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يتواصل في عدد قادم

عبداهللا الصعفاني

الشعب في
 ضيافة 
الصالح..

محمد حسين النظاري 

في اعتقادي أن االستقبال الذي أقامه الزعيم  
علي عبداهللا صالح -رئيس المؤتمر الشعبي 
العام- لالعبي فريق شعب إب المتوج ببطولة الدوري 
العام في نسخته العشرين، إلى جانب وصيفه وابن 
محافظته اإلتحاد، حمل في طياته معاني كثيرة، حيث 
برهن أن الرجل يتمتع بروح الشباب التي طالما ظهر 
بها وهو يستقبل الشباب والرياضيين في مختلف 

االلعاب.
غير أن االستقبال هذه المرة يأتي في ظروف مغايرة، 
فذهاب بطل الــدوري -الشعب-بدرعه وميدالياته 
الذهبية، الى جوار االتحاد بفضيته التي اكتسبها 
كوصيف للبطل، ذهابهم سوياً الى منزل الزعيم 
علي عبداهللا صالح، وتقديمهم الدرع إليه، قبل أن 
يعيده إليهم ليجعلوه في خزينة النادي ليكون درعاً 
أبدياً لشعب إب خاصة ولمحافظة إب بصورة عامة، 
دليل على أن الترابط مازال موجوداً بين شباب نشئوا 
في فترة حكمه، وبين قائد كان سباقاً لالهتمام 

بالرياضيين في مختلف األلعاب.
فكما أنه ليس باستطاعتنا إجبار البعض على محبة 
القائد، فمن حقنا على اآلخرين عدم النيل منا أو من 
أي شاب ورياضي يود االلتقاء بشخصية حكمت اليمن 
ألكثر من ثالثة عقود شهدت فيها نهضة رياضية من 
حيث البنية التحتية، فقد شيدت المالعب والصاالت 
وبيوت ومراكز الشباب في جل المحافظات، بعد أن 

كانت مقتصرة على صنعاء وعدن.
بحكمة الزعيم ودهائه المتصف به، أستطيع أن جزم 
بأنه اقتنص اللحظة المناسبة، وحضر الحدث في وقته 
وتاريخه، فقد كنت أعتقد أن رئيس الوزراء االستاذ 
محمد سالم باسندوة سوف يحضر ألرض الملعب 
لتسليم الدرع للفريق الفائز، ولكنه لم يفعل ليذهب 
الــدرع بنفسه لمنزل الزعيم علي عبداهللا صالح.. 
ولقد كان اللقاء مناسبة ليثبت دعم الزعيم في كل 
الميادين، فقد تبرع بعشرة ماليين ريال مناصفة 
للناديين-االتحاد والشعب-. فهل وصلت الرسالة يا 

هؤالء؟؟.
نعم كما وصف الزعيم علي عبد اهللا صالح رئيس 
المؤتمر الشعبي العام فوز فريقي شعب إب واتحاد إب 
بلقب بطولة دوري كرة القدم في اليمن ولقب الوصيف 
على التوالي بأنه فوز لكل أبناء محافظة إب، فقد فاز 

جمهور إب الشغوف بكرة القدم حتى النخاع .
لقد أجبر اللقاء الفاصل في نهائي الــدوري الكل 
على المتابعة بما فيهم الرئيس الصالح ، حيث قال: 
«نهنئكم على هذه الروح الرياضية الجيدة واألداء 
الممتاز، أنا ألول مرة أتابع مباراة وتابعتها باألمس 
تابعتها وكان األداء جيداً وممتازاً ورائعاً، أنا أبارك لكم 
وأبارك للمحافظة بشكل عام، وشكراً لإلداريين في 
الناديين على جهودهم وكذلك المدربين على الجهد 

الذي بذلوه».
كان االستقبال كذلك فرصة لكي يعبر الزعيم 
مجدداً عن شكره لكل أبناء محافظة إب حيث قال في 
كلمات مقتضبة وتحمل معاني كثيرة: «أشكر كل أبناء 
المحافظة بشكل عام على مواقفهم الثابتة والصادقة 
وهو موقف ليس جديداً على هذه المحافظة البطلة، 
فهي وقفت منذ أول قيام الثورة وقدمت قوافل من 
الشهداء، وكان خيار مناضليها علي عبد المغني وعبد 
اللطيف ضيف اهللا وعلي محمد الشامي وكثير من 
المناضلين من أبناء محافظة إب، الذين فجروا ثورة 

سبتمبر ودافعوا عنها، فهذا فخر للمحافظة».
لقد حمل العبو الشعب واالتــحــاد رسالة قوية 
للساسة قبل الشباب، مفادها أن المعروف ال يضيع 
بين الناس، وأن المودة هي الباقية، وأن االجواء مهما 
تعكرت بسحابة صيف فإنها سرعان ما تعود الى سابق 
عهدها.. كما فهمنا من زيارة الالعبين للرئيس السابق 
في منزله تعبيراً عن امتنانهم لما قدمه طيلة فترة 
حكمه، وأن محبته مازالت باقية في نفوس الناس.. 
وأن تقدير االخرين له لم يغادر قلوبهم، وهذا ما اكدته 
زيارة السياسي اليمني البارز والقيادي في تكتل أحزاب 
المشترك الدكتور محمد عبد الملك المتوكل، وبعدها 
زيارة األستاذ علي سيف حسن رئيس منتدى التنمية 
السياسية... فكل الزيارات تؤكد بأن حضور الزعيم 
تفرضه مكانته كرئيس سابق، ورئيس للمؤتمر 
الشعبي العام الشريك الرئيسي في الحكومة والحوار 

الوطني، والذي ال يمكن استثنائه اطالقاً.
إننا بحاجة الى قراءة الواقع وفق ما هو عليه، ال وفق 
اهوائنا وأمزجتنا، فبعد اكثر من عام على االزمة التي 
مرت بها بالدنا، وبعد من نصف عام على حكومة الوفاق 
الوطني، نستطيع القول بأن إلغاء اآلخر ليس خطأً فقط، 
ولكنه مستحيل بناًء على التركيبة السياسية والقبلية 
واالجتماعية التي تتميز بها بالدنا، فالقبول باآلخر هو 

العبارة للمرور بالوطن لبر األمان.

عبدالرحمن جحاف.. مآثر ومناقب 

الصراري يشكك 
بالرئيس من أجل إيران

ــام على القرار    لم تمضِ أي
الجمهوري القاضي بتعيين 
الصراري مستشاراً سياسياً وإعالمياً 
لرئيس حكومة الوفاق باسندوة، 
حتى أطلق لنفسه العنان للدفاع عن 
إيران ويشكك في مصداقية حديث 
االخ عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية حول  التدخل االيراني 
في شؤون 

اليمن..
حيث قال: 
ـــــزال  «الت
المعلومات 
نــاقــصــة 
ـــــــرأي  وال
الـــــعـــــام 
الــمــحــلــي 
ــــــــازال  م
يحتاج الى 
ت  ما معلو
دقـــيـــقـــة 
وموثقة»، ألن المسائل المتعلقة 
بين الدول ال ينبغي أن يقرر بشأنها 
بطريقة شكلية عن طريق إطالق 
تصريحات أو شيء من هذا القبيل».
ـــصـــراري في  ــذا يــشــكــك ال ــك ه
ــومــات رئــيــس  مــصــداقــيــة مــعــل
الجمهورية، بالتأكيد أن الصراري 
كــاذب، وال يمكن أن يكون صادقاً 
عندما يتطاول على الزعيم علي 
عبداهللا صالح في ذات المقابلة 
«الشرق  المنشورة في صحيفة 
ــراري صاحب  ــص ــال األوســـــط»، ف
«مهرة» كمستشار للكذب.. ودائماً 

عبد مأمور».

ضبطت االجهزة االمنية بمنطقة   
مس  ا ء  صنعا فظة  محا حة  لصبا ا
الفاسدة والمخالفة  التمور  ٢٥ طناً من 
للمواصفات كانت في طريقها لالسواق في 

امانة العاصمة
وبهذا الصدد اوضح مدير مكتب التجارة 
والصناعة بمحافظة صنعاء عبدالباسط 
الكميم ان تلك الكمية المضبوطة تعد 
اكبر كمية يتم ضبطها خالل الفترة 

الماضية..
وقد تم ضبطها على متن قاطرة تحمل رقم ١٨٩٧٤/ ٦ نقل تحمل عدد 
(٢٣٠٠) ألفين وثالثمائة صفيحة من التمور بما يعادل (٢٥) طناً من التمور 

المخالفة للمواصفات والمخزنة من العام 
الماضي وتم التحريز على تلك الكمية 

واحالتها الى النيابة..
الجدير بالذكر ان االصالح يسيطر على 
وقد  ليمنية  ا السوق  لتمور في  ا تجارة 
تمكنت الجهات المختصة قبل شهر رمضان 
من اعادة ما يزيد عن ٢٠٠ طن من التمور 
الفاسدة كانت ضمن ٦٠٠ طن من التمور 
التى قدمت من المملكة العربية السعودية 
كمساعدة لليمن استحوذ عليها االصالحيون 
للمتاجرة بها على الرغم من انها مجانية االمر الذي يؤثر على زراعة وانتاج 

التمور في اليمن..

(ساعة زمن) تألق رحمة حجيرة
كعادتها استطاعت  االعالمية المتميزة   

«رحمة حجيرة»  ان  تجذب جمهور 
المشاهدين بطريقة ساحرة ..رحمة ببساطة 
خرجت ببرنامجها  من الرتابة والوجوه المكررة 
التي التميز بين السياسة واعالنات تنظيف 

ادوات المطابخ ..
 ( ساعة زمن ) برغم انه لم يستضف اال ثالث 
شخصيات إال انه صار له حضور غير مسبوق 
..انه  جديد متجدد بشخصياته وجدية القضايا 
التي تناقش  بمصداقية ومهنية عالية ومسؤولية 

وطنية .. وليس  مجرد اسقاط واجب، وهو ما يشكل اضافة نوعية  لقناة 
اليمن اليوم  وتألقاً جديداً لإلعالمية القديرة رحمة حجيرة..  

لكبير    ا لممثل  ا
عبدالكريم محمد 
االشــمــوري يعيش في 
وضع صحي حرج، حيث 
أيام  يرقد منذ ثالثة 
في العناية المركزة في 

مستشفى آزال.
ــل الــكــبــيــر  ــث ــم ــم ال
عبدالكريم االشموري 
ظل يؤدي رسالته دفاعاً 

عن قضايا الشعب وصوتاً ضد 
الظلم والتجبر.. لقد أحبه الكبار 

والصغار باألدوار 
ــة التي  ــادف ــه ال
جــســدهــا خــالل 
مشواره اإلبداعي 
الذي يعد مدرسة 
فق  لمو ا ن  للفنا
مـــــع الــشــعــب 

وقضاياه..
ـــه  ـــوج مـــــا أح
للدعاء فــي هذا 
الشهر الكريم الكريم ولرعاية 

الدولة..

األشموري.. سالمات

ضبط 25 طناً من التمور الفاسدة واالصالح يبيع تمور المساعدات 

خسر الوسط المؤتمري مؤخراً واحداً    
من أبرز قياداته التنظيمية المتسمة 
بالنشاط والفاعلية والمهنية، انه الفقيد االستاذ 
عبدالرحمن جحاف عضو اللجنة الدائمة نائب 
رئيس الدائرة التنظيمية للمؤتمر الشعبي 
العام والــذي غيبه الموت بعد مسيرة عطاء 
وعمل مليئة باالشراقات واالبــداعــات التي 
شكلها عبر العديد من المحطات التنظيمية 
التي أعطى المؤتمر الشعبي العام من خاللها 
كل جهده و عصارة فكره وابداعاته من أجل 
االنتصار للمثل والقيم التي قام المؤتمر من 
أجلها خدمة للوطن والشعب وتعزيزاً لمسيرته 

السياسية والديمقراطية.
ان مآثر ومناقب الفقيد عبدالرحمن جحاف 
نائب رئيس الدائرة التنظيمية -رحمه اهللا- 
عديدة تعكس عظمة ما كان يتمتع به من 
ثقافة وقدرة تنظيمية متميزة جعلته دوماً 
يتمكن من انجاز كافة المهام المسندة اليه 
بدرجة عالية من القدرة والتفرد، وذلك ما 
أكسبه احترام وتقدير كل من حوله من 

القيادات والفعاليات المؤتمرية التي ظل معها ولم يبخل قط 
في سبيل تقديم عصارة جهده لخدمتها وخدمة المؤتمر عبر 
العديد من المحطات المهمة في مسيرة المؤتمر وخاصة منها 
تنفيذ المهام المرتبطة باعادة هيكلة المؤتمر وهي العملية 
التي أخذت نصيب األسد من اهتمام القطاع التنظيمي للمؤتمر 
والتي هدفت الى تطوير وتعزيز مسيرته، بما يتفق مع 
طبيعة المتغيرات والتحوالت المتسارعة التي شهدتها الساحة 

السياسية والتي كان على المؤتمر ان يعيد 
النظر في الكثير من االسس والقواعد واللوائح 
التي تنظم عالقاته وتدفع بدوره الوطني الى 

آفاق أكثر رحابة.
لقد كان القيادي المؤتمري عبدالرحمن 
جحاف واحداً من القيادات المؤتمرية البارزة 
ــالءاً حسناً من أجــل تحديث  التي أبلت ب
وتطوير المؤتمر وأسهم مع زمالئه بجهود 
ــر فيما تحقق  جبارة كــان لها أعظم األث
لتنظيمنا من انجازات على طريق اصالحات 
الهيكلة التنظيمية سواء أكان ذلك على 

الصعيد المركزي أو الالمركزي.
حقيقة ونحن اليوم نرثي الفقيد عبدالرحمن 
جحاف نائب رئيس الدائرة التنظيمية.. نشعر 
بعظيم المصاب وفداحة الخسارة لمؤتمري بارز 
ظل في مقدمة الصفوف يعمل بصمت من أجل 
الوطن والمؤتمر وخدمة ألبناء الشعب اليمني 
العظيم.. فإننا نقف باجالل أمام عظمة عطائه 
الذي أسهم في تعزيز االداء المؤتمري.. وبهذا 
المصاب الجلل نسأل اهللا العلي القدير ان يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان.
ونؤكد لفقيدنا اننا وكل اعضاء المؤتمر الذين فجعوا برحيله 
المفاجئ سنظل على الدرب المؤتمري سائرين حريصين على 
تحقيق كل االهداف العظيمة لتنظيم المؤتمر الشعبي العام وان 
نظل فخورين بما قدمه الفقيد لتنظيمه حريصين كل الحرص 

على ان نجعل ذلك في ذاكرة المؤتمر ووسطه التنظيمي..
انا هللا وانا اليه راجعون..

بقلم/
الشيخ/ صادق أمين أبوراس

األمين العام المساعد

مفاجآت اإلكرامية من اإلمارات إلى اإلصالح حملة «نستعبدهم»
ــا تقصده   ـــدري م ال أحـــد ي

ــاق الوطني  ــوف ال حكومة 
بقولها ان المستجدات المفاجئة 
قد تمنع نوايا صرف راتب شهري 
للموظفين اكرامية رمضان خالل 

االيام القادمة.
ربما تنتظر حكومة باسندوة صدور 
قرار من محكمة في اسبانيا بتعوض 
الشيخ حميد بمليار دوالر خسائر 

ــة وتتحملها  سبأ فــون خــالل األزم
الحكومة.

وربما يضغط المنشق علي محسن 
على باسندوة بأنه يريد فلوسه التي 
قدمها من جيبه اثناء االزمة النجاح 

االزمة.
وربــمــا يصرح صخر الوجيه ان 
ايـــرادات الدولة صفر.. ورمضان 

كريم.

حملة «سندهم» التي أطلقتها االمارات   
حكومة وشعباً بهدف تخفيف معاناة 
اليمنيين جــراء االزمــة الغذائية المتفاقمة 
وارتفاع االسعار حولها حزب االصالح الى حملة 
«نستعبدهم» حيث استغل التجمع الدفعة 
االولى من اكياس القمح في عملية توزيعها 
على الفقراء والمحتاجين مع شروط تعبئة 
استمارة انتماء لالصالح وطلب الرغبة الملحة 
في عضويته وااللتزام بشروط القمح االماراتي 

و٥٠كيلو ديمقراطية.
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