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  عارف الشرجبي

منذ بدء العدوان السعودي أالمريكي الغاشم على بالدنا منذ اكثر من عامين،  
والعدو وأدواته يراهنون على تقهقر جبهتنا الداخلية لكي يحققوا شيئًا 
من النصر وإْن كان نصرًا زائفًا كزيف ادعاء هاديهم الدنبوع شرعية  الوجود لها اال 

في مخيلتهم المريضة.
الفار هادي وتحالف عدوانه الجبان حاول ومازال يحاول اضعافنا وتفكيك جبهتنا 
الداخلية بعد ان فشل في تحقيق شيء على األرض، فلجأ الى استخدام سياسة النفس 
الطويل لحرب استنزاف ممنهج فحاصرونا برًا وجوًا وبحرًا وعلى كل الجبهات في 

الداخل والخارج.
منعوا الطعام والدواء اال بعد سلسلة طويلة من التعقيدات التي ساهمت في رفع 
االسعار بشكل غير مسبوق.. اغلقوا المطارات في العاصمة صنعاء وغيرها من 
المحافظات ثم نقلوا البنك المركزي الى عدن وامتنعوا عن دفع المرتبات التي التزموا 
بها امام العالم فوجهوا طعنة غــادرة الى صدورنا وصــدور أطفالنا الذين يتألمون 
ويعانون الكثير نتيجة النعدام السيولة النقدية في البنوك والمصارف فتضاعفت 
معاناة  األطفال والنساء واصبح واقع حالهم يبحث عن بقايا ضمير إلنسانية ُصلبت 
على اعتاب مملكة العهر السعودي واروقة مجلس الخوف الدولي واألمم المتحدة 
اللذين كان يفترض بهما وقف صلف العدوان وغطرسته المتدثر بغرور سطوة المال 
السعودي حين اخرس انظمة العالم المتوحش الالهث خلف الدرهم والريال فمنحوا 
هادي وملك الزهايمر وابناء زايد شيكًا مفتوحًا وصكًا على بياض لعدوانهم فجعلهم 
يخوضون حربًا منسية عالميًا بكل بشاعة وظلم وطغيان لن تنساه الذاكرة اليمنية 
الجمعية والضمير العالمي (الشعبي) الذي بدأ مؤخرًا يصحو ويعمل على فك شفرة 

النسيان والتجاهل غير المبرر .
ات واالستغاثات المستمرة ظل هادي وحلفاؤه يرتكبون مزيدًا من القبح  رغم النداء
والفجور خاصة وقد فشلنا في تحريك الضمير العالمي -الميت اصًال- فشاهدنا مزيدًا 
من الالمباالة والتجاهل وغض الطرف، مما جعل المعتدين -أعرابًا وعجمًا- يتناسون 
ان القوة الحقيقية هي التي تخرج من رحم المعاناة. وان الظلم يولد الرفض والمواجهة 
الحتمية، فجاءت المسيرات واالحتجاجات والوقفات والفعاليات الشعبية ودعوات 
النفير العام لاللتحام مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات القتال لصد العدوان 

وكسر أنيابه الخزفية السامة. 
وما مسيرة الخبز اال واحدة من تلك الفعاليات الشعبية الغاضبة التي جاءت لتعبر عن 

الرفض اليمني لالستسالم والخنوع، واإلصرار على المواجهة حتى النصر بعون الله.
مسيرة الخبز الراجلة يبدو انها ستكون الشعرة التي ستقصم ظهر العدوان وتجعل 
من الساحل الغربي مقبرة لهم ولجبروتهم وطغيانهم وأطماعهم التي ستتحول سرابًا 
وأشالء مبعثرة متطايرة تندب حظها حين فكر مدبروها بالمجيئ الى مقبرة الغزاة. 
مسيرة الخبز لم تكن بحثًا عن الخبز كما هو ظاهر من اسمها وانما جاءت لتقول 
للعالم بأن الحصار ومنع رغيف الخبز والغذاء والدواء عنا لن يخضعنا ولن يثنينا عن 

المواجهة أيها الطغاة الحقراء في أفعالكم ومسعاكم .
ر ُيقبر فيها الغزاة وأطماعهم التي قادتهم 

َ
مسيرة الخبز بدأت بفكرة وستنتهي بُحف

من كل اصقاع االرض الى بالد الجبابرة احفاد عمرو بن معد كرب الزبيدي والغافقي 
والسمح بن مالك الخوالني وطريف المعافري وشمر يهرعش وأسعد الكامل وغيرهم 
ممن طافوا العالم لتوطيد دعائم االمن وغرس قيم السالم وإعمال الحق وتحقيق 

العدل للبشرية حيثما امتدت أياديهم شرقًا وغربًا، فكان لهم ما أرادوا.
مسيرة الخبز لن تكتفي أبدًا كما يظن البعض بالنزول الى الساحل الغربي والعودة 
مباشرة من حيث بدأت ولكنها مسيرة مستمرة ستتحول الى اعتصام مفتوح في ساحل 
تهامة ومياهها ومينائها حتى يعلن العدوان االستسالم والرحيل منكسًا رايات عدوانه 

المهترئة وموت مشروعه االستيطاني الغاصب المحتل.
 مسيرة الخبز ستتحول الى جبهة مواجهة عريضة ومهرجان جماهيري مفتوح 
لتخرج من احشائها ثورة يمنية حقيقية عارمة تجتث الطغاة والخونة وتقبر عدوانهم 

وزيفهم المبين .

مسيرة الخبز 
دعوة للسالم 

«الميثاق»: مدير عام الحوك لـ

العدوان خطر على بالدنا والحديدة مستعدة للمواجهة

�  ما الدور الذي قمتم به للتوعية بمخاطر 
العدوان؟

- منذ بداية العدوان السعودي الغاشم على وطننا 
الحبيب واستشعارًا منا بالمسؤولية نحو وطننا الغالي 
وما يشكله العدوان من خطر كبير على مقدرات 
الوطن في كافة الجوانب الصحية واألمنية والمالية 
وتدميره للبنى التحتية  وهدمه للمنازل السكنية 
والجامعات والمدارس والمصانع التجارية واألعراض 

النفسية والصحية . 
فقد قمنا بتنفيذ عدد من الحمالت التوعوية ألبناء 
مديرية الحوك في جميع المدارس وعلى مستوى 
الــحــارات بالتوعية بما يشكله الــعــدوان السعودي 

الغاشم من خطر على بالدنا.
ومن خالل هذه الفرق تم نشر التوعية بأخطار 
وأضرار العدوان الغاشم على بالدنا وكيفية التصدي 
له ولكافة أذنابه ومرتزقته ولكي يلتمس الطالب 
مدى آثار العدوان وما يشكله من ارهاب على االنسان 
وقتل االبرياء قمنا بانشاء العديد من معارض الصور 
والمجسمات في المدارس لتجسيد وحشية العدوان 
وهمجيته وإرهــابــه لتبقى هــذه المعارض خالدة 

وشاهدة على ما اقترفه هذا العدوان .
�  ما الدور الذي اضطلع به التربويون في 

المديرية في هذا الجانب؟
- ال ننسى صمود التربويين فــي وجــه الــعــدوان 
السعودي طيلة العامين الماضيين ووقوفهم الجاد 

ودعمهم لسير العملية التعليمية .
فقد قاموا بتنفيذ عدد من الوقفات االحتجاجية 
المنددة بجرائم العدوان السعودي الغاشم والجبان 

وقتله لألبرياء وقصفه للمدارس . 
إن هذه الشريحة تعد من الشرائح الرئيسية والهامة 
في الوطن فهم بناة لصناع المستقبل الذين ال يقل 
دورهم عن المرابطين في جبهات القتال جبهات 
العزة والكرامة رغم كل الظروف التي يمرون بها 
وعدم صرف رواتبهم طيلة ٨ أشهر إال أنهم يقفون 
صامدون وثابتون في وجه العدوان بل ويتحملون 
كافة مشاق ومتاعب الحياة لصناعة جيل وطني 

محب لوطنه وأرضــه ويزرعون في نفوس الطالب 
الــوالء الوطني وحب الوطن وهم أهم شريحة يتم 
االعتماد عليها في مجال التوعية ضد العدوان ألنهم 
يقدمون التضحيات ويوهبون أرواحهم خدمة ودفعًا 

عن الوطن .
كما قمنا بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان 
لعمل نزول ميداني إلى المدارس وتشكيل فرق عمل 
للتوعية بمخاطر العدوان والقصف وكيفية الحد 
من األخطار الناجمة عن القصف وتجنبها بالطرق 
الصحيحة والسليمة وفــي السياق ذاتــه أدركــنــا ما 

يشكله العدوان من تأثير نفسي.
�  كيف تنسقون لمواجهة اثار العدوان؟

- بالتواصل مع المستشفيات الخاصة والعامة في 
نطاق المديرية باستيعاب جرحى العدوان ورفع 
الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع 
مكتب الصحة بالمديرية في حال وجود قصف في 
إحدى حواري المديرية بسرعة التحرك بسيارات 
االسعاف لنقل المصابين من القصف وضحاياه وعمل 
الالزم من اسعافات وعمليات طارئة والتواصل مع 
الشباب لسرعة رفدهم بالدم للمستشفيات وبنك 
الدم حتى نستطيع مواجهة أي حاالت طارئة في 

المديرية . 
�  ماذا عن الجانب األمني؟

- في الجانب األمني قمنا بعقد عدد من االجتماعات 
ات التشاورية مع مدراء أقسام الشرطة وعقال  واللقاء
الحارات والتنسيق معهم لحث الشباب على التصدي 
للعدوان ورفع مستوى الحس األمني والجاهزية كًال 

في نطاق اختصاصه والمسؤولية الملقاة عليه .
وتم النزول إلى عدد من المناطق وتشكيل فرق 
توعوية ولجان أمنية في كل حــارة وتم االجتماع 
بالعقال أكثر مــن مــرة لــدراســة ومناقشة الوضع 
األمني على مستوى حاراتهم ورصد أي تحركات أو 
اجتماعات أو شبكات ارهابية تعمل على استقطاب 

الشباب وتجنيدهم في صفوف العدوان . 
ات مع عدد من الشخصيات  وقمنا أيضًا بعقد لقاء
االجتماعية والمؤثرة بالمديرية وتشكيل فرق 

للتصدي للعدوان فعقدنا اجتماعًا موسعًا بحضور 
وكيل محافظة الحديدة االستاذ/ علي قشر وعدد 
مــن الوجهاء لمواجهة الــعــدوان وضبط العناصر 

التخريبية التي تحاول زعزعة األمن واستقراره .
وقمنا بتشكيل لجان توعية وحشد ومتابعة على 
مستوى المديرية وانبثق منها عــددًا من اللجان 
وكانت اللجنة الرئيسية مكونة من الهيئة اإلدارية 
بالمديرية وعدد من الشخصيات االعتبارية ورؤساء 
فروع المؤتمر وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة كافة 
األعمال بالمديرية وايضًا انبثق من هذه اللجنة لجان 
فرعية على مستوى الحارات برئاسة عضو المجلس 
المحلي ونائبه عاقل الحارة وعدد من الشخصيات 

االجتماعية والمرموقة في المنطقة ذاتها .
من خاللها يتم الرصد والمتابعة لما يدور في الحارة 
ات موسعة  ورفع تقارير يومية وأسبوعية وعقد لقاء
مع أبناء الحارة لتوعيتهم وجاهزيتهم للتصدي 

للعدوان .
وتقوم هذه اللجان الفرعية بعملها على اتم وجه 
بحسب توجيهات األخ محافظ المحافظة اللواء حسن 
هيج وعلى اللجنة الفرعية رفــع التقارير لغرفة 
العمليات المشكلة من قبل اللجنة الرئيسية والمكونة 

من مكتب المديرية.
كما عملنا على تكثيف النقاط األمنية في الشوارع 
الرئيسية للمديرية وذلــك بالتنسيق مع محافظ 
المحافظة ومدير أمن المحافظة وقائدي القوات 
الخاصة والنجدة لرفع الحس األمني واليقظة في 

المديرية.
�  ما الدور الذي يقوم به خطباء المساجد؟
- ندرك جيدًا أهمية دور أئمة وخطباء المساجد 
وما يشكلون من تأثير على الوسط المجتمعي فقمنا 
بالتنسيق مع مكتب األوقاف واالرشاد لتسليط الضوء 
على اثار العدوان ومواجهته من خالل خطبة الجمعة 
والندوات ما بين صالتي المغرب والعشاء في كافة 
المساجد بالمديرية وتطرقهم لما يسببه العدوان 
مــن اضـــرار وأخــطــار جسيمة ودور المجتمع في 
التصدي لهذا االجرام االرهابي الذي يدمر مقدرات 

الــوطــن وبنيته التحتية والتوعية بعدم 
ات التي يقدمها العدوان  االنجرار لإلغراء
وأن يقف أبناء المديرية ضد هذا العدوان 
ومرتزقته ومحاربته بشتى الوسائل وكلفنا 
عدد من المتابعين للبرامج التوعوية التي 

يقوم بها الخطباء واألئمة .
وقد أوضحت التقارير المرفوعة إلينا من 
قبل المتابعين وغرفة عمليات المديرية 
ة والمسؤولية الملقاة على  على مدى الكفاء
عاتقهم كخطباء وأئمة تحملوا أمانة الرسالة.
ــه قمنا بتشكيل لجان  وفــي الصعيد ذات
ــطــال الجيش  عــمــل لجمع الــتــبــرعــات ألب
واللجان الشعبية وقمنا بتقديم عدد من 
القوافل الغذائية والمالية لرجال الرجال في 
الجبهات جبهات العزة والكرامة الذين حملوا 
أرواحهم بأكفهم لحماية الوطن والدفاع 
عنه ضد هذا العدوان الغاشم ومن تسول 
له نفسه للعبث بخيرات الوطن ومقدراته .

وقمنا بالتنسيق مع عدد من رجال المال 
واألعمال لمد يد العون ألبناء المديرية الذين يقفون 
صامدون في وجه العدوان الغاشم رغم كل الظروف 
التي يــمــرون بها مــن فقر وبطالة ودون مرتبات 
وتــوزيــع السلل الغذائية على مستوى الــحــارات 

ومناطق المديرية . 
�  ماذا قدمتم لضحايا العدوان في سوق 

الهنود؟
- الحادثة االجرامية التي ارتكبها العدوان السعودي 
الغاشم بحق أبناء سوق الهنود والصديقية وقتله 
لألبرياء وتدمير منازلهم وتشريدهم من بيوتهم 
ليصبحوا دون مأوى أو ملبس فقمنا بالوقوف بحزم 
وجاهزية على أتم وجه وذلــك من خالل ترتيباتنا 
المسبقة للتصدي ومواجهة مثل هــذه الكوارث 
والجرائم التي يندي لها جبين االنسانية فعملنا على 
توفير مساكن لهم وإيوائهم في عدد من الفنادق 
في نطاق المديرية لتجهيز منازل مؤقته للسكن 
فيها حتى يتم إعادة إعمار منازلهم من قبل السلطة 
المحلية وفاعلي الخير ووفرنا لهم المبالغ المالية 
كإعانة إعاشية وقمنا بمواساة أسر الشهداء وتقديم 
واجب العزاء وإعطائهم مبالغ مالية كمؤونة لهم 
وأيضًا تكفلنا بعالج الجرحى والمصابين منهم وإجراء 
كافة االحتياجات بل وقمنا بنقل عدد من الجرحى 
إلــى خــارج المحافظة لتلقي العالج وتــم التواصل 
مع المنظمات والتنسيق معهم لتقديم المؤونات 
والمساعدات الغذائية والتكميلية والمنزلية لهم 
وكان كل ذلك بتشكيل لجنة متابعة وحصر لألضرار 
وايــضــًا لتسهيل عملية الــتــواصــل والمساعدات 
وإيصالها وبث روح العزة والكرامة والروح المعنوية 

لديهم .
ومن خالل التقارير التي يتم رفعها من قبل العقال 
واللجان في المديرية لعمليات المديرية تبين مدى 
الجاهزية األمنية ومدى الحس األمني والوطني ألبناء 
المديرية ومدى وعيهم للعمل بروح الفريق الواحد 
للتصدي لهذا العدوان السعودي األمريكي الغاشم 

والدفاع عن الوطن بكل ما أوتينا من قوة .

أوضــح األخ العميد علي ابراهيم هندي مدير عام مديرية الحوك بمحافظة الحديدة رئيس المجلس  
المحلي بالمديرية بأن قيادة المديرية قد قامت ومنذ بداية العدوان بتنفيذ حملة توعوية للتعريف 
بما يشــكله العدوان الســعودي الغاشم من خطر على بالدنا. وقال في حوار مع «الميثاق»: إنه تم التنسيق مع 
مكتب الصحة لمعالجة الجرحى جراء العدوان. مضيفًا أنه قد تم توفير سكن لضحايا مجزرة سوق الهنود التي 

ارتكبها العدوان السعودي الغاشم حتى يتم اعادة إعمار منازلهم من قبل السلطة المحلية وفاعلي الخير..
 الى نص الحوار:

التربويون في طليعة الصفوف الواقفة في وجه العدوان الغاشم
عملنا على توفير سكن مناسب لضحايا جريمة السعودية في حارة سوق الهنود

 لقاء/محمد شنيني بقش
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الزعيم صالح يعزي بوفاة الشيخ محمد سالم الزويدي
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى األخ أحمد محمد سالم 
الزويدي غقلية كلشات وإخوانه وكافة آل بيت غفيلة وقبيلة كلشات في 
وفاة الشيخ محمد سالم الزويدي مدير عام مصلحة شئون القبائل- عضو 
اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام بمحافظة المهرة، الذي 
انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن 

والمجتمع.
مشيدًا بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والوحدوية والقبلية في حل 
خالفات الناس واإلصالح بينهم. سائًال المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

... ويعزي بوفاة الشيخ محمد الكامل
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد محمد سرحان 
الكامل وإخوانه وكافة آل الكامل في شرعب السالم بمحافظة تعز في وفاة 
الشيخ محمد سرحان مهيوب الكامل، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة 

حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.
مشيدًا بمناقب الفقيد ومواقفه ودوره في حل قضايا الناس واإلصالح 
بينهم، سائًال المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، 
وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله 

وإنا إليه راجعون،،،

.. ويعزي في وفاة الشيخ السنح مبروك السنح زعبلوت 
بعث الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية األسبق رئيس 
المؤتمر الشعبي العام- برقية عــزاء ومواساة في وفــاة الشيخ السنح 
مبروك السنح زعبلوت رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية شحرة 
محافظة المهرة- األمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، الذي انتقل 
إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الجاد في خدمة 

الوطن والمجتمع.
وأشاد الزعيم -في البرقية التي بعث بها إلى األخوين خالد وسالم مبروك 
السنح زعبلوت وإخوانهما وكافة آل السنح زعبلوت- بإخالص الفقيد في 
أداء الواجب الوطني وفي المهام القيادية للمؤتمر الشعبي العام، سائًال الله 
-العلي القدير- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الجنة، 

وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون،،،

*  *   *

األمين العام ُيعزي بوفاة الشيخ ناصر صالح الغادري
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام األستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة الى األخ الشيخ/ علي ناصر صالح الغادري وإخوانه.. 
وكافة آل الغادري بمديرية الطويلة محافظة المحويت.. في وفاة الشيخ 
ناصر صالح الغادري، أحد الشخصيات االجتماعية البارزة المشهود لهم 

بالمواقف التنظيمية والوطنية.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.

سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 
فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

ويعزي البرلماني الشيخ أحمد محمد قبوع
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ أحمد محمد قبوع عضو مجلس النواب.. 
واألخ/ عبدالله محسن قبوع.. وكافة آل قبوع بمديرية بــرط العنان 
بمحافظة الجوف، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله المرحوم محسن 

صالح قبوع.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة 
ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم وذويكم 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 األخ/ عبدالوهاب محمد سعيد الشرعي- نائب 
رئيس فرع المؤتمر بمديرية العرش، وذلك في وفاة شقيقه المغفور 

له بإذن الله نصر محمد.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

الشعبي العام وأنصاره، عن خالص العزاء والمواساة.
سائًال العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة ويسكنه 

فسيح جناته ويلهمكم وذويكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعزي بوفاة المناضل الشيخ عبدالله بن يحيى الجماعي
بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ نبيل بن أحمد يحيى الجماعي- نائب 
رئيس الجالية اليمنية في والية نيويورك.. رئيس فرع المؤتمر في 
الوالية، واألخ عبداالله بن عبدالله بن يحيى الجماعي ، ولكافة آل 
الجماعي، وذلك في وفاة المغفور له بإذن الله المناضل الشيخ عبدالله 

بن يحيى الجماعي.
 عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

ً
وعبر الزوكا باسمه شخصيًا ونيابة

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

إليه راجعون.

ويعزي القيادي المؤتمري عبدالوهاب الشرعي بوفاة أخيه
 بعث األمين العام للمؤتمر الشعبي العام االستاذ عارف عوض الزوكا 
برقية عزاء ومواساة إلى األخ/ عبدالوهاب محمد سعيد الشرعي- نائب 
رئيس فرع المؤتمر بمديرية العرش، وذلك في وفاة شقيقه المغفور 

له بإذن الله نصر محمد..
وعبر الزوكا باسمه شخصيًاونيابة عن قيادة وهيئات وأعضاء المؤتمر 

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

إليه راجعون.

ي بوفاة اللواء محمد الخاوي
ّ
العواضي يعز

بعث االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام االستاذ 
ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء محمد 

حاتم الخاوي، جاء فيها : 
األخ / خالد مـحمـد حـاتم الخـاوي وإخوانه وكافة آل الخاوي األعـــزاء 
بحزن بالغ وآسـى عميق تلقينا نبأ وفاة والدكـم المناضل اللواء 
مـحمـد حاتم الخاوي عضو مجلس الشورى عضو تنظيم الضباط 
األحرار والذي انتقل إلى جوار ربه في إحدى مستشفيات القاهرة 
نتيجة مرض ألّم به بعد مسيرة حياة حافلة بالعمل الوطني 
المخلص والعطاء الصادق في خدمة الوطن والشعب وعلى 

مستوى األصعدة الرسمية واإلجتماعية. 
ب الله ثراه- من أوائل الضباط األحرار  لقد كان الفقيد -طيَّ
الذين أخــذوا على عاتقهم تخليص الشعب من حكم الظلم 
واالستبداد عبر ثورة الـ٢٦ من سبتمبر المجيدة وظل مدافعًا 
عن قيم الثورة والجمهورية والوحدة بمواقفه الوطنية الشجاعة 

في كل المحطات التاريخية التي مر خاللها الوطن.
وإننا إذ نشاطركم أحزانكم وآالمكم برحيل والدكم المناضل 
نسأل الله العلي القدير أن 

َ
الجسور الذي آلمنا رحيله كم آلمكم، ل

يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، كما نسأله أن يعصم 
قلوبكم بالصبر ويلهمكم وأهليكم وكل محبيه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجــعون.
أخوكم / ياسر أحمــد العواضـي
االمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام

حذرت األمم المتحدة من أن الحرب المستمرة في اليمن قد تحرم جيًال من األطفال من 
التعليم مما يجعلهم أكثر عرضة للزواج المبكر أو التجنيد للقتال في الصراع، مشيرة إلى أن 

أكثر من ٧٠ في المائة من اطفال اليمن باتوا محرومين من التعليم.
 وقالت ممثلة منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في اليمن ميرتشيل ريالنو: 
إن أكثر من ١٦٦ ألف ُمدرس في اليمن، أي نحو ٧٣ في المائة من المعلمين، لم يتلقوا أي 
أجور منذ ستة أشهر، األمر الذي أثر بالسلب على ٧٨ في المائة من المدارس في أنحاء البالد.. 
وأضافت ريالنو في مؤتمر صحافي في صنعاء: «في الوقت الحالي لدينا أكثر من ١٦٦ ألف 
معلم في البالد لم يتسلموا رواتبهم منذ أكتوبر العام الماضي، وقد يزيد أو يقل عن ٧٣ في 
المائة من إجمالي المعلمين في أنحاء البالد».  وتابعت: أن أكثر من ١٣ ألف مدرسة، أي ٧٨ في 
المائة من المدارس في البالد تأثرت سلبًا.. واعتبرت أن نحو ٤٫٥ مليون طفل يتأثرون بهذا 
«رويترز»- أن نحو ١٣ محافظة يمنية تأثرت بأزمة المدارس، وهو  الوضع.. وأفادت- وفقًا لـ
ما جعل غالبية أطفال اليمن ُعرضة لخطر عدم إتمام السنة الدراسية والتخلف عن الدراسة.. 
غلق أبوابها قبل الوقت المحدد نظرًا لعجز المدرسين، 

ُ
وأردفت ريالنو: «المدارس في البالد ت

جرة المواصالت 
ُ
فالمدرسون لم يعد بوسعهم الذهاب للمدارس ألنهم ال يملكون المال لدفع أ

سرهم ألنهم لم يتلقوا أي رواتب 
ُ
بل وعليهم عبء تدبير ما يوفر لهم احتياجاتهم هم وأ

منذ أكتوبر الماضي».. كما أن نقص المدرسين معناه أن أزمة التعليم العام الماضي في اليمن 
يمكن أن تتكرر وقد تزداد سوءًا. ويشكو الموظفون الحكوميون في اليمن، تأخر رواتبهم منذ 
جرة المواصالت 

ُ
سبعة أشهر، األمر الذي يزيد صعوبة توجههم إلى أعمالهم لعدم توافر أ

لديهم، ناهيك عن توفير االحتياجات الضرورية لهم ولذويهم.. وأوضحت ريالنو أن عدم 
توافر التعليم في بلد يمزقه الحرب مثل اليمن يمثل خطورة كبيرة على األطفال.. وقالت: 
«إن األطفال الذين هم خارج المدارس يصبحون ُعرضة الحتمال تجنيدهم (في الخدمة 
العسكرية) كما أن الفتيات يصبحن ُعرضة الحتمال تزويجهن مبكرا.. وبالتالي فإن هناك 

مخاطر كثيرة إذا لم ينتظم األطفال في المدارس ال سيما بالنسبة لألعمار األكبر نسبيًا».
ودعت األمم المتحدة القائمين على قطاع التعليم الى توفير حل عاجل لدفع رواتب 
المدرسين.. وطالبت ريالنو بتعهد غير مشروط بدعم المدرسين اليمنيين وتعليم األجيال 
اليمنية القادمة.. ونقلت «رويترز» عن مدرسة في صنعاء هدى الخوالني قولها: «أتكلم باسمي 
وباسم جميع الموظفين والمدرسين إن الرواتب غير موجودة.. المال هو عصب الحياة ومن 

دونه أعتقد أن الناس ال تعرف كيف تدبر أمور معيشتها».

األمم المتحدة تطالب بحل عاجل لمرتبات المدرسين
١٦٦ ألف مدرس بدون رواتب منذ ٦ أشهر

٧٠٪ من أطفال اليمن باتوا محرومين من حق التعليم
٧٨٪ من المدارس تأثرت بسبب عدم صرف المرتبات


