�أكدت �أن مثل هذه الهيئات الدينية �أثبتت ف�ش ً
ال يف دول �شقيقة ..وزيرة حقوق الإن�سان :

ال يحق ألي جماعة أو فرد أن يحل محل أجهزة الدولة في الدفاع عن الفضيلة وحمايتها

المطالبة بإنشاء هيئة لـ ( األمر والنهي ) تخفي أهدافًا سياسية وحزبية
صنعاء /متابعات:
اعتبرت وزيرة حقوق اإلنسان الدكتورة /هدى علي البان أن املطالبة بإنشاء ما يسمى بهيئة األمر
باملعروف والنهي عن املنكر في اليمن مطلب غير قانوني باعتبار انه ال يحق ألي جماعة أو أي فرد
أن يحل محل مؤسسات الدولة أو أن يزكي نفسه انه املسئول عن الفضيلة وحمايتها في مجتمع مسلم
ودستوره من روح اإلس�لام والتشريعات اإلسالمية وان حماية الفضيلة في املجتمع هي مسئولية
الدولة واألجهزة األمنية والنيابية والقضائية وحدها .
وأضافت الدكتورة البان أن اجلمهورية اليمنية صادقت على  56معاهدة دولية تتعلق بحقوق اإلنسان
واحلريات العامة واملساواة بني اجلنسني وان أنشاء مثل هذه الهيئة املزعومة سينسف كل ما حققته
اليمن من مكتسبات دميقراطية وفي مجال حقوق اإلنسان مشيرة إلى أن منح جماعة بحد ذاتها احلق
لقمع احلريات والتدخل بالشئون الشخصية للناس سيمثل ضربة قاصمة للسياحة في اليمن ويضر
مبستوى احلركة السياحية في بالدنا وهو ما سيترتب عليه إحداث بطالة في سوق العمل السياحي
هدى علي البان
ملئات أآلالف من املواطنني الذين يعملون في حقول العمل السياحية املختلفة ويقدمون اخلدمات
السياحية لزوار اليمن مشددة في نفس الوقت على أن اجلميع في املجتمع اليمني ضد أي جتاوزات أو أي عمل يخل بالقيم األخالقية
املجتمعية في قطاع السياحة أو في أي ممارسة تتسبب في تعريض قيمنا الدينية واالجتماعية إلى اخلطر أمر مرفوض وغير مقبول
ونوهت إلى أن تأسيس مثل هذه الهيئات في بعض دول اخلليج سابقا اثبت فش ً
ال رغم أن توجهاتها أي هذه الهيئات كانت دينية بحته
مشككة بان تكون املطالب احلالية في اليمن ال نشاء هذه الهيئة كذلك دينية التوجهات متهمة إياها بأنها تبطن من وراء تأسيس مثل
هذه الهيئة في الوقت الراهن أهداف ومرام سياسية وحزبية.

سياسي نرويجي يخسر رهانا ويأكل نعال
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أوفي نائب نرويجي ينتمي حلزب التطور اليميني ،ويدعي
ول���ف إي��ري��ك ك��ن��وت��س��ن ،ب��وع��د قطعه ع��ل��ي نفسه م��ن��ذ 7
أعوام ،بأن يلتهم «خفا قدميا» إذا لم يتجاوز تأسيس دار
األوبرا اجلديد -الذي افتتح مؤخر ًا -ال 10مليار كورونا
نرويجي (مليار و 300مليون يورو) .و فوجئ كنوتسن أثناء
مشاركته في برنامج تليفزيوني ،بث مباشرة على قناة
 NRK1الرسمية ،بأنهم يقدمون له طبقا بداخله خفا
مطهي ًا بصلصة الشوكوالته ،واضطر النائب أن يلتهمه
أمام الكاميرات.
وص���رح كنوتسن ق��ائ�لا“ :لم أك���ن أع��ل��م شيئا ع��ن هذا
األمر ،ولم تكن جتربة محببة .ما لفت نظري هوأن اخلف
ك��ان ق��دمي� ًا ومستعم ً
ال ج���دا ،ي��ب��دو أن��ه يخص واح���د من
جيل األجداد” ،طبق ًا لوكالة األنباء النرويجية .NTB

ويشار إلى أن دار األوبرا اجلديد
ت��ك��ل��ف أق���ل م���ن  4م��ل��ي��ار كرونا
نرويجيا (نحو  500مليون يورو).
ويؤكد كنوتسن أن كلماته مت
تفسيرها بشكل خاطئ ،حيث
قال“ :إن ما قلته بالفعل هو
أنني سآكل خفي إذا ما تكلف
إع���ادة تأسيس املنطقة التي
تضم دار األوب��را ،وجسر أوسلو
أكثر من  10مليار ،وليس دار األوبرا
فقط” .إال إن كنوتسن البالغ من العمر  44عاما ،والذي
يشغل منصب نائب منذ عام ، 1997وف��ي بالوعد الذي
قطعه ،بالرغم من أن اخلف الذي قدموه له لم يكن خفه.

