
»الميثاق«: عبدالكريم المدي

قال المهندس هشام شرف -وزير 
الخارجية- ان ثورة السادس والعشرين 
من سبتمبر1962م الخالدة فتحت 
األب��واب ام��ام الشعب اليمني ليتصل 
ويتواصل مع العالم ويشارك محيطه 
العربي والدولي في الرؤى والمعارف 
والتصورات وتبادل المصالح المختلفة 
والتعايش مع شعوب العالم ،بعد حياة 
العزلة التي فرضها النظام االمامي على 

اليمن.
واك��د وزي��ر الخارجية -في تصريح 
»الميثاق«- أن ال أحد يستطيع إغفال  ل�
االنجازات العمالقة التي حققتها ثورة 

26سبتمبر على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية والجوانب االخرى بشكل عام واهميتها في حياة 

الشعب اليمني..
 مشيرًا الى أن الثورة كسرت العزلة التي فرضها االئمة ودشنت 
عهدًا جديدًا في السياسة الخارجية اليمنية عبرت عن رغبة 
الشعب في ان يشارك شعوب العالم همومها وتطلعاتها بعد 

عقود وقرون طويلة من الكبت والقهر والعزلة واالنغالق . 
وق��ال : لقد عزل النظام اإلمامي اليمن عن العالم رغم ما 
يمتلكه من ث��روة بشرية وتاريخ حضاري وإنساني وثقافي 
وعمراني يعتبر األول في المنطقة وم��ن أق��دم الحضارات 
اإلنسانية ،لذلك عملت ثورة26 سبتمبر على إعادة تأهيل 
المجتمع وتنويره بماضيه من أجل صناعة حاضره واستشراف 
مستقبله، ولعل أول ما قامت به هو كسر أغالل الجهل والعزلة 
التي وضعت على أق��دام وفكر وحياة الشعب اليمني الذي 
استطاع بالفعل، أن ينفتح على ذات��ه وعلى العالم ويقيم 
عالقات واسعة ومتميزة مع الكثير من الشعوب معرفًا 
ومعبرًا عن مكنوناته، بالطريقة التي يستحقها سياسيًا 
وثقافيًا وإنسانيًا وديمقراطيًا وإبداعيًا وعلميًا ورياضيًا 

وغير ذل��ك م��ن أش��ك��ال ال��ت��واص��ل التي 
خدمت التنمية وجّودت األداء والخبرات 
سيما بعد تفويج عشرات اآلالف من 
الطالب اليمنيين للدراسة في الشرق 
والغرب بفضل العالقات الدبلوماسية 
وال��ب��روت��وك��الت التي وقعتها حكومة 
ال���ث���ورة وال��ج��م��ه��وري��ة م���ع األش���ق���اء 
واألصدقاء، وكان لذلك أثر بالغ ومحوري 
في تنمية البلد ورفده بما يحتاجه علميًا 
وطبيًا وهندسيًا وأكاديميًا وإعالميًا 
واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا ،ليقتحم 
بذلك اليمنيون السبتمبريون العصر 
مؤثرين فيه ومتأثرين به تأثيرًا إيجابيًا.
وتطرق المهندس شرف الى النقلة 
النوعية التي أحدثتها الثورة اليمنية 
فيما يخص عالقات اليمن الخارجية التي وصل عددها ألكثر 
من )54( سفارة وبعثة تمثل اليمن في العالم، ناهيك عن 
العالقات الدبلوماسية مع العديد من الدول من خالل تعيين 
سفراء غير مقيمين وهذا كله خدم البلد بصورة كبيرة وفتح 
أمام الشعب اليمني األبواب التي كانت موصدة في وجهه، سواء 
في التعليم أو التجارة أو التزود بالخبرات إلى جانب التعريف 
باليمن أرضًا وإنسانًا وثقافة وتاريخًا يمتد ألكثر من )10000( 

عام.
وأكد المهندس هشام شرف وزير الخارجية أن مسيرة اليمن 
 العام 1962م وحتى الفترة التي 

ُ
في عالقاتها الخارجية منذ

سبقت احداث الربيع العبري المشؤوم عام 2011م ومرورًا 
بفترة ال��ع��دوان البربري الغاشم على بالدنا في 26م��ارس 
2015م، تستحق التوقف عندها مليًا صنعت تحوالت عدة في 
كل مناحي الحياة، وعالقاتنا بالخارج الينكرها اال جاحد وفجرت 
ينابيع اإلبداع والتميز والفكر والمنافسة لدى اإلنسان اليمني 
الذي قدم نفسه للعالم بشكل يليق به ، حيث كان المواطن 
والطبيب والمهندس واإلعالمي والسياسي والتاجر والمغترب 
خير ممثل لبالده في الخارج حينما حصل على فرصته التي 

عكس من خاللها تعدد وتنوع وثراء مجتمعنا اليمني.

متابعات العدد:  
)1877(
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3االثنين: 

ينعقد اليوم االثنين في صنعاء اللقاء الوطني 
الموسع للتعليم الذي سيكرس لمناقشة األوضاع 
التعليمية واالشكاالت التي تهدد بتوقف العام 
الدراسي الجديد في ظل استمرار االضراب المفتوح 
للمعلمين ال��ذي دعت إليه النقابة العامة للمهن 
التعليمية حتى يتم تسليم مرتبات المعلمين 

والمعلمات.
ويأتي انعقاد اللقاء الوطني الموسع للتعليم بعد 
اجتماعات حكومية نقابية مكثفة برئاسة الدكتور 
عبدالعزيز بن حبتور -رئيس مجلس الوزراء- حيث 
ناقش اجتماع عقد السبت بصنعاء برئاسة رئيس 
الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ضم المكتب 
التنفيذي للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية 
وعدد من النقابيين التربويين والتربويات، الجوانب 

المتصلة بانتظام العام الدراسي الجديد.
وفي االجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير 
األشغال العامة والطرق غالب مطلق ووزير الدولة 
ال��دك��ت��ور حميد المزجاجي ومستشار الرئاسة 
البروفيسور عبدالعزيز الترب، تم استعراض 
الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع صندوق 
التربية والتعليم والمصادر المقترحة لتمويله 
ات  من مختلف األوعية اإليرادية المتاحة، واإلجراء
القانونية الالزمة إلنشاء الصندوق المتوقع إنجازها 

خالل االسبوع الجاري.
وأقر االجتماع على ضوء مناقشته مصادر تمويل 
الصندوق المتاحة، مع التأكيد على أهمية البحث 
عن مصادر تمويل أخرى بما في ذلك إفساح المجال 
أمام القطاع الخاص للمساهمة في عملية التمويل..
ات  كلت لجنة مشتركة الستكمال اإلج���راء

ُ
وش

القانونية ال��خ��اص��ة ب��ال��ص��ن��دوق وإع����داد الئحته 
التنفيذية ووفقًا للرؤية المشتركة وبما يكفل قوة 
تدخله في إسناد المعلمات والمعلمين وتمكينهم 
من مواصلة رسالتهم القيمة تجاه حاضر ومستقبل 
الوطن في ظل الظروف االستثنائية التي يمر بها 

اء العدوان والحصار. جرَّ
وأق��ر االجتماع استمرار عملية التسجيل في 
عموم مدارس الجمهورية ولمدة أسبوعين على 
أن تلتئم العملية الدراسية بشكل متكامل يوم 15 

أكتوبر الجاري.

وك��ان رئيس ال���وزراء قد أك��د في اجتماع سابق 
مه طبيعة الظروف المعيشية الصعبة التي  تفهُّ

دفعت التربويين إلعالن اإلضراب.
وأعرب عن ثقته بأن مطالبة المعلمين والمعلمات 
بحقوقهم ال يحمل أي ُبْعد سياسي وإنما جاء بسبب 
األوضاع المعيشية التي يعانون منها جراء العدوان 
والحصار.. الفتًا إلى أن الجبهة التربوية والتعليمية ال 
تقل أهمية في سياق الصمود الوطني عن الجبهات 
العسكرية والشعبية في مواجهة العدوان وسعيه 

لتركيع اإلنسان اليمني.
وق���ال: "إن غاية ال��ع��دوان ه��و انهيار الجبهة 
الداخلية بعد أن فشل في الجبهة العسكرية وهو 
ما لم ول��ن يتحقق له بفضل من الله ثم بصمود 
شعبنا بمختلف شرائحه ورج��ال الجيش واللجان 

والمتطوعين ".
ن أن ما هو متاح من م��وارد لحكومة اإلنقاذ  وبيَّ
يتراوح بين 8 - 9 بالمائة فقط من إجمالي آخر 
م��وازن��ة تم إق��راره��ا من قبل مجلس ال��ن��واب عام 
2014م، فيما أكثر من 90 بالمائة من الموارد 
وتحديدًا النفط والغاز والمنافذ البرية والبحرية 

والجوية تحت سيطرة حكومة الرياض.
ف��ي��م��ا أك���د ع���دد م��ن ال��ن��ق��اب��ي��ي��ن وال��ت��رب��وي��ي��ن 
وال��ت��رب��وي��ات المشاركين ف��ي ال��ل��ق��اء.. أن الوضع 
المعيشي الصعب ال��ذي يعيشوه أجبرهم على 

إعالن اإلضراب.
مجددين التأكيد أنهم كانوا وسيظلون مع الوطن 
في مواجهة العدوان.. مطالبين الحكومة بسرعة 
ات الخاصة بالصندوق  العمل على استكمال اإلجراء

وإخراجه إلى حّيز الوجود.

ورغم أنه قد تقرر االستمرار في التسجيل حتى 
منتصف أكتوبر الجاري إاّل أن وزير التربية يحيى 
الحوثي ذكر أنه دشن السبت بدء العام الدراسي 
في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية.

م��ش��ددًا على ض���رورة تضافر ج��ه��ود الجميع 
واستشعارهم المسئولية الوطنية الملقاة على 

عواتقهم في انجاح العام الدراسي.
ودع���ا وزي���ر ال��ت��رب��ي��ة ف��ي -ح����وار م��ع صحيفة 
»المسيرة« نشرته السبت الماضي- المعلمين 
المضربين عن التدريس الى أن يدركوا أننا في وضع 
استثنائي يفرض على كل إنسان أن يقف الموقف 
الوطني المشرف له ولتاريخه ولوطنه وأن من 
سيقايض الوطن من أجل المرتب أو من أجل مواقف 
سياسية فإنه سيقف في الموقف الخطأ وسيكون 

البديل جاهزًا- حسب تأكيد الوزير.
الفتًا الى أن موقف النقابة ليس موقفًا صحيحًا 
وليس موقفًا وطنيًا وأن��ه لم يتواصل معهم وال 
يؤمن بأي شخص يقف ضد الوطن ويعادي الشعب 
اليمني أو أي نقابة أو منظمة أو حزب يعمل ضد 
اليمن.. مهددًا بأن أي شخص يحاول الضغط على 
قيادة الوزارة سياسيًا أو اقتصاديًا في هذا التوقيت 
وفي هذه المرحلة الحساسة سيتم التعامل معه 

حسب القانون والدستور.
وهذا وكانت نقابة المهن التعليمية قد دعت قبل 
شهرين من بدء العام الدراسي جميع التربويين في 
عموم المحافظات الى االضراب الشامل والمفتوح 
ابتداًء من أول يوم من العام الدراسي الجديد وعدم 

فتح المدارس إال باستالم الرواتب.
مطالبة الحكومة بوضع حلول ناجعة وحقيقية 
لمشكلة توقف الرواتب ألكثر من عشرة أشهر 
وما نتج عن ذلك من معاناة وآالم على المعلمين 
وأسرهم والتي وصلت حدًا ال يطاق واصبح شبح 

المجاعة الحقيقية يهددهم جراء ذلك.
وف���ي ظ��ل ه���ذه ال��ت��ج��اذب��ات يبقي المستقبل 
التعليمي ألكثر من ستة ماليين طالب وطالبة 
مرهونًا بصرف مرتبات ما يزيد عن 260 ألف معلم 
ومعلمة أجبرتهم الظروف على ممارسة حقهم 
القانوني للضغط على الحكومة لتوفير مرتباتهم 
حتى يتمكنوا من االستمرار في الحياة والعمل 

والصمود في وجه العدوان الغاشم.

ق��ال العميد يحيى محم��د عبدالله 
صال��ح -عضو اللجن��ة العامة للمؤتمر 
جمعي��ة  رئي��س  الع��ام  الش��عبي 
ملتق��ى  رئي��س  لفلس��طين  كنع��ان 
الرق��ي والتق��دم- إن جمعي��ة كنعان 
لفلس��طين تق��وم ب��دور كبي��ر ف��ي 
التعري��ف بالقضية الفلس��طينية في 
اليم��ن من��ذ انش��ائها ف��ي 17 ابريل 
2002م اثن��اء حص��ار جني��ن ، أوضح 
ذلك في كلمة له في المهرجان الدولي 
العاصم��ة  ف��ي  المنعق��د  للمقاوم��ة 
اليونانية اثينا خالل الفترة 29 -30 

سبتمبر الفائت.
وتط��رق العميد يحيى صالح إل��ى ما يتعرض له اليمن من ح��رب إبادة من قبل 
التحالف السعودي، مؤكدًا ان اليمن بلد الحضارة التي حكمتها 7 ملكات أشهرها 
الملك��ة بلقيس قبل الميالد س��تظل تقاوم الس��عودية التي تحتف��ل اليوم بمنح 

المرأة الحق في قيادة السيارة ونحن في العام 2017م. والى نص الكلمة:
الرفيقات والرفاق 

سوف اتحدث اليكم بصفتي فلسطينيًا ويمنيًا باسم جمعية كنعان لفلسطين التي تم 
انشاؤها في صنعاء - اليمن من اجل فلسطين في 17 ابريل 2002م أثناء حصار جنين.. 
وجمعية كنعان تقوم بدور كبير للتعريف بالقضية الفلسطينية في اليمن، وانشئت عدة 
مرات خيمة المقاومة لتنظيم فعاليات من أجل فلسطين ولبنان وأي قطر عربي يتعرض 

للعدوان.
وسأتحدث باسم ملتقى الرقي والتقدم كمنظمة مجتمع مدني أنشئت من أجل من اليمن 
، وهي منظمة ذات توجه علماني وتسعى من أجل تعزيز الثقافة الوطنية ودور حقوق 
اإلنسان والمرأة، ومن أجل إيجاد ثقافة وطنية تقدمية علمانية في اليمن الذي يجاوره 
عدد من الدول الرجعية المتخلفة وفي مقدمتها السعودية التي تحاول أن تصدر أفكارها 
الرجعية إلى اليمن، فمثاًل اليمن حكمته 7 ملكات أشهرهن الملكة بلقيس قبل الميالد، 
بينما السعودية تحتفل اليوم أنها سمحت للمرأة بقيادة السيارات في 2017م، والحظوا 

الفرق بين اليمن والسعودية .
سأتحدث ع��ن العالقة اليونانية بفلسطين 
واليمن بفلسطين باختصار، الحظت أن اليونان 
يحبون فلسطين وهذا شيء طبيعي مع الشعب 
الفلسطيني ألن اسم فلسطين جاء من اليونان ، 
ونحن في اليمن نتضامن مع فلسطين ونضحي 
من أجل فلسطين ألن عالقة اليمن بفلسطين 
عالقة تاريخية ف��أول من استوطن فلسطين 
هم الكنعانيون وهم الذين أتوا من اليمن، ولذا 
فاليونانيون والكنعانيون التقوا في ارض فلسطين 

.
طبعًا العام القادم ستكون الذكرى السبعين 
للنكبة واح���ت���الل فلسطين، وم���ا زال شعبنا 
الفلسطيني يتعرض لكل المعاناة من قصف ومصادرة أراضيه واحتجاز وابتزاز وحصار.. 
وسوف يشرح األخوة الرفاق أكثر عن هذه المعاناة خاصة األخ جهاد القادم من فلسطين 
المحتلة .ولألسف الشديد الشعب اليمني منذ عامين ونصف يعاني نفس المعاناة من قتل 
وقصف وحصار من قبل التحالف السعودي الذي يرتبط ب�17 دولة من اقوى الدول والذين 
شنوا العدوان منذ 26 مارس 2015م، وراح ضحية هذا العدوان في آخر إحصائية 13 الف 
شهيد من الرجال والنساء واألطفال وضعف هذا العدد من الجرحى، وتدمير شامل للبنية 
التحتية وحصار بري وبحري وجوي مما أدى إلى تفشي األمراض واألوبئة في اليمن وكثير من 
اآلفات والتي راح ضحيتها أكثر من 1900شخص من الكوليرا فقط و 500.000 مصاب، 
إضافة لآلالف الذين ماتوا بسبب عدم وجود الرعاية الصحية بسبب تدمير المستشفيات 

أو منع المرضى من السفر.
نحن نعتبر أن ما تقوم به السعودية هو جريمة إبادة بحق الشعب اليمني، ومن خالل 
اتي في اليونان الحظت ان الكثير ال يعلم أن هناك عدوانًا على اليمن بسبب التعتيم  لقاء
اإلعالمي، لكننا استمدينا العزيمة من اخواننا الفلسطينيين فمثلما هم يقاومون الصهاينة 
سوف نقاوم ونصمد في وجه السعودية، فال فرق بين ما تقوم به إسرائيل وما تقوم به 
السعودية في عدوانهم على شعوب المنطقة.. أتمنى أن نشارك العام القادم بمشاركة 

أوسع في مهرجان المقاومة الدولي.
عاشت الصداقة اليونانية الفلسطينية اليمنية العربية..

في كلمة بالمهرجان الدولي للمقاومة باليونان

يحيى صالح: ال فرق بين جرائم الصهاينة في فلسطين وجرائم السعودية في اليمن
تشن السعودية عدوانًا همجيًا على اليمن أسفر عن استشهاد 13 ألفًا من االطفال والنساء وتدمير للبنية التحتية

هشام شرف: ثورة 26 سبتمبر حطمت أغالل العزلة

العملية التعليمية على كف عفريت
ر

ّ
»الحكومة« تمدد التسجيل و»النقابة« تضغط و»الوزارة« تحذ

الحكومة تعلن بدء العام 
الدراسي 15 أكتوبر

6 ماليين طالب وطالبة 
مهددون بالحرمان من التعليم

معزب: 
اللجان مع 

الحكومة لم 
تحقق شيئًا

العماد يرأس اجتماعًا تنظيميًا لمؤتمر الحديدة
الحديدة- محمد شنيني

ترأس -األربعاء- رئيس دائرة الرقابة التنظيمية 
باألمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الدكتور بشير 
العماد اجتماعًا تنظيميًا لقيادتي فرعي المؤتمر 
بمحافظة ال��ح��دي��دة وجامعة ال��ح��دي��دة، كرس 
لمناقشة وبحث جملة من الهموم والمهام المتصلة 

بالشأن التنظيمي.
وفي كلمته باالجتماع أشاد العماد بتميز فرع 
المؤتمر بمحافظة الحديدة الذي يعد من انشط 
الفروع بالمحافظات من حيث االنتظام والمتابعة 

والتواصل التنظيمي.
كما اشاد بثبات واصطفاف قيادات وقواعد المؤتمر 
بالمحافظة والجامعة، االمر الذي يسهم كثيرًا في 
تماسك الجبهة الداخلية والصمود في وجه العدوان.

كما استعرض رئيس فرع المؤتمر بالجامعة 
الدكتور عبده هديش، ونائب رئيس المؤتمر 
بالمحافظة االستاذ عبدالرحمن خرجين جملة 
من النشاطات واالنجازات واالنشطة والفعاليات 

التنظيمية والثقافية واالجتماعية للفرعين، كما 
شهد اللقاء نقاشات شفافة ومسئولة من اعضاء 
قيادتي الفرعين تركزت حول مجمل القضايا 

التنظيمية والوطنية.

وب��ه��ذا ال��ص��دد شدد 
أع��ض��اء ال��ب��رل��م��ان على 
أهمية إي��ف��اء الحكومة 
ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا السابقة 
ال�����واردة ف��ي ع���دد من 

توصيات المجلس بشأن تلك القضايا. مؤكدين أن تفشي الفقر وتدهور 
الوضع المعيشي وعدم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام، ورواتب 
المتقاعدين ومساعدات الضمان االجتماعي تفاقم األوضاع اإلنسانية في 

البالد بشكل يتطلب معالجة سريعة ومسئولة.
وكانت قد تشكلت لجنة برلمانية حكومية من رئيس مجلس النواب يحيى 
الراعي واللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية، وفي 
شقها الحكومي من رئيس الوزراء عبدالعزيز بن حبتور وعدد من الوزراء.

وفي تعليق على ذلك قال النائب عبدالرحمن معزب: إن البرلمان سبق أن 
شكل مع الحكومة لجانًا مشتركة دون أن تصل إلى معالجات ملموسة، داعيًا 

إلى إصالحات حقيقية.
وكان النواب شكلوا مع الحكومة لجانًا مشتركة في أوقات سابقة لمناقشة 
عدد من القضايا ومنها مرتبات الموظفين واإلي���رادات وزي��ادة اسعار 

المشتقات النفطية والضريبية والتزامات تمويل الجبهات.

النائب ع��ب��دال��وه��اب عامر 
أكد أن الشعب ينتظر نتائج 
على الواقع من اللقاء الحكومي 

البرلماني.
وأضاف: أن مشكلة الحكومة 
تتلخص في أنها غير منسجمة كون بعض الوزراء "ملكيين أكثر من الملك".

منوهًا إلى أن المعالجات الفعلية للوضع المالي وغيره تتمحور حول االلتزام 
بالدستور والقوانين.

الى ذلك أكد النائب علي اللهبي أن بإمكان الحكومة دفع مرتبات الموظفين 
وتمويل الجبهات إذا ما تم تحصيل اإليرادات المتاحة وتوريدها الى البنك 

المركزي بداًل عن حسابات خاصة.
من جانبه وصف النائب أحمد سيف حاشد حكومة اإلنقاذ ب�"الفاشلة".. 
وقال: إنها لم تنفذ ما التزمت به لدى تقديمها موازنة ربع سنوية في أبريل 
الفائت بما في ذلك تسليم المرتبات ومكافحة التهريب.. الفتًا إلى أن بيانات 
الحكومة تشير إلى إمكانية تحقيق إيرادات شهرية تزيد على الثمانين 

مليار ريال.
وتساءل حاشد: كم من المسؤولين أحيلوا إلى القضاء بناًء على اتهامات لهم 
في قضايا فساد أوردها تقرير حديث للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟!

عام من المناقشة تحت قبة البرلمان

ال جديد حول المرتبات!
ناق��ش البرلمان للمرة الخمس��ين األوضاع االقتصادي��ة الراهنة ومنها قضية عدم ص��رف الحكومة مرتبات موظفي 

الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وحاالت الضمان االجتماعي لقرابة عام.
وأش��ار نواب الشعب إلى قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية واالستهالكية ومنها مادة الغاز المنزلي بصورة جنونية في ظل 

تفاقم األوضاع المعيشية للمواطنين بشكل مآساوي.

حاشد: 
بيانات الحكومة 
تشير إلى توريد 
80 مليارًا شهريًا

عامر: الحكومة غير منسجمة وبعض الوزراء ملكيون أكثر من الملك 
اللهبي: بإمكان الحكومة دفع المرتبات إذا ُوّردت اإليرادات للبنك المركزي


