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الجمهورية لشؤون المرأة.. عضو مؤتمر 
الحوار الوطني، حكومة الوفاق الوطني, معتبرة أنها 

"فاشلة ومتناقضة وغير متجانسة.
ــت فــائــقــة الــســيــد فــي تــصــريــح لـ"السياسة  وقــال
الكويتية" نحن ال نعول كثيرًا على حكومة قامت 

على المحاصصة السياسية وعلى حساب التكنوقراط 
وذوي االختصاص.

وأضافت: "هذه حكومة تتفنن في خلق األزمات وال 
تحلها وبالتالي ال يمكن أن تقدم شيئا أو تضيف شيئا 
ايجابيا لموضوع القضية الجنوبية أو قضية صعدة أو 

على مستوى اليمن".

مستشارة الرئيس: حكومة باسندوة فاشلة
إشراف:

هناء الوجيه

ذكرى الـ 17 من يوليو 1978م تنعكس اهميتها من مالمح التعبير واالحساس   
التــي تشــعر بها المرأة التي وقفــت مع الزعيم علي عبداللــه صالح وبحثت عن 
االمــن واالســتقرار وهــي تواجه عواصــف االزمات التي مــرت على اليمــن مؤخر والتي 
مازالــت آثارهــا الى اليوم.. المرأة التي قابلت الوفاء بالوفــاء وتذكر المنجزات وتعترف 
بالجميل دون مصلحة او هدف اال عرفانًا بالمنجزات  وبحثًا عن االمن واالستقرار وتلك 
المرأة هي التي حياها الزعيم من خالل كلمته في اجتماعه بوســائل االعالم والقيادات 
المؤتمرية االســبوع المنصرم ومن نماذج تلك النســاء التقينا عددًا من الشــخصيات 
النســوية الالتــي تحدثــن عن ذكرى الـــ 17 من يوليــو وعن المنجزات التــي تلت ذلك 

التاريخ وإلى الحصيلة :

لقيت فتاة تبلغ مــن العمر 17  
عامًا مصرعها إثر عبث شقيقها 
بسالحه الناري بمديرية المشنة محافظة إب 
. وقال مصدر أمني في محافظة إب لوكالة 
"خبر" لألنباء " بأن شاب يبلغ من العمر 19 
عامًا كان يعبث بسالحه الناري ما أدى إلى 
اطــالق عــدد من االعــيــرة  النارية اتجهت 

صوب شقيقته أردتها قتيلة في الحال " .
وأضــاف " أن إدارة األمــن توقفت عن 
التحقيق في الحادثة نظرًا لتنازل أسرة 
الــجــانــي والمجني عليها عــن القضية 
التي راحــت ضحيتها الشابة برصاص 

شقيقها" .
ودعـــا الــمــصــدر كــافــة أبــنــاء مديريات 
محافظة إب إلــى عــدم العبث باألسلحة 

النارية للحفاظ على أرواحهم ونظرًا لما 
ينتج عن األمر من حوادث يترتب عليها 

من نتائج وخيمة تتمثل في إصابة ووفاة 
المواطنين .

مقتل شابة بعبث شقيقها بالسالح في إب

ـــ 38 مــن عمرها   أقــدمــت امـــرأة فــي ال
في مدينة كريتر بمحافظة عدن على 

االعتداء على زوجها أثناء نومه بالطعن .
وقالت الشرطة في مدينة كريتر بمحافظة عدن 
بأن المرأة طعنت زوجها بسكين في بطنه أثناء 
نومه في المنزل ، نقل على إثرها إلى المستشفى 
لتلقي العالج ، فيما تحفظت الشرطة على 

ات القانونية. الزوجة لإلجراء
ــر مركز االعـــالم االمــنــي إن الحادثة  وذك
ارتكبت على خلفية نزاع بين الزوجين ، 
وإن التحقيق جار في القضية لكشف كافة 

مالبساتها.

عزيزي المستهلك:

احذر شراء المنتجات المعروضة للبيع قريبة االنتهاء
الجمعية اليمنية 
لحماية المستهلك

المرأة تحتفي بذكرى 17 يوليو
أمة الملك: في عهد صالح تعلمت بناتنا وأبناؤنا

الوالدة امة الملك الضياني- في الستين من العمر تحدثت قائلة : ما عرفنا اال علي  عبدالله صالح ونحبه من 
قلوبنا دعينا له وصومنا من أجل يحمية الله ففي عهده تعلمت بناتنا وأوالدنــا، وشيدت المستشفيات.. 

تحسنت اوضاعنا والحمد لله كنا نعيش في أمان ما كنا نسمع بهذه االمور ال تفجير وال قتل وال شيء من 
هذه االهوال  نسمع عنها ونشوفها صحيح الدنيا تتغير ويسير االنسان ولكن يبقى معه حب الناس 
وأخالقه ومنجزاته.. اما اآلن نسأل الله ان يصلح امور البالد ويخارجها  ويعيد االمن واالمان ألن االمن 

قبل االيمان والناس قبل االكل والشرب تشتي امان.

أمل: رأينا الخير في عهد الزعيم

بثينة: الزعيم حقق منجزات كبيرة وسيبقى 
قائدًا وطنيًا تاريخيًا

امل الفيل طالبة جامعية تحدثت قائلة : انا سمعت 
من جدتي حكايات الماضي وكيف كان الناس يعانون 
الفقر والجوع والمرض وحكت لي عن ايام مقتل الرؤساء 
في اليمن وكيف اتى الزعيم وتقلد مقاليد الحكم.. 
جدتي دائما عندما كانت تحكي لي عن الزعيم كانت 

تدعو الله وتساله أن يحميه ومازالت كذلك سالتها يوما لماذا 
كل ذلك قالت شفنا الخير بعد ما جاء واثناء فترة االزمات 
عندما كنا نخرج للسبعين كانت تطلب منا وتلح ان تخرج 
معنا و كانت تقول بعمق من المحبة ال ترتبط بمصلحة وال 

استغالل اشتي اخرج من أجل علي.

وتتحدث في نفس االطار االخت بثينة المطري موظفة قائلة :الـ 17 من يوليو لحظة فارقة في التاريخ انتقل 
فيها اليمن من مخاوف نذر الصراعات والحروب المدمرة الى األمن واالستقرار والتنمية والبناء والديمقراطية 
والحوار وصوال الى وحدة الوطن اليمني بوسائل سلمية وديمقراطية في يوم الثاني والعشرين من مايو 
1990م.. الزعيم علي عبدالله صالح صاحب منجزات ال يمكن ان تنكر وسيبقى قائدًا وطنيًا تاريخيًا ألنه 
وضع األسس الراسخة والمداميك القوية لبناء الدولة المدنية وهذا ما سيبقى خالدًا في ذاكرة شعبنا 

اليمني وأجياله القادمة..

تقية: يكفي أنه خرج من السلطة دون 
مشاكل وقال للجميع تحاوروا

الوالدة تقية القهالي -في الخمسين 
من العمر تحدثت قائلة : من لما قامت 
ت الجمهورية والــبــالد  الــثــورة وجـــاء
تتحسن كنا فــي فقر وجـــوع وخــوف 
ــيــوم لفقر وخــــوف.. الله  ورجــعــنــا ال
من البالد ويخرج الحوار الى طريق 

ِّ
يؤ

اما على عبدالله صالح يكفي انه خرج 
من السلطة بدون مشاكل وقال للناس 

تحاوروا والواقع ما شفنا في عهده 
اال الخير واالمان واالستقرار تعليم 
ومــدارس ومستشفيات وجامعات 
ــا بــدأنــا  ــاء  م ــهــرب وكــلــيــات ومــــاء وك
نتجعجع فيها اال عندما بدأت االزمات 
وهذه كلمة حق يسير الناس او يبقوا 

ما يظل اال الوفاء وكلمة الحق .

ومن جانبها تقول االخت امنية منصور- طالبة جامعية: عندما ننظر للظروف التي مرت بها الدول التي أمنية: الـ17 من يوليو يوم فارق في تاريخنا
عانت من االزمات مؤخرًا نجد ان اليمن خرجت بحلول سلمية تتجلى فيها حكمة وحنكة الزعيم علي عبدالله 
صالح وهذا امر يعترف به الجميع اال اولئك الذين انكروا كل المنجزات التي تحققت في عهد تولي الزعيم 
من يوليو الذي يعتبر يومًا فارقًا في التاريخ .مقاليد الحكم.. ومن الوفاء ان ننحني له بالشكر والعرفان وله منا كل التقدير ونحن نحتفل بذكرى الـ 17 

لطيفة: التبادل السلمي 
للسلطة أسس دعائمه الزعيم

ونختتم مع االخــت لطيفة الهمداني -ربة 
بيت والــتــي تحدثت قائلة : استغرب ممن 
يمحون وينكرون كل منجز حتى وان كانت 
هناك سلبيات او قصور في بعض االمور ولكن 
اذا كــان حجم المنجزات والمكاسب كبيرة 
وال يمكن ان تنكرها العين لماذا نقابل الخير 
بالجحود ال بأس ان يكون هناك تغيير وتبادل 
سلمي للسلطة وهذا ما غرس اساس دعائمه 
الزعيم علي عبدالله صالح حين اقــر مبدأ 
التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة 

وحين دعا الى حل التنازع بالحوار واالحتكام الى 
العقل من وجهة نظري، وكما اثبتت االيام ان 
الزعيم مثل صورة الحكمة اليمانية التي تجلت 
في أفعاله وتصرفاته وحرصه على الوطن 
ومصالحه وفــي هــذه الفترة نحن نحتاج الى 
العقول التي تجسد الحكمة وتفكر في المصلحة 
الوطنية ألن  البالد تمر بأصعب ازماتها وتحتاج 
الى جهود مخلصة من أجل الوصول الى بر االمان 
والستعادة ما دمرته االزمات ليستطيع الوطن 

الوقوف على قدميه مجددًا.

امراة تطعن زوجها 
اثناء نومه


