
إعالميو المؤتمر ينعون الزميل 
الصحفي علي عبدالغني الشرعبي 
المدير السابق لفرع وكالة «سبأ» 
ـــذي وافــتــه المنية  فــي عــدن وال
األربــعــاء الماضي عن عمر ناهز 
ــعــد حـــيـــاة حــافــلــة  ٦١ عـــامـــًا ب
بالتميز والمهنية وخدمة العمل 

اإلعالمي.
والفقيد من  أوائل الصحافيين 
اليمنيين، الــذيــن تــخــرجــوا من 
كلية االعالم جامعة القاهرة عام 

ـــى طاقم  ١٩٨٤م، وانــضــم ال
وكالة «ســبــأ»، وهــو عضو اتحاد 
ـــعـــرب، وعــضــو  الــصــحــافــيــيــن ال

االتحاد الدولي للصحافيين.
وعمل سكرتيرًا صحافيًا لدى 
ــدايــة عــام  رؤســــاء الــحــكــومــات ب
١٩٨٦، وحتى العام ٢٠٠٠م 
ــألخــالق الطيبة،  ــاًال ل ــث وكـــان م

والتفاني في أداء عمله.
عين في أواخر العام ٢٠٠٠م 
مديرًا عامًا لفرع وكالة في عدن 
حتى بداية صراعه مع المرض 
في العام ٢٠١٣م فرحمة تغشا 

فقيد الصحافة اليمنية.

عندما نقارن بموضوعية ومنطقية بين ما يقدمه 
أصحاب البقاالت وبيع الخضار وغيرهم للموظفين 
وبقية المواطنين، بما يقدمه المجلس السياسي 

األعلى الموقر، طبعًا ال مجال للمقارنة.
حال الناس أصبح في الحضيض وال داعي للزعل 
أو «الشخيط والــنــخــيــط».. الــمــواطــنــون خرجوا 
لتأييد ودعم المجلس السياسي.. ليس من أجل أن 
يشاهدوهم في التلفاز أو على صدر الصحف وليس 
ات.. واالجتماعات والصور..  من أجل عقد اللقاء
ات.. و«يتغدوا»  الخ.. يعني الناس «يصطبحوا» لقاء

اجتماعات و«يتعشوا» صور.. وما شاء الله كان..
اآلن مضى قــرابــة ثمانية أشهر على تشكيل 
المجلس السياسي الموقر.. مئات االجتماعات بشأن 
الرواتب.. كلها أين ذهبت؟ معقول تبخرت.. ال 

يمكن أن نصدق هذا!!
أصحاب البقاالت والمحالت ومالكو المنازل.. 
فلسوا.. نتفق مع بعضكم.. طز اذا فلسوا.. لكن 
من أين يأكل ويشرب الناس.. بالعقل.. اقنعوا 
أصحاب المنازل الذين رموا بعفش مئات وآالف 
المستأجرين للشوارع.. أو راجعوا أصحاب المخابز 
يرحموا كم من رجال «مسبع مربع» وهم يتوددون 
لصاحب المخبز «ويبوسوا» ركــب الشغالين أن 

يعطوا أوالدهم قطعة خبز ليذهبوا الى المدارس 
أو النقاذ حياتهم من الموت جوعًا.

انزلوا الى شوارع المدن والمحافظات واسمعوا 
آهات الناس.. أو افضل افتحوا زجاج سياراتكم 
الــمــدرعــة وشــاهــدوا كــم بــالــجــوالت متسولين!! 
زوروا أقسام الشرطة واطلعوا على معاناة آالف 
المواظفين «المستأجرين» الذين أصبح عدد 
منهم بدسوتهم وصحونهم وأوالدهم ومالبسهم 
يتنقلون بحثًا عــن دكــان يــأويــهــم.. أو طوابير 
التالميذ بالمدارس وستشاهدون كم طالبًا لم 
يعد بمقدورهم الوقوف بالطابور من سياط وآالم 

الجوع!
ال تــردوش لنا االذن الصوري.. ال تزعلوش من 
النقد البناء.. أنتم تتحملون مسئولية وطن وشعب.. 

وأنتم «سترة» لذلك وخرجت الماليين لتأييدكم.
على األقل اقنعوا أصحاب البقاالت ليصدقوكم.. 
ألنهم، بطلوا يصدقونا بعد خمسة أشهر.. بل 
اقنعوا األوالد أن األكل حــرام.. أو أصــدروا فرمانًا 
بإغالق المطابخ في المنازل.. أو أفضل شيء خلصوا 
اليمن من المستأجرين وارموهم مرة واحدة في 

البحر..
لكن أيش نقول ألصحاب البقاالت والمؤجرين، 
خالص.. حتى الذهب الذي كانت تحوشه «المكالف» 

بعناه.. وكل ما ادخرناه «زلج»..
نقترح على المجلس السياسي األعلي الموقر 
أن يصدر فرمانًا بفرض الصيام على الشعب ليًال 

ونهارًا ويكونوا القدوة!!
معقول «العرادة» اصبح دولة.. والنفط والغاز 

صارت أمورًا سيادية «عرادية» اخوانية فقط.. 
وتتركوا الشعب يموت.. ومعاكم صواريخ.. رووا 
«العرادة» العين الحمراء.. مش معقول تضحوا 
بالشعب ليتنعم الــعــرادة وجــبــاري والمتردية 
والنطيحة.. أبطل الله صواريخكم اذا لم تنفعنا 

اليوم.. وقد هي كما يقال عليَّ وعلى عدوي..
أمانة عليكم من صدق.. ما بش مرتبات، وتقبلوا 
أن بن دغر يتحكم بكم «وحمى عليكم».. هادي 
وبــن دغــر في المعاشيق قد طلع روحــهــم، أبو 
قحطان في مطار عدن ومعه بندق.. وانتم معاكم 
زلزال وأروغان والصرخة وتوشكا.. وقد شكيتم 
وبكيتم وناشدتم وطالبتم الجن واإلنس.. وبن دغر 
وهادي كل يوم يكذبوا عليكم.. وعادهم يبهرروا 

قد خلصوا كل المطالب باقي مطلب واحد فقط!!
مــرمــطــوا بنا ولــيــس لديهم قبة حــديــديــة أو 
ـــــارات وال  ــم تــعــد االم صــاروخــيــة تــحــمــيــهــم.. ل

السعودية تقبل بدخولهم أراضيها.
وأنتم ساكتين عليهم.. ليش..؟!

الــرواتــب حــق، وقــد حــان الوقت لتؤخذ بالقوة، 
وقيمة الصواريخ اخصموها من رواتبنا.. وصدق 

من قال: «قطع الراس وال قطع المعاش»..!!

تأسست عام ١٩٨٢م
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الزعيم.. 
السياسي البارع

 عبدالرحمن مراد
وفق وثائق «ويكيليكس» التي تم تسريبها في الفترة 
الزمنية التي سبقت ما يسمى بالربيع العربي و«هــي فترة 
الفوضى الخالقة وفق االستراتيجات والمفاهيم السياسية 
التي سبقتها زمنيًا وتوارت اثناء حدوثها في الخطاب السياسي 
واالعالمي العربي والعالمي» أقــول وفق تلك الوثائق التي 
نشرتها صحيفة المصدر المحسوبة على االخــوان يومذاك 
في عددها رقــم «١٤٤» والــصــادر بتاريخ ٢٤ سبتمبر 
٢٠١٠م، يصف السفير األمريكي بصنعاء كراجسكي، 
صالح بالداهية البارع، ويتهم ولي العهد السعودي ودوًال 
خليجية بدعم االنفصاليين ويصف حزب االصالح باالصولي، 
ويعترض السفير األمريكي يومها ويعتبر حزب االصالح 
حزبًا معتدًال الى حد كبير، وتلك االشــارات التي وردت في 
الوثائق لم تكن عبثية ولكنها كانت تدرك خطورة المرحلة 
وتستوعب معطياتها فصالح لم يرسل مفردته التي يصف 
بها حزب االصالح باألصولي على عواهنها ولكن أراد أن يتأكد 
من االدارة األمريكية مدى تفاعل حركة االخوان مع االدارة 
األمريكية ومدى التماهي مع استراتيجية «النــد» المعلنة 
عام ٢٠٠٧م في إنشاء شبكة اإلسالم المعتدل وهي شبكة 
تهدف الــى تفكيك المجتمعات العربية واالسالمية على 
أسس طائفية وعرقية وكانت تلك الشبكة نتاج دراســات 
واستراتيجيات بدأت منذ عام ١٩٨٣م حين تم اقرارها 
في الكونجرس كاستراتيجيات مستقبلية أخذت في النمو 
والتطور والتوسع وكلها -أي تلك االستراتيجيات- كانت 
تهدف الى اشاعة الفوضى الخالقة، وتفكيك النظام العام 
والطبيعي في المجتمعات العربية وإثارة النزعات الطائفية 
والعرقية والتحريض على االقتتال بين الطوائف وإطالة أمد 
الحروب وبحيث تصبح أبدية أمًال في الوصول الى حالة التدمير 
الشامل للعرب والمسلمين وتحولهم من دوائر الخير والحق 
والسالم الى دوائر اإللغاء والفناء والدمار مما يعكس صورة 
متوحشة عنهم في الذهنية الدولية باعتبارهم محاربين ال 
يحبون السالم واالستقرار وال التعايش وتحركهم مشاعر 
سلبية كالثارات واألحقاد والبغضاء وهي مشاعر ال تنسجم مع 
المستويات الحضارية المتعددة للعالم المتقدم والحضاري، 
وبالتالي قد ينشأ توافق عالمي بضرورة القضاء على االسالم 
باعتبار القضاء عليه هو الحل الوحيد إلنقاذ العالم من شروره.

وكانت مؤسسة «الند» قد أصدرت تقريرًا في عام ٢٠٠٥م 
كان من نتائجه حرب تموز ٢٠٠٦م بين لبنان واسرائيل، ولم 
تكن نتائج الحرب مرضية للجهاز االستخباري العالمي بدليل ما 
تناقله االعالم يومذاك عن رئيس وكالة المخابرات األمريكي 
ــق مصادر  ــه» «جيسي وولسي»حيث قــال -وف «ســي آي إي
إعالمية: «سنصنع لهم إسالمًا يناسبنا ثم نجعلهم يقومون 
بالثورات، فيتم انقسامهم على بعض لنعرات تعصبية، 
ومن بعدها قادمون للزحف وسوف ننتصر».. ولم تلبث تلك 
الوكالة حتى أطلقت تقريرًا عام ٢٠٠٧م بعنوان «تكوين 
شبكات إسالمية معتدلة» ووضع التقرير خططًا واقعية 
ومدعمة باالسماء والمنظمات المقترحة للتعاون وكان حزب 
العدالة والتنمية التركي من ضمن قائمة المنظمات المقترحة، 
وحين أراد صالح أن يطرح أصولية حزب االصالح على السفير 
األمريكي وهو يحاوره على موضوع الباخرة «كول» التي تم 
استهدافها إنما أراد أن يرسل للسفير إشارات ورموزًا بقدرته 
على فهم الحادث وعلى أنه جزء من حركة التفاعل بين االخوان 
«ســي آي إيــه» األمريكية  ــي- وبين وكالة الـــ -كتنظيم دول
ولذلك لم ُيحتجز «بدوي» الذي قام بالعملية بل أطلقه وقال 
للسفير األمريكي: البدوي تحت السيطرة األمنية وأنا قادر 
على التعامل معه في أية لحظة وقد أدرك السفير األمريكي 
هذه الرسالة ولذلك وصف صالح بالسياسي الداهية والبارع 
وفق الوثائق التي تم تسريبها في ذلك الزمن وكان الهدف 
من تسريب وثائق «ويكيليكس» هو فرض ثنائية السيطرة 
والخضوع على مفردات التفاعل السياسي واألمني والعسكري، 
وبحيث يكون المناخ مالئمًا لتنفيذ خطة «الند» في الثورات 
وإحداث حالة االنقسامات تمهيدًا للسيطرة االستعمارية 
الجديدة.. وها هم اليوم يبنون قاعدة في جزيرة «ميون» 
في البحر األحمر وقاعدة في سقطرى ويسيطرون على خط 
المالحة الدولي بباب المندب، وكل ذلك بفضل تعاون تنظيم 
االخــوان.. وفي خطاب صالح األخير إشــارات واضحة عنهم 
أمام قيادات المؤتمر في محافظة صنعاء يوم الخميس ٢ 

مارس ٢٠١٧م.

 محمد أنعم

أصحاب المنازل والبقاالت أرحم من 
المجلس السياسي!!

إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

لست متأكدًا من استمرار الوحدة اليمنية 
التي زينت ليل العرب في العام ١٩٩٠ .. غير 
أنني متأكد من صعوبة أن يكون هناك انفصال 
ــجــوا " من مــدارس  ناعم أو خشن مهما " رنَّ
ومهما أحضروا من سيارات اسعاف وأطقم 
مموهة ومدرعات مضادة للكراتين والوالعات.
ç  األمر أكبر من المثل المصري المتحدث 
عــن مــفــارقــات مــا قبل ومــا بعد الــخــروج من 
بيت الراحة .. إنه أمر يخص٢٧ مليون يمني 
والقضية تاريخية .. جغرافية منذ القدم ، وهي 
اجتماعية واقتصادية بامتياز .. ولقد تشابكت 
المصالح أكثر بعد إعالن الوحدة وتثبيت ذلك 

بالدستور والقانون .
ç  لن أتحدث عن موقف المؤتمر الشعبي 
العام ورئيسه المنطلقين من الــقــول: نحن 
أصحاب انجاز، وصاحب االنجاز يموت ليحافظ 
على انجازه .. وال أظن أن أنصار الله سيوصمون 
أنفسهم فيكونون من رعــاة التمزيق وهم 
الذين جعلوا من إعالن لجنة إسماعيل الوزير 
ومشروع األقلمة سيئ السمعة سببًا لالجتياح 

المثير .
ç  أتحدث هنا عن مواقف زرافات ووحدان 
يشعرون بالغبن الشديد تجاه ما تركوه من 
مصالح في مــدن الجنوب .. أتحدث هنا عما 
يعتمل من المشاعر في المسافة الممتدة من 
بائع القات أو الطماطيس وحتى حزب اإلصالح 
الذي صارت به أحداث المشهد السياسي نحو 
االتجاه يجعله يــردد : رأســي دون التفريط 
بالوحدة .. وسأقول لكم لماذا- دونما استفزاز.
ç  فــكــرة االنــفــصــال الــمــدعــومــة خارجيًا 
وخليجيًا تقوم على رفض كل ما هو شمالي 
بالحسبة الحراكية ، وفــكــرة الــحــراك ومعه 
اإلمارات أن ال مقام لإلخوان المسلمين ألمور ال 
تتوقف عند خفة ضاحي خلفان وإنما تمتد إلى 

ما يريده زعماء خليجيون .
ç  والحقيقة تقول بأن حزب اإلصالح يدرك 
معنى أن يرفضه الحراك رغم أنه ضلع مهم في 
مباركة تحالف العدوان حتى لو قبلنا تفسيرات 
قادته لطبيعة الدور ودرجة اإلكراه وحكاية 

ما حدث في البيت اليمني.
ç  واإلصالح أيضًا يدرك أنه أحرق الكثير من 
مراكبه في الشمال بسبب المربع  الذي يقف 
عليه اليوم .. ولكل ذلك فإن وجوده ذاته لم 
 ضمن تسوية تستوعب اليمن 

ّ
يعد صالحًا إال

الموحد الكبير .. والمعنى أن اإلصالح سيتفانى 
ألن يبقى اليمن مــوحــدًا إيــثــارًا للسالمة في 
التمدد على خارطة الوطن الكبير خاصة بعد 
تصادم االئتالفات والشعارات حتى لم يتفق 
المتحالفون في عدن على المطار ولم يتفقوا 

في تعز على شارع جمال.
ç  في هذا السياق التحليلي ال تستغربوا إن 
حظي ما يسمى " تحرير " عدن بأولوية عند 

اإلصالح عن " تحرير " صنعاء نفسها .
ç  هل عرفتم اآلن لماذا قلت: 

لست متأكدًا من استمرار الــوحــدة لكنني 
متأكد من صعوبة االنفصال..!؟

صعوبة الوحدة.. 
صعوبة االنفصال..!!

أبطال الجيش واللجان بمهاراتهم وحرفيتهم القتالية استطاعوا أن يرعبوا جيوش 
١٧ دولة بإدخال أسلحة غير متوقعة في المعارك تثير هلع ورعب العدوان ومرتزقته.
فها هي «الوالعة» تصبح اليوم أحد األسلحة المخيفة التي نجدها حاضرة منذ بداية 

العدوان في قلب كل المعارك الضارية في جميع الجبهات.
الوالعة «القداحة» توشكا أدخلها الجيش اليمني البطل في المعركة بصورة ممنهجة 
لتفتك بأحدث الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات العسكرية التي تمثل آخر صرخة 
لما أنتجته المصانع العسكرية الغربية لخوض معارك معاصرة.. الوالعة تعكس إرادة 

شعب قرر أن يقهر المعتدين والغزاة ويمرغ في الوحل جيوشهم وأحدث أسلحتهم.
الوالعة أحالت مئات الدبابات «برامز» ومدرعات «االسطورة» وناقالت الجند وغيرها 

من أسلحة تحالف العدوان الى رماد في أرض اليمن.

الوالعة اصبحت تثير فزع وخوف جيوش ١٧ دولة، ما جعل السعودية تسعى الى 
استصدار قرار يحظر دخول الوالعات الى اليمن باعتبارها أخطر سالح يشارك في 

المعركة وتلتهم نيرانها بشراهة كل أسلحة وجيوش تحالف العدوان.
«ال تنسوا الوالعة».. هذه أبرز التوجيهات للمقاتل اليمني الذي يتوجه الى جبهات 
القتال.. فهذا السالح عندما يستخدمه المقاتل اليمني يحول معسكرات وجيوش 

العدوان الى رماد..
إن موقع «اليوتيوب» يكتض بفيديوهات معارك الوالعة اليمنية والتي تظهر حقيقة 
حضورها القوي واالسطوري في معارك تجعل أسلحة الموت واإلرهاب والدمار أثرًا 
بعد عين في لحظات.. الوالعة سالح رجال الرجال فهي التطال المدنيين والمدن، وكل 

شيء مسالم على االطالق..

السعودية تعمل على حظر دخولها البالد

«الوالعة» سالح يمني يرعب العدوان

«المندس» وعلي ناصر.. و«المقص»
يصر بعض الساسة على أن يستبدلوا 
عقولهم ويحولوها الى كتلة حديدية 
لقى في 

ُ
من «المقصات» ال تصلح إّال أن ت

كومة «الخردة».
مــــشــــاكــــل الـــيـــمـــن 
وأزمــتــهــا تتطلب 
مـــــــعـــــــالـــــــجـــــــات 
لــــــمــــــمــــــارســــــات 
وتــــــــصــــــــرفــــــــات 

وســيــاســات خاطئة 
أوصلت البالد الى هذه 
األوضــاع التراجيدية 

والكارثية.
ــذي  ــوقــت ال وفـــي ال

يــســعــى الــعــديــد من 
ــاء واألصـــدقـــاء الــى  االشــق

إيجاد حل سلمي لألزمة في اليمن.. نجد 
أن بعض السياسيين ال تحمل رؤوسهم 
أيــة حلول واقعية وموضوعية وإنما 
«مقصات» لتمزيق اليمن وتقطيعه 

كًال بحسب حالته النفسية.
ــه فــي الــوقــت الــذي  فمن المخجل أن
نسمع العالم يجدد دعمه ومساندته 
للوحدة اليمنية، يذهب علي ناصر 
الى موسكو حامًال ما أسماها بمبادرة 

لحل األزمة اليمنية باستخدام مقص 
ــمــن.. فــرؤيــتــه أو  ــي «قــصــقــصــة» ال لـــ
مبادرته التي طرحها تجسد ممارسات 
الــفــار هــادي االنفصالية التي يحاول 
تنفيذها على أرض الواقع.. نفس 
ــمــريــض  ــتــفــكــيــر ال ال
يحمله المندس 
ــــعــــطــــاس  ال
ــــــــــذي لــم  ال
يغادر مربع 
ـــفـــصـــال  االن
فــهــو عــنــدمــا 
يتحدث ويسهب 
ــي أي مــوضــوع يــلــف ويـــدور  ف
ق وفي نهاية المطاف يحط 

ّ
ويحل

على االنفصال ولهذا فهو يعتقد 
أن انفصال حضرموت لــن يــكــون إّال 

«قصقصة» اليمن أوًال.. بـ
ــى  ـــفـــار هـــــادي فــقــد ذهــــب ال أمــــا ال
استخدام ستة «مقصات» وفي األخير 

«حاوش» بالمعاشيق..!!
«القصقصة»  حل أزمة اليمن ليس بـ
أو األقلمة وإنما بإيجاد مشروع حضاري 
أكبر من كل هذه المشاريع الصغيرة.. 

فهالَّ تفهمون وتعقلون؟!!

الراتب أغلق المدارس.. 
فماذا بعد؟!!

ــتــي يشنها  ــة ال الـــحـــرب االقــتــصــادي
العدوان ومرتزقته على بالدنا وشعبنا 
تعد الخطر الحقيقي والجبهة الرخوة 
واألضــعــف الــتــي يــراهــن عليها العدو 

السعودي ومرتزقته..
فـــال يــجــب أن تــظــل هــــذه الجبهة 
مفتوحة.. ورخــوة للتالعب المفضوح 
ــق الــــمــــدارس  ــل ــغ فـــيـــهـــا.. الــــيــــوم ت
والمؤسسات والمكاتب الحكومية بسبب 
ــرواتــب.. غــدًا قد يدفع  عــدم صــرف ال
العدو ومرتزقته بشعب يتضور جوعًا 

الى إغالق الشوارع والمدن.
الجبهة االقتصادية ال يجب أن تظل 
مفتوحة لعبث العابثين.. الشعب يواجه 
بتر أيــادي العابثين 

ُ
مجاعة واذا لم ت

بمرتبات الموظفين فسيقدم الجميع 
رؤوسهم الى حبال المشنقة غدًا..

يجب أن نتعلم من سوريا التي واجهت 
ــك لــم تنقطع  عــدوانــًا عالميًا ومــع ذل
خدمات الكهرباء أو الماء والمرتبات 
على الموظفين المدنيين، فما بالكم 
ــى قطع  وقــد وصــل الــحــال فــي بــالدنــا ال
مرتبات الجنود في الجبهات.. والعدوان 
ومرتزقته يدقون األبواب.. فهل يقبل 

بما يحدث عاقل؟!!

منع بث مداخالت «األكوع» وأخبار «القليصي»

مهرجان ملكة سبأ الدولي يواصل أعماله بصنعاء

مؤسف جدًا أن يفرض 
اإلعــالم الرسمي حظرًا 
شـــديـــدًا عــلــى أخــبــار 
الوزير شرف القليصي 
ـــــداخـــــالت الــنــائــب  وم

عبدالرحمن األكوع..
ـــار أن  وتــــتــــردد أخـــب
الوزير القليصي منعت 
نشر أخــبــاره في وكالة 
«سبأ» وكذلك في بقية 
وسائل اإلعالم الرسمي 

وتقص صــورتــه فــي اجتماعات مجلس الـــوزراء 
ويحذف اسمه عندما يكون ضمن وزراء مع رئيس 

الوزراء.. معقول هذا كله يحصل!!

ــوزيــر  بــل يــقــال إن ال
رفع شكوى الى المجلس 
السياسي وال من مجيب.

أما األستاذ عبدالرحمن 
األكـــوع فقد بــح صوته 
من حذف كل مداخالته 
ــان  ــم ــرل ــب فــــي قـــاعـــة ال
فـــي حـــرب اســتــهــداف 
مــفــضــوحــة لـــألصـــوات 
ــة الـــصـــادقـــة،  ــي ــوطــن ال
والقائمة تطول، فهل 
ـــر اإلعــــالم عــلــى عــلــم بــذلــك.. ويــحــفــظ أبــو  وزي
«محفوظ»الرسالة الوطنية لإلعالم الرسمي من 

السقوط يوقف هذا العبث..؟

يواصل مهرجان ملكة سبأ الدولي لسينما 
المرأة اعماله في العاصمة صنعاء وسط 

مشاركة كبيرة داخلية وخارجية.
وكانت إدارة المهرجان قد اعلنت أنها 
تلقت ٣٤ فيلمًا مشاركًا من صانعات األفالم 
في اليمن ومن ٦ دول عربية حتى مساء 
ــارس، ونظرًا لالقبال  االربــعــاء االول من م
المتزايد قامت ادارة المهرجان بتمديد 
المجال الستالم االفالم حتى الـ ٥ من مارس.
وأفـــاد المركز اإلعــالمــي للمهرجان أن 
رسائل تأكيد المشاركة التي تلقاها  الفريق 

الفني بلغت ٧٦  رسالة من داخل  وخارج 
اليمن . 

وكــانــت إدارة الــمــهــرجــان قــد فتحت 
بــاب استقبال األفــالم المشاركة للعرض 
والمنافسة في ٢٠  فبراير، كما عقدت 
مؤتمرًا صحفيًا يوم ٢٥ فبراير، وأعقبت 
ذلك ورشة تدريب لصانعات افالم الدقيقة 
الواحدة، فيما شهدت االيام الماضية انعقاد 
ات تشاورية  نــدوات وحلقات نقاش ولقاء
تسبق أيــام العروض التي من المتوقع أن 

تبدأ بعد الثامن من مارس الجاري.

الوسط الصحفي ينعي الزميل علي الشرعبي

المرأة اليمنية في يومها العالمي
تحتفل المرأة اليمنية في الـ٨ من مارس بيومها العالمي في ظل ظروف مأساوية غير مسبوقة 
يمر بها الوطن وألقت بظاللها على حرائر اليمن الالتي يتحملن ضيم العدوان وفقد األب واألخ 
والــزوج والولد. فها هي اليوم المرأة اليمنية تسطر بصمودها في وجه العدوان السعودي 
الغاشم ملحمة خالدة، وسيشهد لها التاريخ بأنها وقفت صامدة في وجه الموت وحرب التجويع 
والتنكيل بالشعب اليمني. وقفت نساء اليمن الى جانب المؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية 
ممثلة بالزعيم علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر- الذي اختار االنحياز الى جانب الشعب 

واالنتصار إلرادته الحرة برفض العدوان واالحتالل لألراضي اليمنية.
تعول المرأة اليمنية على المؤتمر الشعبي العام المضي في جهوده إلنقاذ البالد وإخراجها من 
األزمة، فقد كانت على الدوام نصيرة له ولمبادئه ومواقفه المشرفة وكان المؤتمر نصيرًا للمرأة 
اليمنية في مختلف المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وفي كافة المراحل وفي وقت 

تنكرت فيه أحزاب وجماعات لنصف المجتمع ووضعتها والتزال على الهامش.


