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كذبة منظمة التعاون اإلسالمي عن استهداف مكة

االجتماع فشل في إصدار بيان واكتفى 
برسالة لألمم المتحدة

التقى مشائخ وأعيان قبيلة نهم

الصماد يشيد باألدوار البطولية للقبائل في مواجهة العدوان

كما استعرض اللقاء االض���رار التي تعرضت 
لها مناطق نهم وقراها نتيجة غ��ارات العدوان 
السعودي وآليات معالجتها وتخفيف االضرار التي 
لحقت باألهالي والقرى التي تعرضت المزارع وآبار 

المياه فيها للتدمير من قبل طيران العدوان.
وأشاد رئيس المجلس السياسي األعلى في اللقاء 
باألدوار البطولية السباقة والدائمة والحيوية التي 
سجلتها قبائل نهم في مواجهة العدوان ومواجهة 
االستهداف الدائم في الفترات الماضية.. معربًا 
عن الشعور الكبير بالمعاناة التي تحملها ابناء 
قبيلة نهم وكل قبائل اليمن التي تواجه العدوان 
المجنون والهيستيري وال��ذي لم يوفر وسيلة 
عدوانية او جريمة اال وارتكبها في سبيل اخضاع 
ابناء اليمن وقبائلها الذين قالوا كلمتهم في سبيل 

حرية اليمن واستقالله وكرامته.
واستعرض رئيس المجلس األعلى مع اعيان 
ومشائخ نهم مستجدات االوضاع على الصعيدين 
السياسي والميداني واألدوار الحالية والمستقبلية 
المبنية على التكامل في االدوار بين الجميع من 
اجل تحقيق االنتصار الذي تصبو اليه اليمن والوفاء 
للتضحيات المستمرة التي يقدمها رجال اليمن 
في الجبهات ويقدمها الشعب اليمني الصابر 

نت 
ُ

والمتحدي بكل قوة للحرب الشاملة التي ش
عليه واستهدافها لكل مقومات الحياة وأساليب 
المعيشة واالق��ت��ص��اد الوطني والسلم واألم��ن 

االجتماعيين.
وأكد ان اليمن تواجه اليوم عدوًا محبطًا كان 
هدفه وم��ازال اهانة المجتمع اليمني وتمكين 
القاعدة وداعش منه كما حصل في عدن وبعض 
المناطق الجنوبية ..م��ش��ي��دًا بمستوى الوعي 
االجتماعي الكبير والقوي والراسخ الذي جسدته 
ال���روح الوطنية اليمنية ف��ي ك��ل قرية وناحية 
ومنطقة ومدينة يمنية ، مدركة عدوها الحقيقي 
واسباب ال��ع��دوان والحصار واه��داف��ه وغاياته، 
وافشلت كل خططه ومعاركه وهجميته الشرسة 

على اليمن ارضًا وانسانًا.
وأش��ار رئيس المجلس السياسي االعلى الى ما 
تمثله المساندة بالموقف وال���رأي والمشورة 
الصحيحة والصادقة في سبيل تقوية الموقف على 
مختف المستويات، وتعزيز العالقة التكاملية بين 
السلطة الرسمية والقيادات المجتمعية ..منوهًا 
ال��ى الوضع االقتصادي وآلية ادارة ال��دول��ة منذ 
ما قبل العدوان بموازنة العام 2014م وصواًل 
ال��ى مواجهة المؤامرة االقتصادية والمساندة 

االجتماعية التي جسدت روح التكافل االجتماعي 
والوطني التي تساهم اليوم بكل ثبات في مواجهة 
الوضع الحساس وتصاعد المؤامرة على االستقرار 
العام ورفض كل مبادرات احالل السالم من قبل 

قوى العدوان السعودي االمريكي.
من جهته اشار عضو المجلس السياسي األعلى 
سلطان السامعي الى ما تمثله قبائل نهم من قيمة 
وطنية عالية والى ما سجله ابناؤها في مختلف 
ضرب بها االمثال، وتفاٍن 

ُ
الجبهات من بطوالت ت

في الدفاع عن الوطن واالرض والعرض وتقوية 
وتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني 
في مواجهة العدوان والحصار والغزو واالحتالل .

كما استعرض رئيس جهاز االمن القومي الجهود 
التي تبذلها المؤسسة االمنية بالتعاون مع ابناء 
القبائل والشخصيات االجتماعية لتعزيز االمن 
واالستقرار العام، مشيدًا بالمبادرات التي تقدمها 
القبائل اليمنية ومشائخها واعيانها والمواطنون 
والتي تحقق الغاية الحقيقية لألمن القائم على 
التكامل بين المؤسسة االمنية والمجتمع، وتصنع 
ال��ف��رق ف��ي استقرار االوض���اع وتعزيز الجهود 
وتجعل من األمن مسئولية جماعية واجتماعية 

وتكاملية.

التقى االخ صالح الصماد- رئيس المجلس السياسي األعلى -بصنعاء، اعيان ومشائخ قبيلة نهم بحضور عضو المجلس 
السياسي األعلى سلطان السامعي ورئيس جهاز االمن القومي اللواء عبدالرب جرفان.

تم خالل اللقاء - المنعقد الثالثاء الماضي- مناقشة االدوار البطولية والمبادرات التي قامت بها قبائل نهم في مواجهة 
العدوان السعودي ورفدها للجبهات بالمال والرجال.

إطالق سراح رئيس مؤتمر جبن 
و6 من مرافقيه 

طلق -الخميس- سراح القيادي المؤتمري األستاذ محمد 
ُ
أ

علي القمش -رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية جبن 
محافظة الضالع- وستة آخرين من قيادات واعضاء المؤتمر 

الشعبي العام بالمديرية.
ختطف من قبل مسلحين يقودهم متنفذ 

ُ
وكان القمش قد ا

من حركة انصار الله.
حيث داهمت عشرة اطقم مسلحة -عصر االثنين الماضي- 
قرية حجاج بمديرية جبن قادمة من رداع محافظة البيضاء 
تتبع المدعو أب��و رع��د الريامي التابع لحركة أن��ص��ار الله، 
واختطفت محمد علي القمش، رئيس فرع المؤتمر بالمديرية، 
وم��ن ك��ان معه في منزله من قيادات واعضاء في المؤتمر 

بالمنطقة واقتيادهم الى رداع.
وكانت فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات دانت في 
وقت سابق حادثة االختطاف وطالبت بسرعة التحرك لإلفراج 
عن المختطفين، فيما شهدت مديرية ُجبن محافظة الضالع 
-الجمعة- مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا بمشاركة قيادات وأعضاء 
وأنصار المؤتمر وحلفائه بالمحافظة وحضره االستاذ أحمد 
عبادي المعكر رئيس الفرع تضامنًا مع رئيس فرع مؤتمر 
ُجبن.. وعبر المشاركون عن إدانتهم لحادثة االختطاف 
واعتبروها سابقة خطيرة ال ينبغي السكوت عليها، وأعلنوا 
تضامنهم الكامل مع القمش وآخرين من قيادات مؤتمر 
مديرية جبن على ما لحق بهم من أذى، واستنكروا ممارسات 
استخدام القوة في حل الخالفات.. مشددين على ضرورة 
التزام الجميع بالنظام والقانون.. وطالبوا المجلس السياسي 
األعلى بسرعة التوجيه بضبط الجناة وإحالتهم للقضاء لينالوا 

جزاءهم الرادع.

أكثر من 350 طالبة يتعرضن لترسيب جماعي في الثانوية العامة بتعز
تفاجأت أكثر م��ن 350 طالبة بمديرية الشمايتين بتعز بأن 
جميعهن راسبات في النتيجة العامة للشهادة الثانوية العامة- القسم 
العلمي- التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم نهاية األسبوع المنصرم 
، في استهداف واضح لتعليم البنات في اليمن ، ويمثل هذا الرسوب 
الجماعي جرس انذار عن مخطط المتشددين الهادف لمحاربة تعليم 

الفتاة في البالد ..
الصدمة كبيرة وضحاياها اكثر من 350 طالبة من خمس مدارس ، 
»الميثاق«- ان المتطرفين والظالميين  وهذا يؤكد- بحسب تربويين ل�
يقفون وراء هذه الجريمة والتي تمثل حربًا قذرة ضد تعليم الفتيات 
..معتبرين ان سبب هذا الرسوب الجماعي الذي يجري ترويجه كذبة 
مفضوحة ، متهمين رئيس المركز األمتحاني بالتورط بهذه الجريمة 
بزعمه انه حدث غش جماعي ، متسائلين اين كان ..واين اللجنة االمنية 
..وطالب التربويون القائم بأعمال وزير التربية التدخل لمعالجة قضية 

الطالبات الالتي تعرضن للظلم ممن يحاربون تعليم المرأة .
مدينة التربة -مركز مديرية الشمايتين- شهدت االحد تظاهرة 
لعشرات الطالب والطالبات وأولياء االمور وعدد من التربويين الذين 
نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي بمدينة التربة 
للتعبير عن غضبهم واستيائهم لقرار الرسوب الجماعي في مادة 
اللغة العربية والذي طال أكثر 350طالبة أدين االختبارات في مركز 

مدرسة الغافقي بمنطقة أديم الحضارم ..
تفيد المعلومات ان الرسوب الجماعي تم بناء على محضر غش سري 

رفعه رئيس المركز االمتحاني الذي قرر معاقبة جميع الطالبات بسبب قيام أحد البالطجة بافتعال الفوضى وإطالق 
األعيرة النارية في الهواء.

وشمل قرار حرمان الطالبات من نتيجة مادة اللغة العربية في مدرسة أنس بن مالك والحسين وخولة وأديم للبنات 
والنور العلمية.

ووصف تربويون في مديرية الشمايتين هذا اإلج��راء بأنه غير 
قانوني كونه عاقب الطالبات اللواتي ليس لهن ذنب فيما حصل بداًل 

من معاقبة الشخص الذي تسبب بافتعال الفوضى.
من جانبه وصف عماد السقاف رئيس مركز يمن ميديا جايد 
للتنمية: قرار الغاء اختبار مادة اللغة العربية لجميع الطالبات في 
المركز االختباري بأنه غير قانوني الن اللجنة لم تحقق مع الطالبات 
بمزاعم الغش الجماعي أو الغش بالقوة.. متسائاًل: بأي شرع أو قانون 
تربوي يتم معاقبة اكثر 350 طالبة بالرسوب بسبب إقدام أحد 
البالطجة المطلوبين أمنيًا بإطالق الرصاص والتهجم على المركز 

االختباري؟!
وأضاف السقاف : كان االولى ان تقوم اللجنة االمنية التابعة للمركز 
االختباري بدورها بضبط اي اختالالت ومعاقبة المتسبب بداًل من 
قيام رئيس المركز االختباري بمعاقبة الطالبات اللواتي ليس لهن 

دخل بماحدث .
وقال :إذا كان هذا االجراء نابعًا من الحرص على القيم التربوية 
والمصلحة التعليمية بالتأكيد سيحظى بتأييد مجتمعي واسع 
لكن لالسف يبدو ان قرار الرسوب الجماعي الذي طال الطالبات 
في خمس م��دارس كان استهدافًا واضحًا للمرأة ومحاولة لهدم 
معنوياتها وثنيها عن التعليم ألنها بنظر لجنة االختبارات هى 

الحلقة االضعف.
وناشد رئيس مركز يمن ميديا جايد الجهات المختصة ممثلة 
بوزارة التربية والتعليم ضرورة إعادة النظر في هذا القرار وتجنب ماسينتج عنه من آثار سلبية على مستقبل الطالبات 

ومسيرتهن العلمية والحياتية ..
مطالبًا جميع المنظمات المدنية الحقوقية واتحاد نساء اليمن القيام بالدور المطلوب في سبيل إنصاف الطالبات 

ورفع الظلم عنهن..

 كتب/ احمد الرمعي

> أعلنت ما تسمى منظمة التعاون اإلسالمي -التي تهيمن عليها السعودية- 
عن توجيه رسالة من لجنتها التنفيذية الى األمم المتحدة التخاذ ما اسمتها 
ات الدولية الالزمة في عدم االعتداء مستقباًل على مكة المكرمة في  اإلجراء
إشارة الى ما روجت له اآللة اإلعالمية السعودية بأن الصاروخ الذي أطلقه الجيش 
اليمني على مطار عبدالعزيز في مدينة جدة كان يستهدف مكة المكرمة، 
وهو األمر الذي نفته اليمن حينها وأكدته  األقمار الصناعية التابعة لكثير من 

الدول الكبرى ومنها أمريكا وبريطانيا.
وف��ي االجتماع -ال��ذي عقد الخميس ول��م تشارك فيه العديد من ال��دول 
االسالمية ومنها إيران- تحفظت جمهورية العراق على هذه الرسالة التي 
حاولت السعودية من خاللها تضليل العالم، حيث أوضحت العراق أن هذا 

الموقف جاء لعدم وجود إثبات للحادثة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال -الجمعة: إن 

العراق أعلن تحفظه على القرار الصادر عن المنظمة.
الفتًا الى أن تحفظ العراق يأتي بسبب وجود إثبات لوقوع الحادثة إضافة الى 
أن قدسية بيت الله الحرام ومكانته السامية في نفوس المسلمين ال تسمح بأن 

يتم زجه في مثل هكذا قضايا ونزاعات.
 وكانت اآللة اإلعالمية السعودية قد وظفت مسألة اعتراض صاروخ أطلقه 
الجيش اليمني واللجان من نوع »بركان1« على مطار عبدالعزيز العسكري 

بجدة- ردًا على العدوان الذي تشنه السعودية على بالدنا -توظيفًا ضخمًا 
في محاولة لحشد العالم االسالمي باالدعاء أن الصاروخ كان يستهدف مكة 
المكرمة وقد وجد هذا التوظيف بعض األصداء لكنه لم يكن مقنعًا للغالبية 

من المسلمين.
ات السعودية بيان تحالف العدوان نفسه الذي قال بأنه  يدحض االدع��اء
اعترض صاروخًا باليستيًا أطلقه الجيش اليمني واللجان على بعد 65 كيلو 

مترًا من مكة المكرمة.
ومن يعرف جغرافية السعودية والمنطقة الغربية منها تحديدًا يدرك 
جيدًا أن القول بأن هذا الصاروخ كان يستهدف مكة المكرمة ينطوي على 
الكذب المفضوح، حيث اعترف بيان تحالف العدوان بأنه تم اعتراض الصاروخ 
على بعد 65كم وهو ما يؤكد أنه كان يستهدف مدينة جدة التي تبعد نفس 
المسافة التي أعلن تحالف العدوان أنه دمر الصاروخ فيها، وهذا يؤكد بيان 

الجيش اليمني بأن الصاروخ كان يستهدف مطار عبدالعزيز بجدة.
كان على هذه المنظمة بداًل من كذبها المفضوح ومطالبتها بحماية مكة من 
اليمنيين، أن تطالب العدوان السعودي ومن يتحالف معه بكف عدوانه على 
الشعب اليمني وإيقاف قتله وتشريده وتدمير مقدراته ألكثر من قرابة سنة 

وتسعة أشهر بداًل من هذه الهرطقات.
الجدير ذكره أن االجتماع فشل في إصدار بيان نتيجة الكذب المفضوح 
للعدوان السعودي وعدم تصديق المشاركين في المؤتمر له، فاكتفى بتوجيه 

رسالة لألمم المتحدة.

األمين العام يبعث عددًا من برقيات التعازي

الزوكا ُيعزي بوفاة الشيخ محمد الحالمي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ نجيب محمد علي صالح الحالمي عضو اللجنة 
الدائمة.. رئيس لجنة الشئون االجتماعية بالمجلس المحلي بمديرية النادرة 

وإخوانه وكافة آل الحالمي في وفاة الشيخ / محمد علي صالح الحالمي..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا.. وباسم قيادات وهيئات ومكّونات وأعضاء 
وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة سائاًل 
الله -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه 

فسيح جناته.. وأن يلهمكم الصبر والسلوان.. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

.. ويعزي بوفاة العميد محمد اسماعيل الشيخ

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا برقية 
عزاء ومواساة إلى اللواء حمود اسماعيل الشيخ واألخ عماد محمد اسماعيل 
الشيخ، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله العميد محمد اسماعيل الشيخ..
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
ر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة وعبَّ

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
.. ويعزي بوفاة الحاج عزيز الفراصي

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا عددًا 
من برقيات التعازي حيث بعث برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي احمد 
الفراصي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، وكافة آل الفراصي بمديرية الحداء 

بمحافظة ذمار، في وفاه الحاج عزيز حسين الفراصي..
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  وعبَّ

وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون.
.. ويعزي بوفاة أحمد العماد

بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى العقيد محمد احمد علي العماد عضو المجلس 
المحلي، وإخوانه، وكافة آل العماد بجحانة خوالن، وذلك بوفاة والده أحمد 

ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر  علي العماد...وعبَّ
الشعبي العام وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون

.. ويعزي بوفاة العميد حمود علي عبيد
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األستاذ فيصل علي عبيد، وإخوانه، وكافة آل عبيد 

بمحافظة إب، وذلك بوفاه أخيه العميد حمود علي عبيد..
ر الزوكا باسمه شخصيًا وباسم األمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام  وعبَّ

وكافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة.
سائاًل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه 

راجعون

األستاذ/ عارف عوض الزوكا
األمين العام للمؤتمر الشعبي العام


