفو ا ن  أ
ت��ق��ي��م م��ن��اط��ق 
ال��ع��ودة المحتملة 
وت���دع���م اح��ت��ي��اج��ات 
ومصالح النازحين، آخذة في االعتبار قلق 
النازحين من الوضع االمني ومدى توافر 

سبل كسب المعيشة.
وق��ال: إن معالجة مشكلة النزوح هي 
عنصر أس��اس��ي ف��ي تعزيز االستقرار 
في البالد، وال يمكن الوصول ألي حلول 
دائمة لهذه الصراعات دون معالجة محنة 

االشخاص النازحين داخليًا في اليمن.
وأض���اف: إن اليمن يحتاج ال��ى الدعم 
المستمر من جيرانه والمجتمع الدولي 
خالل هذه الفترة االنتقالية الحرجة من 
أجل ضمان السالم واالستقرار في البالد 

والمنطقة.
لقد جعلنا هذا التصريح نتساءل عن 
حقيقة توافر الظروف المناسبة في جعار 
ولودر وزنجبار، والحال بالنسبة للعاصمة 

صنعاء وتعز وغيرهما..
في أبين ال م��اء وال كهرباء وال غ��ذاء وال 
خدمات وقلق من المسلحين ومن االلغام 
والمتفجرات.. وفي صنعاء وغيرها.. ال كهرباء 
وال أم��ن.. وال مستشفيات تعمل.. وأدوية 

فاسدة وشوارع مغلقة.

25 مليون يمني أشبه بحياة النازحين    يعيش أكثر من 
والمشردين، حتى وإن كانوا في منازلهم ومدنهم وقراهم 

ولم يغادروها أبدًا..

الناشطة األغبري 
تدعو وزيري الداخلية 
والكهرباء لالستقالة

ط�����ال�����ب�����ت 
الناشطة اليمنية 
سامية األغبري 
وزيري الكهرباء 
وال���داخ���ل���ي���ة 
بسرعة تقديم 
لتيهما  ستقا ا
قعهما  موا م��ن 
فشلهما  بسبب 
ف���ي وض���ع حد 
ل���الع���ت���داءات 

المستمرة على أبراج الكهرباء.
وج����اء ف��ي ن��ص رس��ال��ة األغ��ب��ري 
الموجهة الى الوزيرين - بدون تحية 
وللمواطنين  لنفسيكما  اح��ت��رام��ًا   -
واعترافًا بالفشل.. أرجو منكما تقديم 

استقالتكما..
مضيفة في سياق الرسالة : من لم 
يستطع حماية برج كهرباء لن يحمي أمن 
وطن.. ومن لم يستطع توفير الكهرباء 
لمدينة لن يستطيع ان يوصلها الى 
مناطق أخرى أو حتى يضمن استمرارها 

في المدن الرئيسية.
وقالت: »المطبلون« اآلن »با يزعلوا« 
ألنه ال يجوز المساس بوزيرين فاشلين !
مختتمة الرسالة بالقول: »وانا زعالنة 
ألنه من يومين ونحن دون كهرباء يوم 
تخرج عن الخدمة ويوم تضرب بخبطة. 
وال��وزي��ر وخصوصا الداخلية يتفرج. 
فرحان باالسماء التي ينشرها لمخربي 

الكهرباء ».

25 مليونًا  محاصرون ويتعرضون 
لحرب دواء وغذاء بشعة

معاناة نازحي الحصبة وتعز ال تختلف عن زنجبار وجعار
مفوضية الالجئين: اليمن تواجه أعلى 
المستويات في تشريد المواطنين

طالبت رئيس الجمهورية بالتدخل..

وكيلة التعليم الفني تحتج على ممارسات الوزير
> فيما اليزال الوطن يصارع ألم محاوالت الخروج من األزمة 
»القاتلة« يُصر البعض وبتحدٍ صارخ على اإليغال عبثًا في 
ممارسة العمل اإلقصائي وتحويل مؤسسات الدولة الى ساحة 
للصراع الحزبي على النحو ال��ذي يمكن ه��ؤالء من تطهير 
المؤسسات والمرافق الحكومية مما يسمى العهد المظلم.. بينما 
هم جاءوا بكل مسميات الظلم والحقد والبؤس ومبادئ البطش 
والتدمير والتنكيل وإحداث حالة من الفوضى الالمنقطعة في 

هذه المؤسسات والمرافق العامة.
مئات الموظفين الحكوميين عانوا ومازالوا مما يسمى »تطهير 
المؤسسات من الفاسدين« التي أنتجتها ثورة الديماغوجيين 
والنفعيين البراجماتيين والمتطرفين في الدين وأصحاب 

البراءات المختلفة..
عديد من المؤسسات الحيوية التي كانت هدفًا ألولئك 

»الثورجية« الذين نقلوا نزعات العنف والفوضى الى تعطيل هذه المؤسسات 
وإصابتها بالشلل.. اليوم تتجه سهام الحقد لتطعن في مؤسسة تعليمية أخرى 
في ظل لحظات وطنية عصيبة.. وهي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني 
الذي يقول مسؤولون فيها إنها أصيبت بالشلل نتيجة الممارسات اإلدارية 
»المسيسة« التي جاء بها الوزير الجديد في حكومة الوفاق حافظ ثابت نعمان.. 
وقالت وثائق حصلت عليها »الميثاق« تلك الممارسات النابعة من مواقف وتعامل 
سياسي حزبي بحت بعيدًا عن القوانين، حيث قام الوزير بتعيين مديري عموم 
محل وكالء الوزارة وتفويضهم بكافة الصالحيات التي يحجمها عن اآلخر المعين 

بقرار جمهوري. 
وأضافت الوثائق أن تلك الممارسات وغيرها حولت الوزارة 
بكل وحداتها إلى ساحة صراع حزبي ما أدى الى توقف العملية 
التعليمية وتأخير االمتحانات النهائية للمعاهد والكليات التابعة 
للوزارة وهو مؤشر خطير تجاوز حدود المؤسسية وقيم االنتماء 

المهني ومبادئ الوفاق الوطني..
 وعلى نحو عملي قام الوزير بإقصاء وكيل ال��وزارة لقطاع 
المعايير والجودة الدكتورة ابتهاج الكمال التي قالت إنها وغيرها 
كانوا على رأس منهاج الوزير نعمان في اإلقصاء واتهامهم 
بالفساد لكونهم ما يزعمونه من بقايا العهد المظلم »حد زعم 

الوزير..
وفي تظلم تقدمت به الدكتورة ابتهاج الكمال وكيلة الوزارة 
أكدت أن الوزير نعمان ال يمتلك أية خبرة أو مهنية ويقوم بحملة 
تشويه للقانون، كما قام بإصدار قرارات عشوائية ما أثر على سير العملية 
التعليمية في المعاهد ويهددها باالنحراف عن مسارها االستراتيجي المخطط 
للنهوض بهذا النوع من التعليم كأبرز ركائز التنمية وحل مشاكل البطالة 

وغيرها.
وأردفت قائلة: »غير أن بيئة عمل كالتي يحاول هذا الوزير فرضها لم تعد 
موائمة لعمل وطني وإبداعي مسؤول في ظل نزعة حزبية فجة ونظرة دونية 
ضيقة تدعي بأن الوزارة هي ملك لهذا الحزب أو ذاك تتيح له التصرف والعبث 

بمكوناتها وأموالها كيف شاء كما هو حال ومنهج الوزير نعمان..

طفلة تموت ليلة زفافها
تناقلت وسائل إعالمية مؤخرًا خبر مأساة 
طفلة يمنية جديدة من ضحايا الزوج المبكر.. 
فقد استقبل مستشفى قرية العشية الواقعة 
في محافظة حجة  فتاة قاصر في الثالثة عشر 
من عمرها جثة هامدة جراء نزيف حاد مميت 
وتمزق في اعضائها التناسلية فى ليلة زفافها.

وطالبت أسرة الفتاة القاصر التي توفيت في 
ليلة زفافها، بحسب ما ذكرت مصادر إعالمية، 
بإعدام زوجها الذي تسبب لها في نزيف أدى 

إلى وفاتها.
وقال شقيقها مهدي: »اهلل أعلم ما فعلوه 
لن  ونحن  وتكالبوا عليها  قتلوها  باختي 
نتسلم الجثة »ماذا سنفعل بالجثة نحن نريد 
القصاص لقتل أختي ..طبعًا زوجها هو القاتل 

الفعلي«.
وأكد تقرير المستشفى أن إلهام وصلت إلى 
المستشفى جثة هامدة وأنها توفيت جراء 

تمزق شديد في أعضائها التناسلية..
 أما زوجها فقال: »إن زوجته كانت مريضة 
وتعاني االعياء عندما تزوجها ولم يتمكن 
من معاشرتها ألنها رفضت بسبب خوفها 

ومرضها«..
 وقد انتشرت ظاهرة تزويج القاصرات في 
اليمن خاصة في المناطق الريفية، ونظمت 
لذلك تظاهرات تطالب بتحديد سن الزواج.


