
02 الثــــورةأخئار وتصارغر

الثورة/ حسن حمود
ــد  ــايض ماج ــام الق ــب الع ــى النائ التق
ــاء  ــس أمن ــس مجل ــب رئي ــي بنائ الدرباب
ــجني الوطنية محمد محمد  ــة الس مؤسس
ــل عبيد  ــة فض ــالح ومدير عام املؤسس ص

أمس بمكتب النائب العام بصنعاء.
وأطلع مدير عام املؤسسة النائب العام 

ــة  ــدة الصحي ــزات الوح ــة تجهي ــىل  كاف ع
ــاء  بصنع ــة  املركزي ــة  لإلصالحي ــة  التابع
ــا  ــا وتجهيزه ــة تأثيثه ــت تكلف ــي بلغ والت
ــف دوالر بتمويل من  ــدات 85 أل ــة املع بكاف
ــاري  ــد الحب ــيل محم ــاج ع ــة الح مجموع

وأوالده .
بدوره ثمن النائب العام جهود مؤسسة 
السجني الوطنية يف خدمة قضايا السجناء 
ــجينات وتأهيل السجون، مؤكدا عىل  والس

ــة الهادف  ــل املؤسس ــتمرار عم ــة اس أهمي
ــجينات  الس و  ــجناء  الس ــا  قضاي ــي  لتبن

وتنفيذ مشاريع مختلفة يف السجون.
ــس مجلس  ــار نائب رئي ــن جانبه أش م
ــز التعاون والرشاكة  األمناء إىل أهمية تعزي
أن  إىل  ــاً  الفت ــام،  الع ــب  النائ ــب  مكت ــع  م
مؤسسة السجني تعمل بالرشاكة والتعاون 
ــكل جيد منذ  ــب العام بش ــع مكتب النائ م
ــها ونتطلع إىل مزيد من التعاون يف  تأسيس

ــجناء والسجون يف إطار  خدمة قضايا الس
العمل اإلنساني.

من جهته استعرض مدير عام مؤسسة 
ــاريع التي  ــجني الوطنية الربامج واملش الس
ــة  الحماي ــاالت  ــة يف مج املؤسس ــا  تنفذه
ــاعدة السجناء املعرسين  التي تهدف ملس
ــي وبرامج  ــون القضائ ــة الع ــم خدم وتقدي
ــب  والتدري ــل  والتأهي ــة  والتغذي ــواء  اإلي

والصحة واملرأة والطفل.

صنعاء / سبأ 
ــة اللواء  ــوزارة الداخلي ــام ب ــش الع ــد املفت تفق
ــد أمس ، مركزي حجز اإلدارة العامة  إبراهيم املؤي
للبحث الجنائي ومباحث أمانة العاصمة وحجز 

إدارة أمن بني الحارث.
ــر عام التوجيه  ــع املفتش العام ومعه مدي واطل
ــات بالوزارة العميد محمد محمد  املعنوي والعالق
ــز الحجز وتلمس  ــيس، عىل أوضاع نزالء مراك اآلن

ــع احتفاالت  ــانية بالتزامن م إحتياجاتهم اإلنس
ــوي  النب ــد  املول ــرى  بذك ــالمية  اإلس ــعوب  الش

الرشيف.
ــاع  ــني أوض ــام بتحس ــني باالهتم ــه املعني ووج
ــراءات التحقيق  ــة واإلرساع يف إج النزالء الصحي

معهم .
ــزي حجز  ــد مرك ــارة تزوي ــالل الزي ــم خ وقد ت
ــواد  بامل ــارث  الح ــي  بن ــن  وأم ــي  الجنائ ــث  البح

الصحية والفرش .
فيما عرب املحتجزون عن الشكر للمفتش العام 
ــم الصحي ومتابعة  ــه الهتمامهم بوضعه ومرافقي

قضاياهم وما قدموه من رعاية لهم.
ــن أمانة العاصمة  ــالل الزيارة مدير أم رافقه خ
ــم املاوري ومدير البحث  العميد الركن عبد الحكي
ــد معمر هراش وعدد من القيادات  الجنائي العمي

بوزارة الداخلية .

النائب العام يلتقي نائب رئيس مجلس أمناء  مؤسسة السجين الوطنيةالنائب العام يلتقي نائب رئيس مجلس أمناء  مؤسسة السجين الوطنية المفتش العام يتفقد نزالء حجزي البحث وأمن بني الحارث بأمانة العاصمةالمفتش العام يتفقد نزالء حجزي البحث وأمن بني الحارث بأمانة العاصمة

 الثورة/ معني حنش / سبأ
ــكرية نزولها  ــادات العس ــت القي واصل
ــى  ــوال الجرح ــد أح ــس لتفق ــي أم امليدان
ــبي الجيش واللجان  ــني من منتس واملصاب
الشعبية بالتزامن مع ذكرى املولد النبوي 
 50 ـــ  ال ــد  بالعي ــاالت  واالحتف ــف  الرشي

لالستقالل الوطني30 نوفمرب.
ــرة املالية بوزارة  حيث تفقد مدير الدائ
ــر دائرة  ــيل املطري ومدي ــاع العميد ع الدف
العمليات الحربية العميد الركن إسماعيل 
ــوي  ــه املعن ــرة التوجي ــر دائ ــواض ومدي ع
ــب مدير دائرة  ــى املهدي ونائ العميد يحي
التوجيه املعنوي العميد الركن عيل غالب 
ــى واملصابني من  الحرازي، أحوال الجرح
ــعبية  ــال الجيش واألمن واللجان الش أبط

يف مستشفى السبعني.
ــى  الجرح ــوال  أح ــىل  ع ــوا  واطلع
ــة التي تقدم  ــات الطبية والعالجي والخدم
ــغ مالية..  ــم الهدايا ومبال ــم.. وقدموا له له
يف  ــم  وتضحياته ــم  ببطوالته ــيدين  مش
مواجهة املعتدين والغزاة واملرتزقة، ونقلوا 
ــادة وزارة الدفاع  ــم تحيات وتهاني قي إليه
ــبة  ــة بمناس ــة األركان العام ــة هيئ ورئاس

املولد النبوي الرشيف وعيد االستقالل.
وأشار القادة إىل أن الشهداء والجرحى 
ــان  ــاء والعرف ــي الوف ــتحقون كل معان يس
ــم  ــل وطنه ــن اج ــم م ــرا لتضحياته تقدي
ــة تربة  ــم الزكي ــادوا بدمائه ــعبهم وج وش
ــن والغزاة  ــون املعتدي ــم يواجه ــن وه الوط

واملرتزقة بكل شجاعة.

ــات الجرحى  الزائرون بمعنوي ــاد  وأش
ــتعدادهم للعودة إىل جبهات الصمود  واس
ــفاء .. معربين  واملواجهة بعد تماثلهم للش
ــفى  ــر إلدارة مستش ــكر والتقدي ــن الش ع
ــة وما يقدم  ــبعني عىل الجهود املبذول الس
ــة  وعالجي ــة  طبي ــة  ورعاي ــات  خدم ــن  م

للجرحى واملصابني.
ــكر  الش ــن  ــى ع الجرح ــرب  ــم ع بدوره
ــل القيادات  ــذه الزيارة من قب ــر له والتقدي
ــكرية واالهتمام بأحوالهم .. مؤكدين  العس
ــتعدادهم التضحية يف سبيل االنتصار  اس

للوطن وكرامة الشعب.
ــر التنفيذي  ــن جانب آخر تفقد املدي م
ــور  الدكت ــارات  امله ــة  تنمي ــدوق  لصن
ــس أوضاع الجرحى  عبدالعزيز الحاج أم
ــعبية  ــني من الجيش واللجان الش واملصاب
ــفيي 48  ــف الجبهات يف مستش من مختل

والصداقة اليمني الصيني.

ــار  واطلع الدكتور الحاج ومعه مستش
ــائف جارالله الحالة  الصندوق الدكتور ش
ــفيني  املستش يف  ــى  للجرح ــة  الصحي
ــة  ــة والعالجي ــات الطبي ــتوى الخدم ومس

املقدمة لهم.
ــة  العيني ــا  الهداي ــم  تقدي ــم  ت ــث  حي
ــبة  ومبالغ مالية، مهنئني الجرحى بمناس
ــتقالل الوطني وامليالد النبوي  ذكرى االس
ــفاء العاجل  ــني لهم الش ــف .. متمن الرشي

بإذن الله.
ــدوق  للصن ــذي  التنفي ــر  املدي ــار  وأش
ــار الواجب  ــذه الزيارة تأتي يف إط إىل أن ه
ــى إزاء ما قدموه من  الوطني تجاه الجرح

تضحيات يف سبيل الدفاع عن الوطن.
ــس الجرحى  ــن اليوم نتلم ــال " نح وق
ــم  منه ــس  ونقتب ــم  احواله ــىل  ع ــع  ونطل
ــن قدموا  ــة فهم الذي ــاء والتضحي روح اإلب
ــاء العزة  ــبيل احي ــم رخيصة يف س ارواحه

والكرامة والدفاع عن الوطن.
ــرب الجرحى عن تقديرهم العايل  فيما ع
ــم. مؤكدين  ــد أحواله ــارة  وتفق ــذه الزي له
ــودة إىل  ــم عن الع ــن تثنيه ــم ل أن جروحه

ساحات الرشف والعزة.
ــن تضحيات  ــا قدموه م ــوا إىل أن م ولفت
ــتظل قليلة خاصة يف هذه الظروف التي  س
يتعرض فيها الوطن لعدوان وحصار جائر.

ــفى  رافقهم خالل الزيارة مدير مستش
48 العقيد إسماعيل الوريف.

كما قام أمس اللوء عيل سالم الصيفي 
وكيل وزارة الداخلية لقطاع املوارد البرشية 
واملالية بزيارة معايدة للجرحى من أبطال 
ــن يتلقون  ــان ، الذي ــش واللج ــن الجي األم
ــفى الرشطة النموذجي ،  العالج يف مستش
متفقداً مستوى الخدمات الطبية املقدمة 
ــا احتياجاتهم الصحية ، كما  لهم ومتلمس
ــفى عىل بذل املزيد من  حث إدارة املستش
ــل العناية ،  ــى كام ــود وايالء الجرح الجه
وفاًء لتضحياتهم العظيمة التي بذلوها يف 
ساحات الرشف والكرامة دفاعا عن الوطن 

والدين .
ــي أجراها  ــذه الزيارة الت ــد جاءت ه وق
ــد  ــرى املول ــبة ذك ــي بمناس ــواء الصيف الل
ــع  م ــادل  تب ــث  حي  ، ــف  الرشي ــوي  النب
ــذه  به ــكات  والتربي ــي  التهان ــى  الجرح
ــبة الغالية عىل قلوب املسلمني كما  املناس

قدم لهم الهدايا الرمزية بهذه املناسبة .
ــا  زكري ــد  العمي ــارة  الزي يف  ــه  رافق
ــاط يف  الضب ــؤون  ــام ش ــر ع ــرشيف مدي ال
ــاط وزارة  ــدد من ضب ــة ، وع وزارة الداخلي

الداخلية.

القيادات العسكرية: الشهداء والجرحى يستحقون القيادات العسكرية: الشهداء والجرحى يستحقون 
كل الوفاء والتقدير لتضحياتهم من أجل الوطنكل الوفاء والتقدير لتضحياتهم من أجل الوطن

واصلوا زياراتهم التفقدية لجرحى الجيش واللجان:واصلوا زياراتهم التفقدية لجرحى الجيش واللجان:

صنعاء/ سبأ 
ــد نارص العاطفي  ــر الدفاع اللواء الركن محم رفع وزي
ورئيس هيئة األركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم 
ــتقالل  ــبة العيد الـ50 لالس ــاري برقية تهنئة بمناس الغم
ــيد عبدامللك  ــن نوفمرب 1967م إىل قائد الثورة الس الـ30م
ــيايس األعىل  بن بدر الدين الحوثي ورئيس املجلس الس

األخ صالح الصماد وأعضاء املجلس السيايس األعىل .
فيما ييل نصها:-

ـــ50  ال ــد  بالعي ــل  يحتف ــم  العظي ــي  اليمن ــعبنا  وش
ــعدنا ويرشفنا يف  ــتقالل املجيد الـ30 من نوفمرب يس لالس
ــم  ــة أن نتقدم إليكم بإس ــبة الوطنية العظيم ــذه املناس ه
ــة األركان العامة وكافة  ــة هيئ ــاع ورئاس ــادة وزارة الدف قي
ــكرية الدفاعية  ــة العس ــبي املؤسس ــن منتس ــال م األبط
ــن العزة والرشف يف  ــعبية املرابطني يف ميادي واللجان الش
ــرب من أرض الوطن الغايل بأخلص التهاني وأسمى  كل ش

األمنيات والتربيكات.
ــان  ــة أعادت لإلنس ــة عظيم ــبة تاريخي ــا ملناس وإنه
ــن  ــي م ــي، والت ــراره الوطن ــه وق ــه وحريت ــي كرامت اليمن
ــات واملآثر البطولية  ــا نتذكر جميعاً تلك التضحي خالله
ــماله  ــن كل أبناء الوطن من (ش ــطرها الرشفاء م التي س
وجنوبه) يف سبيل الحرية واالستقالل ودحر االستعمار 
ــم عىل صدر جنوب الوطن  الربيطاني البغيض الذي جث
ــىل الرحيل من  ــن وإجباره ع ــن الزم ــاً ونيف م ــايل قرن الغ
ــم يف هذه  ــاً.. متمنني لك ــرة ذليًال مهان ــن الطاه أرض اليم
ــاح الدائم يف  ــة والتوفيق والنج ــبة الوطنية الصح املناس
ــم وتحتمها  ــىل كاهلك ــاء التي تقع ع ــام واألعب ــة امله كاف
ــىل عاتقكم تجاه  ــة امللقاة ع ــؤولية التاريخي ــم املس عليك
ــها الوطن  ــعبكم، وظروف املرحلة التي يعيش وطنكم وش
ــعودي  ــف العدوان (الس ــان تحال ــتمرار طغي ــل اس يف ظ
األمريكي الصهيوني) الغاشم ضد وطننا وشعبنا والذي 
ــف القناع  ــاوز كل الحدود يف إجرامه وعنجهيته وكش تج
ــه القبيح، وأظهر بجالء مدى حقده الدفني عىل  عن وجه

اليمن أرضاً وإنساناً وحضارة.
إن احتفالنا اليوم بهذه املناسبة الوطنية الغالية دليل 
قاطع عىل أن الحق دائماً هو املنترص، وباإلرادة والعزيمة 
ــى  ــوق وتبن ــرد الحق ــام ت ــات الجس ــات والتضحي والثب
ــة  ــل اإلمرباطوري ــاوت جحاف ــك اإلرادة ته ــان، وبتل األوط
ــمس وأجربت عىل الرحيل  ــي كانت ال تغيب عنها الش الت
ــا وعمالئها  ــن مرتزقته ــاقطت ركائزها م ــا وتس من أرضن
ــرون أذيال الهزيمة  ــان كأوراق الخريف يج ــي األوط بائع
ــوام متواصلة  ــلح دام أربعة أع ــد كفاح مس والخرسان بع

انترصت خاللها اإلرادة اليمنية يف الحرية واالستقالل.
ــعب  ــن املتآمرين والحاقدين تاريخياً عىل هذا الش لك
ــهده اليوم من مؤامرة  وحضارته لم يرَق لهم ذلك، وما نش
ــعبه هو إنتاج جديد للمستعمر  عىل الوطن ووحدته وش
بوجه آخر وتحت ذرائع ومسميات متعددة، فهاهم الغزاة 
ــة والخائنني  ــم من املرتزق ــتعمرين الجدد وعبيده واملس
ــات وأقاليم  ــيمه إىل كنتون ــع الوطن وتقس ــعون إىل بي يس
كما كان يف املايض سلطنات ومشيخات ليسهل السيطرة 
ــه، ولكي يحققوا  ــراره ومصريه وثروات ــه والتحكم يف ق علي
ــادة مملكة الرش  ــك تحالفاً دولياً بقي ــكلوا لذل أهدافهم ش
ــف بمباركة  ــة صهيونية ولألس ــاب، برعاية أمريكي واإلره
ــوا لذلك العتاد  ــالمية، فجمع بعض الدول العربية واإلس
ــخروا اإلمكانيات املادية والبرشية والعسكرية  والعدة وس
ــراً وبحراً  ــلهم إىل فرض حصار جائر ب ــل وصل بهم فش ب
وجواً سعياً منهم لسحق اإلرادة الشعبية وكربياء اليمني 
ــه وعقيدته،  ــتند إىل تاريخه وحضارت ــامخ الذي يس الش
ــد أخطأتم الطريق وما  ــا نقول لهم وللمرة األلف لق ولكنن
ــوه اليوم يف ميادين العزة والرشف عىل أيدي األبطال  تجن
من أبناء الجيش واللجان الشعبية هو جزء مما ستلقوه 
ــعب ال  ــم أمام ش ــم، ألنك ــم وتعنتك ــتمريتم يف غيك إذا اس
ــا أن ينترص أو  ــالم فإم ــى الهزيمة أو االستس ــرف معن يع
ــتعمر الربيطاني مدحوراً متوجاً  ينترص.. وكما خرج املس
ــنخرج  ــرب 1967م س ــن نوفم ـــ30 م ــار يف ال ــزي والع بالخ

املستعمرين والغزاة الجدد وهم منكيس الرؤوس ورافعني 
رايات االستسالم.

ــة املجيدة التي  ــرى الوطني ــن نحتفل بهذه الذك ونح
ــال وخاصة من  ــزازا لكل األجي ــراً واعت ــتظل تمثل فخ س
ــاركة يف هذا الحدث التاريخي العظيم  كان لهم رشف املش
ــن نالوا رشف  ــد الحياة أو م ــن مازالوا عىل قي ــواًء الذي س
ــن  ــن األرض والوط ــاع ع ــه والدف ــبيل الل ــهادة يف س الش

والكرامة والحرية والقرار الوطني.
ــهداء  ــئ أرس وأبناء الش ــبة الغالية نهن ــذه املناس وبه
ــوا أرواحهم ودماءهم رخيصة لكي  واملناضلني الذين قدم
تنعم األجيال بالحرية واالستقالل، وهي موصولة ألبناء 
ــهداء اليوم الذين وقفوا ويقفون كالطود الشامخ  وأرس ش

يف وجه املستعمرين واملحتلني الجدد.
ــل الرعاية  ــيكونون مح ــم وأرسهم س ــم بأنه ونعاهده
ــادة الوطن  ــل قي ــن قب ــرتام م ــر واالح ــام والتقدي واالهتم

الثورية والسياسية والعسكرية العليا.
ــة الغالية  ــبة الوطني ــذه املناس ــم به ــام نهنئك يف الخت
ــعب  ــىل قلب كل يمني حر مؤكدين لكم ولكل أبناء الش ع
ــش واللجان  ــا يف الجي ــب بأنن ــد املحتس ــي املجاه اليمن
ــنعمل جاهدين عىل تنفيذ كل ما يوكل إلينا  ــعبية س الش
ــادة الوطن الثورية العليا،  من مهام وواجبات من قبل قي
ــتعداد الدائم  ــات الجاهزية واالس ــنظل يف أعىل درج وس

حتى يكتب الله لشعبنا ووطننا النرص املؤزر.
ــخ ال تقبل  ــرة عىل مر التاري ــت أرضنا الطاه ــا كان وكم
ــنجعل  ــتعمرين فإننا يف حارضنا اليوم س املحتلني واملس
الغزاة يندمون ومرتزقتهم عىل ما أٌقدموا عليه وسينترص 
ــر  ــون.. وتأم ــف املرجف ــا أرج ــل مهم ــىل الباط ــق ع الح

املتآمرون عبيد أمريكا وإرسائيل األذالء الخانعني.
ــفاء  ــهداء األبرار.. والش ــد للوطن.. والرحمة للش املج

للجرحى.. والفرج القريب لألرسى..
ــعبية..  ــلحة واللجان الش والنرص لليمن.. وقواته املس

واملوت لألعداء والخونة والعمالء.

وزير الدفاع ورئيس األركان: سنجعل الغزاة ومرتزقتهم يندمون وزير الدفاع ورئيس األركان: سنجعل الغزاة ومرتزقتهم يندمون 
على ما أقدموا عليه وسيخرجون منكسي الرؤوس مدحورينعلى ما أقدموا عليه وسيخرجون منكسي الرؤوس مدحورين

رفعا برقية بمناسبة العيد الـ رفعا برقية بمناسبة العيد الـ ٥٠٥٠ لالستقالل لالستقالل

صنعاء / سبأ 
ــوزراء الدكتور عبدالعزيز بن  ــع رئيس مجلس ال رف
ــيايس  ــة إىل رئيس املجلس الس ــة تهنئ ــور ، برقي حبت
األعىل األخ صالح الصماد وأعضاء املجلس السيايس 
ــعبية  ــلحة واألمن واللجان الش ــوات املس األعىل والق
ــي األبي  ــعب اليمن ــة أبناء الش ــني وإىل كاف واملتطوع
ـــ 50 لعيد  ــبة الذكرى ال ــارج، بمناس ــل والخ يف الداخ
ــرب 1967م واملولد  ــي الـ 30 من نوفم ــتقالل الوطن االس
ــل الصالة وأزكى  ــىل صاحبه أفض ــوي الرشيف ع النب

التسليم.
ــمه ونيابة عن  ــوزراء يف الربقية باس ــس ال ــرب رئي وع
ــن أحر  ــي، ع ــاذ الوطن ــة اإلنق ــاء حكوم ــه وأعض نواب
ــس وأعضاء املجلس  ــي وأصدق التربيكات لرئي التهان
السيايس األعىل وإىل كافة أبناء شعبنا اليمني بهاتني 
دالالت  إىل  ــريا  مش ــة..  والديني ــة  الوطني ــبتني  املناس
ــه  ــي الذي يعيش ــرف التاريخ ــذا الظ ــا يف ه تزامنهم

الوطن مدافعا عن أرضه ضد املستعمرين الجدد.
ــتقالل الناجز  ــق االس ــة إىل أن تحقي ــت الربقي ولفت
ــي يف 30 نوفمرب 1967م،  ــر جندي بريطان بخروج آخ
ــتعمارية  وانتصار اليمنيني عىل أعتى امرباطورية اس
ــدا  تعقي ــرث  أك ــت  كان ــروف  ظ ــل  ظ يف  ــخ  التاري يف 
ــل بقدرتنا عىل إزاحة  ــن اآلن، يعطينا األم وصعوبة م
ــتعمرين الجدد من العدوان السعودي اإلماراتي  املس

ودحرهم من كل تراب الوطن الطاهر.
وأعرب عن ثقته يف أن االحتالل الجديد الجاثم عىل 
ــعودي اإلماراتي  ــوات الغزو الس ــوب الوطن من ق جن
ــعب اليمني  ــريه الحتمي الهزيمة، فالش ــيكون مص س

ــيقاومه  ــر واملناضل لم ولن يقبل بأي احتالل وس الح
وينترص.

ــتعمر  وأكدت الربقية، أن االحتفال بخروج آخر مس
ــي وذكرى املولد النبوي الرشيف، يحتم علينا  بريطان
استلهام املعاني والدالالت من السرية النبوية الطاهرة 
واالقتداء بها وبمعلمها خاتم األنبياء واملرسلني، وكذا 
ــري عىل خطى ثوارنا يف انتزاع الحرية واالستقالل  الس
والصمود يف وجه املستعمرين مهما تكالبوا وحشدوا، 

فالنرص مع الحق.
ــعب  ــطوري للش ــود األس ــة بالصم ــت الربقي ونوه
اليمني يف وجه العدوان الغاشم والحصار الجائر، وما 
ــال الجيش واللجان  ــان امليامني من أبط يقدمه الفرس
ــرشف والبطولة من  ــن ال ــات وميادي ــعبية يف جبه الش
ــل  ــن أج ــم م ــم ودمائه ــيمة بأرواحه ــات جس تضحي
ــرات الخارجية  ــر كل املؤام ــن ودح ــن الوط ــاع ع الدف
ــتقالله  ــيادته واس والداخلية الهادفة إىل النيل من س

ووحدة أراضيه.
ــحابة صيف وغمة  ــر به الوطن س ــدت أن ما يم وأك
ــن املوحد  ــرص اليم ــدون وينت ــزم املعت ــتنجيل ويه س

املستقل بتالحم أبنائه وصمودهم.
ــه، عن ثقته  ــام برقيت ــس الوزراء يف خت ــرب رئي وأع
ــابقا عىل  ــي، مثلما انترص س ــعب اليمن بانتصار الش
ــزاة  الغ ــري  مص ــيكون  وس ــتعمار،  واالس ــتبداد  االس
ــه أن يعيد هذه  ــا الل ــار.. داعي ــزي والع ــة الخ واملرتزق
املناسبة الوطنية الخالدة وقد تحقق لشعبنا ووطننا 
ــتقرار وطمأنينة ورخاء، وأن  ــا يصبو إليه من اس كل م

يرد عنه كيد الكائدين وصلف املتغطرسني.

رئيس الوزراء يهنئ المجلس السياسي األعلى والشعب بعيد االستقالل الـ رئيس الوزراء يهنئ المجلس السياسي األعلى والشعب بعيد االستقالل الـ ٣٠٣٠ من نوفمبر من نوفمبر

صنعاء / سبأ 
ــاع الخاص، أعماله  ــرتك مع القط واصل االجتماع الحكومي املش
ــور عبدالعزيز  ــس الوزراء الدكت ــة رئيس مجل ــس بصنعاء برئاس أم
ــادي والتحديات الجمة  ــة الوضع االقتص ــح بن حبتور، ملناقش صال
التي يواجهها هذا القطاع بسبب العدوان وتضييق حصاره الشامل 

عىل الشعب اليمني.
ــتعرض االجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون األمن  واس
ــان ووزراء املالية الدكتور صالح شعبان  والدفاع اللواء جالل الرويش
ــوزراء الدكتور  ــني عام مجلس ال ــارة عبده برش وأم ــة والتج والصناع
ــور عبدالعزيز الرتب،  ــة الربفس ــار الرئاس عبدالقادر العلبي ومستش
واملسؤولني يف قيادة االتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وعدد 
ــم انجازه من  ــابق وما ت ــوت التجارية، محرض االجتماع الس ــن البي م
مهام مشرتكة يف إطار مخرجاته من قبل فريق العمل املشرتك لصالح 
تعزيز الرشاكة بني القطاعني الحكومي والخاص يف مواجهة تداعيات 

الوضع الراهن والتخفيف من وطأة الوضع الحايل عىل املواطنني.
ــرض بعد إجراء بعض التعديالت عليه  وصدق االجتماع عىل املح
ــة التحديات  ــي عىل مواجه ــره للحرص الجماع ــن تقدي ــاً ع .. معرب
ــن كاهل  ــف ع ــي والتخفي ــود الوطن ــن الصم ــزز م ــا يع ــة بم القائم

املواطنني.
ــلة من اللقاءات بني الجهات الحكومية  وأقر االجتماع عقد سلس
ــرتك يف تفاصيل اإلجراءات  ــاص ومواصلة البحث املش والقطاع الخ

ــة  ــود املتبادل ــىل الجه ــر ع ــي تؤث ــات الت ــاوز الصعوب ــة بتج الكفيل
ــار وحربه  ــدوان والحص ــي يخلفها الع ــار الت ــن اآلث ــف م يف التخفي

االقتصادية عىل الشعب اليمني ووضعه املعييش.

اجتماع مشترك مع القطاع الخاص لمناقشة الوضع االقتصادي اجتماع مشترك مع القطاع الخاص لمناقشة الوضع االقتصادي 
والتحديات الناجمة عن العدوان والحصاروالتحديات الناجمة عن العدوان والحصار

برئاسة رئيس الوزراءبرئاسة رئيس الوزراء

صنعاء/سبأ
ــدة أمس  ــته املنعق ــواب يف جلس ــس الن ــأ مجل هن
ــيل الراعي،  ــى ع ــس األخ يحي ــس املجل ــة رئي برئاس
ــىل ورئيس  ــيايس األع ــاء املجلس الس ــس وأعض رئي
ــس وأعضاء  ــاذ الوطني ورئي ــة اإلنق ــاء حكوم وأعض
ــس القضاء  ــورى ورئيس وأعضاء مجل ــس الش مجل
ــادة األحزاب والتنظيمات  األعىل واملحكمة العليا وق
ــات املجتمع  ــدوان ومنظم ــة للع ــية املناهض السياس
ــعبية  ــلحة واألمن واللجان الش ــي والقوات املس املدن
وجماهري الشعب اليمني يف الداخل والخارج بحلول 
ــي  ــل الذهب ــف واليوبي ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ذك

لالستقالل الـ 30 من نوفمرب املجيد.
ودعا رئيس وأعضاء مجلس النواب كافة جماهري 
ــرب من  ــدروس والع ــتلهام ال ــي إىل اس ــعب اليمن الش
السرية النبوية للرسول محمد صىل الله عليه وسلم 

من خالل تجسيدها سلوكاً وممارسة .
ــات النبي  ــداء بصف ــع إىل االقت ــوا الجمي ــا دع كم
ــذي جاء هاديا لألمة  ــلم ال محمد صىل الله عليه وس
ــف وعبادة األصنام  ــا لها من الجهل والتخل ومخلِّص

ليتحولوا إىل عبادة الواحد األحد الفرد الصمد.
ــس النواب أن يوم الـ 12 من ربيع األول  ورأى مجل
ــاهدا عىل أعظم ذكرى يف تاريخ البرشية،  ــيظل ش س
ــلمني باليوم  كونه يأتي ليتذكر الجميع وخاصة املس
ــلم  ــول األعظم صىل الله عليه وس الذي هل به الرس
ــال البرشية من حالة الجهل والظالم إىل  إيذانا بانتق

النور واإلسالم.
ــاء مجلس  ــس وأعض ــار رئي ــة أخرى أش ــن جه م
ــلح التي خاضها  ــة الكفاح املس ــواب إىل أن مرحل الن
الشعب اليمني وتوجت برحيل املستعمر الربيطاني 
يف ألـ 30 من نوفمرب 1967م شكلت ملحمة من املالحم 
ــتقالل  ــعب اليمني نحو تحقيق االس ــة للش البطولي

الوطني.
ــيل الثورة  ــل تضحيات مناض ــوا إىل أنه بفض ولفت
ــة وما قدموه من دماء يف معارك حرب التحرير  اليمني
ــزه، حق لنا أن  ــتعمر وركائ والعمل الفدائي ضد املس
نحتفل يف 30 نوفمرب 67م من كل عام بما صنعوه من 
ــالء آخر جندي بريطاني من مدينة  نرص تمثل يف ج

عدن الباسلة.
ــواب أنه يحل  ــس وأعضاء مجلس الن وأوضح رئي
ــن نوفمرب  ـــ 30 م ــتقالل ال ـــ 50 لالس ــد أل ــا العي علين
ــار جائر  ــم وحص ــدوان ظال ــر ع ــر بأخط ــن يم واليم
ــنوات ..  ــارب الثالث س ــا يق ــذ م ــذ من ــالق للمناف وإغ
ــن قتل  ــاء اليمن م ــه أبن ــرض ل ــا يتع ــريين إىل م مش
ــآت العامة والخاصة والبنية التحتية  وتدمري للمنش
ــادة عجلة  ــاء ومحاولة إع ــفك الدم ــرش الفنت وس ون
التاريخ إىل الوراء .. مؤكدين استمرار صمود الشعب 
اليمني يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته ونبذ 
ــاريع الصغرية والحفاظ عىل وحدة الوطن أرضاً  املش

وإنساناً.
ــاء مجلس النواب أن الوطن  كما أكد رئيس وأعض

مازال بخري والوحدة غدت راسخة يف أفئدة ووجدان 
اليمنيني وجوارحهم بما يمتلكونه من وعي وإخالص 
ــن  املتصدي ــة  مقدم يف  ــم  يجعله ــي  وطن ــاء  وانتم

للمعتدين واملرتزقة الذين يحاولون تفتيت الوطن.
ــعب اليمني  ــس وأعضاء املجلس أن الش وبنّي رئي
ــات  وبتضحي ــة  الوطني ــه  بمنجزات ــوراً  فخ ــيظل  س

ــرار  األح ــهداء  والش ــداد  واألج ــاء  اآلب ــاالت  ونض
ــلحة واألمن  ــلة القوات املس ــة الوطن الباس وبمؤسس
واللجان الشعبية ويفخرون بإنجازات الثورة اليمنية 
ــك  ــري إىل مزيد من التماس ــني الجماه ــة .. داع املبارك

وتمتني اللحمة الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية.
ــتيعاب  ــدد إىل اس ــن الج ــزاة واملعتدي ــوا الغ ودع

ــعب اليمني  الدروس والعرب من التاريخ النضايل للش
ــي يف األرايض  ــكري أجنب ــد عس ــض ألي تواج الراف
ــبحانه وتعاىل أن يعيد  ــة، مترضعني إىل الله س اليمني
ــة والوطنية  ــبات الديني ــعب اليمني املناس عىل الش
ــارات  ــب واالنتص ــربكات واملكاس ــن وال ــري والُيم بالخ

الجديدة.
ــق املؤتمر الـ 25  ــس عىل وثائ ــك وافق املجل إىل ذل
ــد يف الدوحة عام  ــي املنعق ــي العامل ــاد الربملان لالتح
2012م ، وذلك يف ضوء تقرير لجنة النقل واالتصاالت 
وبعد التزام الجانب الحكومي بالتوصيات الواردة يف 

التقرير.
ــول عدد من  ــاً عاماَ ح ــا أجرى املجلس نقاش فيم
ــام حكومة  ــة أهمية قي ــة وخاص ــا االقتصادي القضاي
ــتكمال رصف الرواتب ملوظفي  ــي باس ــاذ الوطن اإلنق
ــاالت  ــن وح ــكريني واملتقاعدي ــني وعس ــة مدني الدول
ــان توفري  ــرص عىل ضم ــي والح ــان االجتماع الضم
ــتقات النفطية والغاز املنزيل والسلع األساسية  املش
الغذائية منها والدوائية وبأسعار تتناسب ومستوى 
دخل املواطن اليمني ومراقبة ذلك عن قرب والتعامل 

بحزم مع املتالعبني يف هذا املجال .
ــم الحلول  ــة إىل تقدي ــا املجلس الحكوم ــا دع فيم
ــا  ــت به ــا والتزم ــاق عليه ــم االتف ــي ت ــا الت للقضاي
ــرتكة السابقة  الحكومة يف محارض االجتماعات املش
ــس وخاصة يف الجوانب االقتصادية  وتوصيات املجل
ــوم  ــس لي ــة املجل ــا جلس ــة ورضورة حضوره واملالي

األحد القادم.
ــداوالت أعضاء مجلس النواب موضوع  وتناولت م
ــروف الطالب  ــة مراعاة ظ ــة وأهمي ــوم الجامعي الرس
ــا تمر بها  ــع الراهن وم ــة يف الوض ــات وخاص والطالب
ــدوان  ــف الع ــا دول تحال ــات تفتعله ــن أزم ــالد م الب

بقيادة السعودية.
ــار واملعالم  ــعب إىل موضوع اآلث وتطرق نواب الش
ــاظ عليها  ــىل  أهمية الحف ــن ع ــة .. مؤكدي التاريخي
ــة  منظم ــع  م ــدد  الص ــذا  به ــيق  والتنس ــا  وترميمه
ــت به دول  ــدور الذي قام ــا بال ــكو وإحاطته اليونس
ــعودية ملحاولة طمس  ــادة الس ــف العدوان بقي تحال

آثار ومعالم التاريخ اليمني.
ــة دور  ــىل أهمي ــواب ع ــس الن ــاء مجل ــد أعض وأك
ــتقرار يف ربوع  ــن واالس ــن يف تحقيق األم ــزة األم أجه
ــل وقوعها  ــكالها قب ــع الجريمة بكافة أش ــن ومن اليم
ــزة األمنية  ــني إىل التعاون مع األجه ــني املواطن .. داع

لتحقيق هذا الهدف.
ــة للربيد  ــام الهيئة العام ــة مدير ع ــرض الجلس ح
ــل وزارة  ــيل مرغم ووكي ــدي محمد ع ــق الربي والتوثي
ــة  املالي ــؤون  للش ــات  املعلوم ــة  وتقني ــاالت  االتص

واإلدارية عبداللطيف أحمد أبو غانم.
ــته  جلس ــتهل  اس ــد  ق ــواب  الن ــس  مجل وكان 
ــه،  علي ــة  واملوافق ــابق  الس ــرضه  مح ــتعراض  باس
ــيواصل أعماله صباح يوم األحد القادم بمشيئة  وس

الله تعاىل .
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