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خالل لقائه بالمشائخ واألعيان

ل بوابة االنتصار على العدوان ومرتزقته
ّ
رئيس المجلس السياسي: مديرية نهم تمث

بن حبتور: استهداف طائرات العدوان المدارس يؤكد عجزه عن تحقيق أي شيء

وأشار إلى ما تمثله مديرية نهم من بوابة لالنتصار في مواجهة العدوان وما يسجله أبناؤها 
وقياداتها من قيم اإليمان واالنتصار لليمن والمجتمع اليمني وقضيته العادلة وإدراكهم ووعيهم 
المتقدم بمخططات العدوان وأهدافه الرامية إلى امتهان كرامة كافة أبناء الشعب اليمني وتسليمهم 
للقاعدة وداعش والفوضى والدمار كما هو حاصل في األمثلة الحية في المناطق الجنوبية أو كما 
حصل في العراق وغيرها ..واستعرض رئيس المجلس السياسي األعلى أهداف وغايات العدوان من 
التصعيد في الساحل الغربي لليمن وما يمثله ذلك من تأكيد على فشله في جبهة الداخل وانتصار 
قبائل اليمن الذي يتعزز يوما بعد آخر في كل الجبهات .. مشيدًا بما يسطره األبطال من كافة 

أبناء اليمن وأبناء نهم في جبهات صد الغزو واالحتالل في معركة الحفاظ على الساحل الغربي .
وأكد األخ صالح الصماد على استيعاب كل القدرات والتضحيات التي تقدم في سبيل عزة وكرامة 

الوطن والمواطن اليمني وهو أبسط عرفان يمكن أن يعمل الجميع على تحقيقه .
وتناول المعاناة التي تسبب فيها العدوان والحصار على الشعب اليمني بهدف تجويعه وتركيعه 
واستسالمه وهو الهدف الخاسر للعدوان وأدواته .. مشيرًا إلى االنعكاسات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية على دول التحالف ضد اليمن وما تعاني من خسائر ومشكالت وتناقضات أخرجها إلى 
السطح العدوان على اليمن وفاقمها وستزيد حدتها كل يوم يستمر فيه العدوان والحصار على 
الشعب اليمني الذي أصبح صموده مضرب المثل وقدرته على المواجهة واالنتصار تؤلم كبريات 

الدول المتحالفة ضده.

وشدد رئيس المجلس السياسي األعلى على أهمية الوعي ونشره في األوساط االجتماعية والقبلية 
سفك والمجازر 

ُ
بما يحدث ويحاك من مؤامرات على اليمن وشعبه وعدم التهاون في الدماء التي ت
رتكب بحق أبنائه من قبل عدوان همجي غاشم لم يشهد له التاريخ مثيًال.

ُ
التي ت

من جانبه استعرض عضو المجلس السياسي األعلى محمد النعيمي المجازر التي ارتكبت بحق 
رًا بما لحق بالقاضي ربيد 

ّ
أبناء نهم وراح ضحيتها المئات من المدنيين األبرياء نساًء واطفاًال.. مذك

وعائلته وصوًال إلى مجزرة مدرسة الفالح ..وأشار إلى القدرة واإلرادة الصلبة لدى أبناء نهم وقبائلها 
ل الجميع  في مواصلة الصمود والثبات وتقديم قوافل الدعم للجبهات بالمال والرجال وتحمُّ
قضية واحدة هي قضية الوطن وكرامته وعزته وحريته..فيما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور أن مديرية نهم قد تحولت عنوانًا من عناوين الشرف والكرامة لكل يمني وأن 

كل يمني فخور بهذه القبائل والشخصيات الوطنية الصادقة والقوية والمخلصة.
رتكب بحق المدنيين تؤكد عجز العدو عن تحقيق أي شيء ُيذكر في 

ُ
وأوضح أن الجرائم التي ت

الجبهات وهو ما يزيد من تأكيده استهدافه للمدارس بالقصف بالطائرات الحديثة واألسلحة 
المتطورة.

وبدوره أكد وزير الدفاع أن ما صنعه أبناء نهم وما قدموه من تضحيات، صنع مادة تاريخية 
لألجيال في البطوالت والصمود والوطنية واالخالص .. مبينًا أن الجميع ومؤسسات الدولة ستكون 

إلى جانبهم ومعهم وتفتخر بهم وبما حققوه .

من جهته أشار نائب رئيس هيئة األركان إلى ما تمتلكه نهم من قدرات ومقدرات ومعرفة وثقافة 
ورصيد وطني من المواقف والرجال األفذاذ في كل المجاالت.

ه مشائخ وأعيان نهم إلى ما يمثله الموقف الوطني اليوم في مواجهة العدوان  وفي اللقاء نوَّ
السعودي االمريكي من شرف كبير تهون في سبيله كل التضحيات في مواجهة عدو وعدوان ال 

يملك قيمًا وال أخالقًا وكل أهدافه وأغراضه مكشوفة للجميع .
ولفتوا إلى ما يقدمه أبناء نهم في كل الجبهات من بطوالت وما يشاركون به أبطال الجيش واللجان 
الشعبية من انتصارات وحماية أرضهم وقراهم وما تمثله من قيمة تكاملية في الحفاظ على سالمة 

اليمن وأمنه والدفاع عن سيادته.
وأكدت مداخالت مشائخ وأعيان نهم ما يمثله الصمود في الجبهات ورد الغزو واالحتالل من 
قيمة إيمانية ووطنية ومعرفة ووعي الجميع بحقيقة العدوان واهدافه ومخاطر ما يراد لليمن 
أن يصل إليه واستمرار كل أبناء نهم األحرار في المعركة المصيرية من أجل حرية واستقالل 
اليمن .. الفتين إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي في مواجهة 
المشكالت والتحديات وتأثيرات العدوان واالستمرار في دعم الجيش واللجان الشعبية والحفاظ 

على النسيج االجتماعي.
حضر اللقاء رئيس جهاز األمن القومي اللواء عبدالرب جرفان.

لع 
َّ
وزير الداخلية يط

على أداء كلية وأكاديمية الشرطة

اطلع وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسى على سير العمل 
ومستوى األداء في كلية الشرطة، كما تفقد مرافقها واألضرار التي لحقت 
بإدارة الكلية واسطبل الخيول جراء استهدافها من قبل طيران العدوان 
السعودي خالل الفترة الماضية.وأشاد الوزير القوسي بجهود العاملين في 
الكلية وهيئة التدريس على تفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية في ظل 
العدوان والحصار.. وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع وخاصة خالل 
المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان على بالدنا..رافقه 
خالل الزيارة مدير عام كلية الشرطة العميد الركن عبدالله قيران وعدد 
من ضباط وأفراد الكلية..إلى ذلك اطلع وزير الداخلية اللواء الركن محمد 

عبدالله القوسي على سير العمل في أكاديمية الشرطة.
وحــث الــوزيــر- خــالل الــزيــارة التي رافقه فيها القائم بأعمال رئيس 
األكاديمية العميد مسعد الظاهري- على مضاعفة الجهود وتطوير األداء.

وقال: "باإلخالص في العمل نقهر العدوان، فأنتم العقول المفكرة في عمل 
الشرطة وبحوثكم هي التي ترشدنا في أعمالنا وبتطبيق البحوث ومخرجات 
األكاديمية نبني عليها خطط وزارة الداخلية سواء أكانت خططًا خمسية 

أو سنوية أو غيرها" .
كما زار وزير الداخلية مقر نادي ضباط الشرطة وطاف بالصاالت الرياضية 
المختلفة والمسبح والنادي الصحي.ووجه الوزير  إدارة النادي بإعادة فتح 
أبوابه واستقبال الزوار الذى كانوا يترددون عليه من مدنيين وعسكريين 

وتفعيل األداء أكثر من الفترة السابقة.
وقــال: "ال بد من إعــادة فتح النادي بما يكفل عــودة منتسبي الشرطة 

والهواة لممارسة األلعاب الرياضية والترفيهية".

بذل إلفشال محاوالت 
ُ
وزير التعليم العالي يشيد بالجهود التي ت

تعطيل العملية التعليمية بجامعة صنعاء
د وزير التعليم العالي والبحث 

َّ
تفق

العلمي حسين حــازب ومعه رئيس 
جامعة صنعاء الدكتور فوزي الصغير 
-السبت- سير العملية االمتحانية في 
كلية اآلداب ومركز الحاسوب بجامعة 

صنعاء للفصل الدراسي األول.
واطلع الوزير ورئيس جامعة صنعاء 
على سير االخــتــبــارات فــي مختلف 
أقسام كلية اآلداب ومستوى التزام 
أعضاء هيئة التدريس بتسيير عملية 
االمتحانات والصعوبات التي تواجهها 

والحلول والمعالجات المقترحة.
وطافوا بأروقة وقاعات االمتحانات 
المختلفة ، كما تــعــرفــوا على سير 
االمــتــحــانــات فــي الــقــاعــة المخصصة 
ــات المكفوفين  ــب ــطــال ــلــطــالب وال ل

الملتحقين بالكلية في مختلف التخصصات والتسهيالت المقدمة لهم.
واستمعوا إلى هموم ومشاكل الطالب اثناء أداء االمتحانات خاصة في ظل 
استمرار العدوان السعودي الغاشم على اليمن واستهدافه للمؤسسات 

التعليمية وانعكاس ذلك على مستوى العملية التعليمية.
وأشــاد الوزير بمستوى الحضور وااللتزام الذي لمسه من أعضاء هيئة 
التدريس بالكلية وحرصهم على مصلحة الطالب والوطن وإنجاح العملية 
التعليمية واستكمال امتحانات الفصل الدراسي الجامعي األول وإفشال كل 

المحاوالت الرامية لتعطيل العملية التعليمية أو إيقاف الدراسة .
وقال وزير التعليم العالي:" أقدم الشكر والتقدير للذين حاولوا تنفيذ 
اإلضراب في جامعة صنعاء النهم وجهوا رسالة للعالم من خالل إضرابهم بأننا 
دولة ديمقراطية وحكومة شرعية تمارس مهامها وفقًا للقانون والدستور 

خاصة في ظل استمرار الحرب والعدوان الشعب اليمني.
وأكد وزير التعليم العالي أن تجاوب بعض أعضاء هيئة التدريس الستكمال 
العملية التعليمية بعيدًا عن المكايدات السياسية يدفع الوزارة إلى البحث 
عن حلول ومعالجات لقضايا اعضاء هيئة التدريس بالجامعة .. الفتًا إلى أن 
فشل اإلضراب لنقابة أعضاء هيئة التدريس ليس معناه تجاهل قضيتهم 
، ولكن سيتم الذهاب إلى وزارة المالية مع رئاسة الجامعة لبحث ومناقشة 
قضايا أوضاع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإيجاد الحلول والمعالجات 
الالزمة.وأشار الوزير حازب إلى أن مشكلة المرتبات تحظى بأولوية مطلقة 

لدى الحكومة وان الجميع يعرف 
أسبابها وأهداف قوى العدوان من 
ورائها، منوها إلى أن صبر وصمود 
استاذة الجامعات وحرصهم على 
اداء واجباتهم في احلك الظروف 
قــد مثل منعطفًا مهمًا وخطوة 
متميزة نحو تعزيز الجبهة الداخلية 
وقهر ارادة قوى العدوان وأدواتها 
واالنتصار لقيم الحرية والكرامة 

واالستقالل والسيادة الوطنية.
ونــفــي وزيـــر التعليم الــعــالــي ما 
تناقلته وســائــل االعـــالم عــن نية 
ــغــاء نقابة  ـــــوزارة وتــوجــهــهــا إلل ال
اعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
واوضــح الوزير حــازب في تصريح 
لوكالة سبأ ان الخبر المنشور ليس 

له اساس من الصحة.
وأشــار الي ان المنشور في صفحته على الفيسبوك أكد اهمية امتثال 
الجميع للقانون وال أحد فوق القانون ..مؤكدًا ان تطبيق القانون سيجعل 
الجميع داخل الحرم الجامعي نقابة واحدة يعملون وفق المصلحة الوطنية 
.واطلع الوزير حازب مع المسؤولين علي سير اداء االمتحانات في مركز 
الحاسوب بجامعة صنعاء .واستمع من عميد الكلية الدكتور عدنان المتوكل 
ات المتخذة إليجاد الحلول والمعالجات  حول المشاكل والصعوبات واإلجراء
الالزمة لضمان انجاح االمتحانات.كما اطلع على اوضاع مركز الدراسات العليا 

بالجامعة والمشاكل التي يواجهها والحلول المقترحة .
وناقش خالل لقائه مع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور مجدي 
عقالن ونائب رئيس الجامعة للشئون االكاديمية الدكتور المطاع وعميد 
كلية التربية الدكتور عبدالله النهاري آلية العمل في الالئحة الخاصة بالقبول 
في التسجيل في الدراسات العليا والصعوبات التي تواجهه والمعالجات 

المطلوبة.
واكد الوزير حازب اهمية توسيع برامج الدراسات العليا مع مراعاة االلتزام 
باللوائح المنظمة لذلك .. موجهًا قيادة الجامعة والمسئولين في المركز الى 
وضع المقترحات والحلول الالزمة إلعادة النظر في الالئحة الحالية مع مراعاة 
ان ال تخل بالهدف االساسي منها وإمكانية تقديمها الجتماع المجلس األعلى 

للتعليم القادم لمناقشتها وإقرارها.

خالل لقائه بالمنسق المقيم 

وزير الخارجية: إعادة فتح مطار صنعاء مطلب 
أساسي الستئناف العملية السياسية

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله- السبت- السيد/ 
جيمي ماكجولدريك، المنسق المقيم لألمم المتحدة لدى بالدنا.تطرق 
اللقاء الى عدد من القضايا المتصلة بنشاط مكاتب االمم المتحدة العاملة 
في بالدنا وسبل تعزيزها وتسهيل أدائها وبما يمكنها من توفير الخدمات 
وااليفاء بالتزاماتها تجاه المواطن اليمني، وتخفيف المعاناة عن كاهل 
المواطنين في الجانبين الصحي والغذائي.وأكد ضرورة التنسيق المباشر 
لجميع المنظمات الدولية الحكومية العاملة في بالدنا عبر وزارة الخارجية 
بما يساهم في تقديم كافة الخدمات والتسهيالت الالزمة لعملها ولتحقيق 

األهداف المتوخاة من تواجدها في البالد.
وشدد المهندس هشام شرف على ضــرورة إعــادة فتح مطار صنعاء 
الدولي أمام المالحة التجارية والمدنية كمطلب أساسي إلنجاح أي خطوات 
خاصة بالتمهيد للعملية السياسية السلمية واستئناف مشاورات السالم 
، والتي يفترض أن يهتم بتحقيقها جميع من يرعون الحلول السلمية 
في اليمن.وجدد وزير الخارجية التأكيد على ان المجلس السياسي األعلى 
وحكومة االنقاذ الوطني تمد يدها من أجل السالم الذي يصون سيادة 
وكرامة وحقوق الشعب اليمني وثوابته الوطنية..بدوره أشار المنسق 
المقيم لألمم المتحدة إلى التواجد الميداني لكافة برامج ومنظمات ومكاتب 

األمم المتحدة وتوسيع أنشطتها.
كما أحاط السيد/ جيمي ماكجولدريك، وزير الخارجية بنتائج زيارة 
مبعوث األمين العام لبالدنا..حضر اللقاء األخت المستشار/ سلوى عبدالله 

الرفاعي، نائب رئيس دائرة مكتب الوزير للعالقات متعددة األطراف.

صمود أساتذة الجامعات قهر العدوان وأدواته 
ه إللغاء النقابة وليس لدينا توجُّ

التقى األخ صالح الصماد -رئيس المجلس السياسي األعلى- في القصر الجمهوري بصنعاء، السبت، 
مشائخ وأعيان مديرية نهم بمحافظة صنعاء بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور 
ووزير الدفاع اللواء الركن محمد العاطفي ومحافظ صنعاء حنين قطينة ونائب رئيس هيئة األركان 

العامة اللواء الركن علي الموشكي.

وفي اللقاء رحب رئيس المجلس السياسي األعلى بمشائخ وأعيان نهم ومن يمثلون قبائلها األصيلة 
التي ضربت أروع األمثلة في التضحية والفداء والصمود وصد المعتدين عبر التاريخ .. مشيدًا بما 
يسجله أبناء مديرية نهم وقياداتها من مواقف وطنية نابعة من اإليمان الذي يتجسد في اإلخالص 

والثبات والصمود في وجه العدوان.

وعبر رئيس المجلس السياسي األعلى عن تعازيه باسمه والمجلس السياسي وأعضائه وكل القيادة 
السياسية وقيادات الدولة ورجاالتها لمشائخ وأعيان وأبناء مديرية نهم إزاء ما لحق بهم جراء المجزرة 
الوحشية البشعة التي طالت مدرسة الفالح بالطائرات والقنابل األمريكية والتي أودت بحياة طالب 
وطالبات أبرياء ومواطنين مدنيين ال ذنب لهم إال أنهم أحرار أباة يرفضون الغزو واالحتالل والعمالة .

ر أبناء نهم مالحم بطولية وتاريخية لألجيال
َّ
أبناء نهم: صامدون في مواجهة عدوان مجرد من القيم واألخالق وزير الدفاع: سط


