
ــات  الفعالي ــني  االثن ــس  أم ــوم  ي ــت  تواصل
ــبوع الشهيد  ــنوية ألس االحتفائية بالذكرى الس
ــاً للتضحيات التي  ــات تكريم ــدد من املحافظ بع
ــهداء يف الدفاع عن عزة وكرامة الوطن  قدمها الش
ــت الفعاليات زيارات  ــدوان، حيث تضمن ضد الع
ــهداء  ــة لقيادات الدولة ألرس ورياض الش ميداني
وافتتاح العديد من معارض الصور تخليدا ووفاء 

لذكرى الشهداء.
ــود محمد عباد  ــني العاصمة حم ــث زار أم حي
ــة  ــيص بأمان ــن املل ــهيد حس ــدة الش ــس، وال أم

العاصمة.
وأشاد أمني العاصمة بالبطوالت التي سطرها 
ــىل جميع  ــه وع ــاً علي ــيص.. مرتحم ــهيد املل الش
ــهداء الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الدفاع  الش

عن الوطن وعزته .
وقال " الفخر والعزة ألم أنجبت البطل واملغوار 
ــهيد أبو حرب رحمة الله عليه فهنيئاً له هذا  الش
املقام وهنيئاً له الشهادة وهنيئاً لكل يمني العزة 

والفخر واإلعتزاز باملليص وأمثاله ".
ــم والبطوالت  ــني العاصمة إىل املالح ــار أم وأش
التي جسدها الشهيد املليص كقائد للمعركة عىل 
ــه وماله  ــدود ورشارتها األوىل، مضحيا بنفس الح
ــزة وكرامة وحرية  ــبيل الدفاع عن ع وأوالده يف س

واستقالل الوطن.
ــود محمد  ــني العاصمة حم ــن أم ــك دش إىل ذل
ــات "اليوم  ــتي فعالي ــس بحديقة فن س ــاد أم عب
ــرى  الذك ــبة  بمناس ــهداء  الش ــاء  ألبن ــوح"  املفت

السنوية للشهيد.
ــوح" الذي  ــات "اليوم املفت ــتفيد من فعالي يس
ــة أبناء  ــاء لرعاي ــاء بالوف ــة الوف ــه مؤسس نظمت
ــة  مؤسس ــع  م ــاون  بالتع ــى  والجرح ــهداء  الش
ــهداء  ــاء وأرس الش ــن أبن ــرشات م ــهداء... ع الش
اإلبرار الذين ضحوا  بدمائهم وأرواحهم يف الدفاع 

عن الوطن وعن الشعب اليمني. 
ــل األمانة  ــذي حرضه وكي ــني ال وخالل التدش
ــذه املبادرة  ــد أمني العاصمة أن ه ــازن نعمان أك م
ــمة يف  ــاردة اجتماعية عظيمة لزرع البس تعد مب

وجوه ونفوس أطفال وأبناء الشهداء العظماء .
ــة العاصمة بقدر ما  ــتظل أمان وقال عباد  " س
ــة وإحاطة  ــات تعمل عىل رعاي ــك من إمكاني تمل
ــن والواجب علينا يف  ــذه األرس بما يفرضه الدي ه
ــاركهم  ــهداء , نش ــف إىل جانب أبنائنا الش أن نق

فرحتهم ونشاركهم كل ما يتمنوه  " .
ــاد بدور مؤسسة الوفاء بالوفاء ومؤسسة  وأش
الشهداء يف هذه الفعالية.. مؤكداً أنه ينبغي عىل 
كل مؤسسات الدولة واملجتمع أن تسهم يف رعاية 
ــب الحياتية أو  ــواء يف الجوان ــهداء س ــاء الش أبن
ــهداء الذين هم  التعليمية بكرامة وإباء وفاًء للش

أكرم من الجميع حني قدموا أرواحهم.
ــة الوفاء بالوفاء  ــن جانبه أكد رئيس مؤسس م
ــي  ــة الت ــج االجتماعي ــادق أن الربام ــد الص محم
ــن الوفاء  ــزء م ــي إال  ج ــة ماه ــا املؤسس تنظمه
لشهدائنا اإلبطال الذين صمدوا وثبتوا يف امليدان 
ــن .. الفتاً إىل  ــم الغالية ألجل الوط وبذلوا دماءه
ــيكونون محل الرعاية  ــهداء س أن أبناء وأرس الش

واالهتمام وسيحظون بكل التقدير.   
ــاد ومعه  ــود عب ــني العاصمة حم ــام أم ــا ق كم
ــة العاصمة  محمد  ــر عام مكتب رضائب أمان مدي
الشامي بزيارة أرس الشهداء من أبناء حي الثورة 
بمديرية الصافية, وأكد عباد خالل الزيارة ان  ما 
ــاء كان بفضل الله  ــزة وإب ــه اليوم  من ع نحن في

ــاء الذين ضحوا  ــهداء العظم وبفضل أولئك الش
بأرواحهم يف سبيل الله  والذود عن الوطن. 

ــيخ أحمد الحسن  ــياق زار  الش ويف نفس الس
ــبوة ومعه كل  ــة ش ــام ملحافظ ــري املرشف الع األم
ــيخ  ــان الرشيف والش ــني دحن ــيخ حس ــن الش م
ــارص  ــل ن ــيخ العاق ــريي والش ــعيد الحم ــيل س ع
ــح الحاج  ــار صال ــاج ومحض ــني بن الح بن حس
ــخصيات  مدير عام مديرية مرخه وعدد من الش
ارس  ــهداء,  الش ــاق  ورف ــاء  وأصدق ــة  االجتماعي
ــالل  ــاء.. وخ ــة صنع ــبوة يف العاصم ــهداء ش ش
ــد الثورة  ــات قائ ــد الزائر تحي ــل الوف ــارة نق الزي
ــهداء وأشاد  ــيد عبدامللك الحوثي ألرس الش الس
ــذات أكبادها  ــه تلك األرس من فل ــد بما قدمت الوف
ــرض، منوهني بأن  ــن الدين واالرض والع دفاعاً ع
ــتكون إىل جانب أرس الشهداء  قيادة املحافظة س

يف الرساء والرضاء بكل ما أمكنها ذلك.
ــيد القائد  ــكر للس ــت  الش ــهداء قدم ارس الش
ــىل لفتته الكريمة وللزائرين   عبدامللك الحوثي ع
ــهداء ، وأكدت  عىل زيارتهم واهتمامهم بأرس الش
ــىل نهج  ــريها ع ــهدائها وس ــكها بمبادئ ش تمس
ــايل والنفيس يف  ــدت بتقديم الغ ــريتهم، وتعه مس
ــبيل الله والوطن حتى تتطهر األرض اليمنية  س

من دنس الغزاة واملعتدين .
ــت وزارة التعليم الفني  ــن جهته أخرى نظم م
ــم الفني بأمانة  ــب املهني وملتقى التعلي والتدري
ــة بصنعاء  ــت الثقاف ــة بي ــس بقاع ــة أم العاصم

فعالية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد.
ــر التعليم الفني  ــار نائب وزي ويف الفعالية أش
ــذه  ــبه ه ــا تكتس ــوايل إىل م ــد الح ــور خال الدكت
ــبة عظيمة  ــن أهمية كونها تعد مناس ــة م الفعالي
ــوا  ــن بذل الذي ــال  ــهداء اإلبط ــا الش ــر فيه نتذك
ــن الوطن  ــبيل الدفاع ع ــة يف س ــم رخيص أرواحه
ــزة وإباء يف وجه  ــتقالله، ووقفوا بع ــه واس وحريت
ــر كل يشء جميل يف  ــد دم ــم وحاق ــدوان غاش ع

الوطن.
ــة عظيمة  ــذه الفعاليات حكم ــرب إقامة ه واعت
ــي روح  ــهاد وتذك ــة االستش ــي ثقاف ــا تحي كونه
ــدا  لعطاء  ــوس ابناء الوطن  تمجي ــاد يف نف الجه
ــمى ما يجود  ــهداء الذي هو ارقي عطاء وأس الش
ــان وثمرته لألمة الحرية والعزة والكرامة  به اإلنس
واالستقالل والنرص، كما أنها تعد احتفاء وتقديرا 
ــذات اكبادهم وهم  ــهداء الذين بذلوا فل ألرس الش
ــرصة للدين وإعالء  ــبون فداء ون صابرون محتس

لكلمة الحق وحماية لألرض وصونا للعرض.
ــزود  ــوايل إىل رضورة الت ــور الح ــت الدكت  ولف
ــن تضحياتهم  ــهداء والتعلم م ــة الش ــن مدرس م

ــم ملواجهة التحديات  ــتذكار ماثره العظيمة واس
واالخطار وامليض يف درب شهداءنا اإلبرار والسري 
ــاد  ــق الجه ــا, طري ــدوه لن ــذي مه ــق ال يف الطري
ــع  ــي تق ــؤولية الت ــا باملس ــؤزر، منوه ــرص امل والن
ــام والرعاية ألرس  ــع يف االهتم ــق الجمي ــىل عات ع

الشهداء.
ــار نائب وزير التعليم الفني اىل ان الوزارة  وأش
تويل ارس الشهداء اهتماما كبريا من خالل تقديم 
عدد من الخدمات املختلفة فضال عن تخصيص 
ــد الحكومية  ــة يف املعاه ــية مجاني ــد دراس مقاع

والخاصة والدورات القصرية البناء الشهداء.
ــح الخوالني  ــيخ صال ــى الش ــه ألق ــن جانب م
ــهادة وعظمة ومنزلة  كلمة تناول فيها فضل الش
الشهيد عند الله، والواجب عىل الجميع تقديمه 
ــوا  ــن بذل ــرار الذي ــهداء األب ــا للش ــاء وعرفان وف
ــبيل الله والوطن  حياتهم واغىل ما يملكون يف س

وكي ينعم الجميع بالحياة واألمن واالستقرار.
وأكد رضورة اإلحسان إىل ارس وأهايل الشهداء 

وتقديم واجب الرعاية واالهتمام لهم ولذويهم .
ــم الفني  ــى التعلي ــو ملتق ــارت عض ــا أش فيم
ــتجابة الشهداء  ــمية مثنى، إىل ان اس باألمانة س
ــاد ليظفروا  ــني يف الجه ــداء رب العامل ــال لن االبط
ــة والرعاية  ــة والعناي ــهادة هي نتاج للرتبي بالش
ــم الكريمة   ــن قبل أرسه ــليمة والصحيحة م الس
ــه  الل ــد  عن ــة  العظيم ــة  واملكان ــرشف  ال ــوا  لينال

ومجتمعهم جزاء لصربهم واحتسابهم.
ــن يف كلمتها  ــالم رشف الدي ــربت اح ــا ع بدوره
عن ارس الشهداء عن الفخر واالعتزاز بالشهداء 
ــاء  ــع االنبي ــة م ــة عظيم ــوا إىل منزل ــن ارتق الذي
ــدة  مؤك ــا،  رفيق ــك  أولئ ــن  وحس ــني  والصديق
ــن  ــد م ــم املزي ــى يف تقدي ــن يتوان ــع ل ان الجمي
التضحيات فداء ونرصة للحق ودفاعا عن الوطن 

وحرية ابنائه.
وزارة  وكالء  ــا  حرضه ــي  الت ــة  الفعالي ــل  تخل
ــدراء  وم ــاعدون  املس ــوكالء  وال ــي  الفن ــم  التعلي
(دور  ــوان  بعن ــي  مرسح ــكتش  اس ــوم،  العم
ــهيد)،  لفرقة تنظيم شباب مستقبل عدالة،  الش
وقصيدتان شعريتان للشاعر مصطفى املحضار 
بعنوان (فوق الشهادة)، والشبل هاشم الديلمي 

بعنوان (لبيك ياشهيد).
ــر التعليم الفني عىل  إىل ذلك افتتح نائب وزي
ــذي احتوى  ــهيد ال ــش الفعالية معرض الش هام
ــد  ــات ومعاه ــن مؤسس ــهداء م ــور الش ــيل ص ع
ــاد بالجهود املتميزة املبذولة  التعليم الفني، وأش

يف تنظيم املعرض.
ــنوية  ويف مارب اختتمت فعاليات الذكرى الس

للشهيد باملحافظة .
ويف االختتام الذي حرضه وكيل أول املحافظة 
ــعيد بحيبح  ــوكالء س ــن علوان وال ــد محس محم
ــندقي والشيخ  وعيل محمد طعيمان ونارص الش
ــددا من الوجهاء ألقيت كلمات  صادق فلحان وع
ــن قدموا  ــهداء الذي ــة الش ــدت عظم ــد أك وقصائ
ــه  ــن وأمن ــن الوط ــاع ع ــبيل الدف ــم يف س أرواحه

واستقراره .
ــاء  ــبة وف ــة املناس ــات إىل أهمي ــارت الكلم وأش
وعرفانا بتضحيات الشهداء والسري عىل نهجهم 
ــدل  والع ــق  الح ــادئ  ملب ــار  االنتص يف  ــم  العظي

والحرية والكرامة .
ــعب  ــات إىل ما يتعرض له الش ــت الكلم وتطرق
ــم  ــي غاش ــعودي أمريك ــدوان س ــن ع ــي م اليمن
وحصار جائر يستدعي من كل األحرار والرشفاء 
النفري العام ورفد الجبهات حتى تحقيق النرص .
ــعبية  ــرات فنية وزوامل ش ــت الحفل فق تخلل
عكست مكانة الشهداء يف نفوس أبناء املجتمع .

ــعب  ــة الش ــنت مؤسس ــر دش ــب آخ ــن جان م
ــاء فعاليات  ــس بصنع ــة أم ــة للتنمي االجتماعي
ــار الذكرى  ــهداء يف إط ــوم املفتوح ألبناء الش الي

السنوية للشهيد.
ــعب  الش ــة  ملؤسس ــام  الع ــر  املدي ــح  وأوض
ــة  ــر أن املؤسس ــرم باك ــة أك ــة للتنمي االجتماعي
ــردا من أرس  ــام 660 ف ــة أي ــالل ثالث ــتهدف خ تس
ــة بواقع 220  ــروت الوجبات الغذائي ــهداء بك الش
ــهداء كل يوم إضافة إىل تقديم  فردا من أبناء الش
سلة غذائية لكل أرسة، كما تتضمن الفعالية يوما 
ــة  ــهداء بالتعاون مع مؤسس ــا ألوالد الش ترفيهي

الشهداء.
وأشار إىل أن هذه الفعالية تأتي استشعارا من 
املؤسسة بأهمية التكافل االجتماعي ورضورة مد 
ــهم  ــهداء الذين جادوا بأنفس يد العون ألرس الش
ــا رجال املال  ــاع عن الوطن.. داعي ــبيل الدف يف س

واألعمال إىل املساهمة ودعم ارس الشهداء .
ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت ــم  نظ ــز  تع ويف 
ــهداء  ــة الش ــع مؤسس ــيق م ــة بالتنس باملحافظ
ــة بعنوان  ــدوة توعوي ــة أمس ن ــدة الثقافي والوح

نحو جبهاتنا وفاًء لشهدائنا ".
ــور  منص ــور  بحض ــدوة  الن ــت  تناول ــث  حي
ــاد بتعز  ــب األوقاف واإلرش ــر مكت ــي ومدي اللكوم
ــؤول مؤسسة الشهداء عيل  محمد الظرايف ومس
الجنيدي عدداً من أوراق العمل أشارت إىل أهمية 
ــنوية للشهيد والتعريف  إحياء هذه الذكرى الس
ــاع عن الدين  ــبيل الدف ــهاد يف س بفضل االستش

والوطن والرشف والكرامة.

ــهداء يف الدنيا واآلخرة  وتطرقت إىل مكانة الش
ــد جحافل  ــرص ض ــون الن ــن يصنع ــم م باعتباره
ــم واملبادئ  ــرصون للقي ــني، وينت ــزاة واملحتل الغ

والعدل والحرية.
ــن التوصيات  ــة م ــدوة بجمل ــد خرجت الن وق
ــهداء ورعايتهم  ــول اإلهتمام بأرس الش تركزت ح
ــة املجتمع بعظمة  ــب ، وتوعي ــف الجوان يف مختل
ــون أرواحهم فداء  ــهداء الذين يقدم ــة الش ومكان

للوطن ومواجهة العدوان.
وحثت التوصيات املجتمع عىل رفد الجبهات 
ــزاة واملحتلني من تراب  ــال لطرد الغ باملال والرج
الوطن الطاهر كواجب ديني ووطني وصد األفكار 
ــامح  التس ــة  ثقاف ــيخ  ــة وترس ــة واملتطرف الهدام

والتعايش املجتمعي.
ــب الرتبية والتعليم بأمانة  من جهته نظم مكت
ــة الوحدة  ــة بمديري ــدة الرتبوي ــة والوح العاصم
ــاء  أبن ــم  ــوي األول لتكري ــان الرتب ــس املهرج أم

الشهداء بمدارس املديرية .
ــذي حرضه وكالء وزارة الرتبية  ويف املهرجان ال
ــيل الحيمي، ومحمد  ــداري، وع عبدالكريم الجن
ــم، وإبراهيم رشف، ومدير مكتب الرتبية  طاهر أنع
ــق ومدير عام مديرية الوحدة  باألمانة زياد الرفي
صالح املسريي.. أشار نائب وزير الرتبية الدكتور 
ــهداء األبرار  ــدي إىل أن دماء الش عبدالله الحام
ــداً مواصلة  ــدى .. مؤك ــالت لن تذهب س التي س
ــاع عن الوطن  ــهداء يف الدف ــري عىل نهج الش الس

وعزته ومواجهة العدوان .
ــهداء  ــد املداني أن الش ــه أوضح خال من جهت
ــم  منه ــعاراً  استش ــال  القت ــات  لجبه ــوا  انطلق
للمسئولية الكبرية تجاه شعبهم ووطنهم .. الفتاً 
ــوا الويالت للمحتلني  ــهداء األبرار أذاق إىل أن الش

واملرتزقة يف كافة جبهات القتال بثبات وصمود.
ــؤولية يف  ــل املس ــع يتحم ــار إىل أن الجمي وأش
االهتمام ورعاية أرس وأبناء الشهداء الذين بذلوا 
ــن الوطن  ــبيل الدفاع ع ــة يف س ــم رخيص أرواحه

وأمنة واستقراره.
ــات من مدير املنطقة  وألقيت يف املهرجان كلم
ــد الغويدي  ــدة محم ــة الوح ــة بمديري التعليمي
ــف املطري وعن أبناء  وعن اللجنة املنظمة مالط
ــارت إىل أن الشهداء  ــهداء غيداء حجر ، أش الش
ــاة  الحي ــي  ومعان ــدروس  ال ــتلهام  الس ــة  مدرس

والعطاء .
وأكدت الكلمات أهمية رد الجميل ألبناء وأرس 
ــهداء كأقل واجب أمام تضحياتهم يف سبيل  الش

الحفاظ عىل أمن واستقرار الوطن .
ــاد  واإلرش ــاف  األوق ــب  مكت ــم  نظ ــك  ذل إىل 

ــع الوحدة الثقافية  ــيق م بمحافظة ريمة بالتنس
ــرى  ــبة الذك ــة بمناس ــة ثقافي ــة فعالي باملحافظ

السنوية للشهيد.
ــدد من القيادات  ــة التي حرضها ع ويف الفعالي
املحلية والتنفيذية واملشائخ واألعيان والخطباء 
واملرشدين باملحافظة القيت العديد من الكلمات 
ــنوية  الس ــرى  الذك ــاء  إحي ــة  أهمي إىل  ــارت  أش
ــهيد ملا لذلك من دالالت عظيمة يف استلهام  للش
ــبيل  ــة يف س ــار والتضحي ــاء واإليث دروس العط

الوطن.
ــود لرعاية  ــر الجه ــات إىل تضاف ــت الكلم ودع
ــرة وتقديرا  ــم الطاه ــاء لدمائه ــهداء وف أرس الش

لتضحياتهم وأدوارهم البطولية .
ــرى  الذك ــاء  احي أن  إىل  ــات  الكلم ــارت  وأش
ــهداء واجب  ــهيد ورعاية أرس الش ــنوية للش الس
وطني ومسؤولية مجتمعية عرفانا بالتضحيات 
ــن وأمنه  ــهداء دفاعا عن الوط ــا الش ــي قدمه الت

واستقراره.
ــة  الرتبي وزارة  ــل  وكي زار  ــرى  أخ ــة  جه ــن  وم
ــور  الدكت ــه  والتوجي ــج  املناه ــاع  لقط ــم  والتعلي
ــقاف ومعه مدراء عموم القطاع مقربة  محمد الس
ــة العاصمة  ــبعني يف أمان ــهداء بالس ــة الش روض
ــىل ارواح  ــة الكتاب ترحما ع ــا فاتح ــرأوا خالله ق

الشهداء.
ــال الشهداء يف  ــادوا بتضحيات واستبس وأش
ــتقالله ، مؤكدين  ــه واس ــن الوطن وأمن ــاع ع الدف
ــيل بالصرب يف  ــا واحدا والتح ــة الوقوف صف أهمي
ــبيل تحقيق  ــدوان عىل الوطن يف س ــة الع مواجه

النرص بإذن الله.
ــي خص الله  ــاروا إىل املكانة العظيمة الت وأش
بها الشهيد ، مرتحمني عىل شهداء الوطن األبرار.

ــقاف ومن معه معرض  إىل ذلك زار الوكيل الس
ــائل  ــهداء الرتبويني بمركز إنتاج الوس صور الش
ــب الرتبية باملديريات إىل  التعليمية ، داعني مكات
ــارات للمعرض  ــي وتنظيم الزي ــل االيجاب التفاع

الذي يستمر عىل مدى عرشة أيام .
ــة إب راكان النقيب  ــل محافظ ــا افتتح وكي كم
ــهداء يف مديرية املخادر  ــرض صور الش أمس مع

بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد .
ــام املديرية  ــاح الذي حرضه مدير ع ويف االفتت
ــب بالجهود  ــاد الوكيل النقي ــل العوايض، أش نبي
ــد عظمة  ــت إلقامة املعرض الذي يجس التي بذل

الشهداء ودورهم يف إفشال مؤامرات العدوان.
ــتنبت الحرية  ــار إىل أن دماء الشهداء س وأش
ــزة للوطن بعد ان لقنوا املعتدين اروع دروس  والع

الشجاعة والقوة .
ــرض الصور  ــب مع ــح حاج ــح صال ــا افتت فيم

لشهداء مديرية يريم .
ــام مديرية  ــذي حرضه مدير ع ــاح ال ويف االفتت
ــة  مؤسس ــرع  ف ــر  ومدي ــامي  الش ــد  محم ــم  يري
ــد حاجب أن  ــوقي التويتي أك ــإب ش ــهداء ب الش
ــهداء هي مناسبة للتزود  ــنوية للش الذكرى الس
ــهداء الذين  ــهادة وتجديد العهد للش بثقافة الش

ضحوا بأرواحهم يف سبيل الوطن .
ــب ومعه القيادات األمنية  كما زار صالح حاج
ــهداء يف  ــة باملديرية روضة الش ــلطة املحلي والس
ــىل أرضحة  ــن الزهور ع ــل م ــوا أكلي ــم ووضع يري

الشهداء.
ــة  ــية ثقافي ــم أمس ــة يري ــت بمديري ــا أقيم كم

وخطابية إحياء للذكرى السنوية للشهيد.

ــي صنعاء ـــوم مــفــتــوح ف الــشــهــداء.. وي ــي صنعاءزيــــارات ألســـر  ـــوم مــفــتــوح ف الــشــهــداء.. وي زيــــارات ألســـر 
تواصل الفعاليات االحتفائية بالذكرى السنوية  للشهيد:تواصل الفعاليات االحتفائية بالذكرى السنوية  للشهيد:

صنعاء/ سبأ
ــات أعماله للفرتة  ــد جلس ــل مجلس النواب عق واص
ــنوي الثالث  ــاد الس ــن دور االنعق ــدورة األوىل م األوىل لل
ــس األخ يحيى عيل  ــس املجل ــة رئي ــس، برئاس ــرش أم ع

الراعي .
ــعب تقرير  ــش فيها نواب الش ــة التي ناق ويف الجلس
ــأن طلب الحكومة إضافة مادة  لجنة الشؤون املالية بش
ــم (14)  ــزي اليمني رق ــك املرك ــون البن ــة إىل قان انتقالي
ــس إىل كلمة نائب  ــاء املجل ــتمع أعض ــنة 2000م، اس لس
ــني  ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل رئي
ــا إىل الصعوبات والتحديات  عبدالله مقبويل تطرق فيه
ــتمرار العدوان  ــة الس ــة العامة نتيج ــه املالي ــي تواج الت
ــطة االقتصادية  والحصار وتأثري ذلك عىل مجمل األنش
ــار وتراجع حاد يف املوارد العامة  يف البالد وبالتايل انحس
ــا تمثله من إنفاق  ــبي للنفقات العامة مل يف ظل ثبات نس
ــغيلية  ــز يف املرتبات واألجور والنفقات التش حتمي يرتك

الرضورية لتسيري أجهزة ومرافق الدولة املختلفة.
ــوط التي واجهتها  ــة للصعوبات والضغ وقال" نتيج
ــة أعباء  ــوارد الالزمة ملواجه ــري امل ــة يف توف ــة العام املالي
النفقات العامة املتمثلة يف إمكان رصف املرتبات والرصف 
عىل الخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم والنظافة 
ــن العام إلخ ..  ــاع واألمن وخدمة الدي ــاق عىل الدف واإلنف
ــز كبري وصل خالل األعوام 2015 –  وما نتج عنه من عج
2016م إىل (855,919) مليار ريال عىل التوايل اضطر إىل 
تمويل معظم العجز من مصادر البنك املركزي اليمني".

وأشار الدكتور مقبويل إىل أن البيانات األولية للتنفيذ 
ــة للدولة  ــر 2017م للموازنة العام ــر – أكتوب ــيل يناي الفع
ــري إىل تراجع اإليرادات العامة حوايل (175,7) مليار  تش
ــبة %37,7 عن مستواها خالل الفرتة املقابلة  ريال وبنس
ــيس يف تراجع  ــكل رئي ــل ذلك بش ــام 2016م تمث ــن الع م

ــوايل (38,122) مليار  ــارك بح ــرادات الرضائب والجم إي
ريال .

وأوضح أن الحكومة ووزارة املالية عىل ثقة من أن دعم 
ــاع والظروف  ــواب وتفهمه لألوض ــس الن ــاندة مجل ومس
ــبب  ــات التي تواجه الحكومة ألداء مهامها بس والتحدي
العدوان والحصار والجهود املبذولة من قبلها ومن خالل 
التعاون والتنسيق بني املجلس والحكومة سيؤدي حتماً 

إىل التغلب عىل كثري من الصعاب .
ــك املركزي  ــرة من البن ــس إىل مذك ــتمع املجل كما اس
ــزي الدكتور  ــك املرك ــب محافظ البن ــي قدمها نائ اليمن
ــياني، أشار فيها إىل أن تمويل اإلنفاق  محمد أحمد الس
ــادر املبارشة  ــة للدولة من املص ــز يف املوازنة العام والعج
ــعب  للبنك املركزي اليمني يأتي يف إطار دعم ممثيل الش
ــتمرار اإلنفاق  ــم يف نفس الوقت عىل اس ــك وحرصه للبن

العام ويف حدوده الدنيا املرتبط ببنود اإلنفاق الجوهرية 
ــية  ــم الخدمات العامة الرئيس ــة واملرتبطة بتقدي والهام

لكل أبناء الشعب ويف مختلف املحافظات .
ــأن  ــزي بالحكومة بش ــك املرك ــة البن ــال " إن عالق وق
ــددة ورشوط  ــهيالت تنظمها آليات مح ــروض والتس الق
قانونية تتعلق ليس فقط بتحديد سقف اإلقراض وإنما 
ــاق هذه القروض مع أهداف السياسة  أيضاً رضورة التس
ــىل األوضاع  ــك القروض ع ــب مخاطر تل ــة وتجن النقدي
االقتصادية بشكل عام وعىل أهداف السياسية النقدية 

بشكل خاص".
ــع اإلدراك الكامل  ــياني إىل أنه م ــار الدكتور الس وأش
ــزي اليمني لتنظيم تلك  ــا نص عليه قانون البنك املرك مل
ــة إال أن موقف املالية العامة وتنامي عجز املوازنة  العالق
ــانية الكارثية  وطرق تمويلها واآلثار االجتماعية واإلنس

ــكيل يف اإلنفاق العام  ــبه ال ــي قد تنتج عن التوقف ش الت
ــية التي  ــات الرئيس ــب التحدي ــد أصع ــل أح ــت تمث كان
واجهتها وتواجهها بالدنا خالل األعوام القليلة املاضية 
ــنوات األخرية منذ بدء العدوان  وخاصة خالل الثالث س

الغاشم وحتى اليوم .
وتحدث نائب محافظ البنك املركزي اليمني عن عدد 

من القضايا املتصلة بمهام البنك.
ــس النواب حول  ــن أعضاء مجل ــا تحدث عدد م فيم
مضمون تقرير لجنة الشؤون املالية املطروح للنقاش يف 

هذه الجلسة .
ــواب أن تقدم الحكومة  ــوء ذلك أقر مجلس الن ويف ض
ــة لها  ــة التابع ــات اإليرادي ــة والجه ــوزارة املالي ــة ب ممثل
ــامل واضح  ــف ش والبنك املركزي اليمني مصفوفة بكش
ــالل الفرتة  ــم رصفها خ ــة التي ت ــغ املالي ــفاف باملبال وش
ــوم اللجنة  ــرتة وجيزة لتق ــة، إىل املجلس خالل ف املاضي
ــي  الحكوم ــب  الجان ــع  ــتها م ــس بدراس ــة باملجل املالي
ــس إلبداء  ــه إىل املجل ــا تتوصل إلي ــم م ــص وتقدي املخت

الرأي بشأنها .
ــار وزارة املالية أمني املحمدي  حرض الجلسة مستش
ــى  ــالم يحي ــم وعبدالس ــؤاد الكمي ــة ف ووكالء وزارة املالي
ــماوي  ــد الس ــيل محم ــاعد ع ــل املس ــوري والوكي املحط
واملستشار القانوني للبنك املركزي عيل نارص الخوداني 
ــزي إبراهيم أحمد  ــك املرك ــاع الرقابة يف البن ــل قط ووكي
ــيل محمد  ــزي ع ــك املرك ــاعد البن ــل مس ــي ووكي الحوث

الشماح .
وكان املجلس قد استهل جلسته باستعراض محرض 
ــابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح  جلسته الس

اليوم الثالثاء بمشيئة الله تعاىل.

د.مقبولي: العدوان والحصار تسببا في تراجع اإليرادات العامة للعام الحالي إلى أكثر من د.مقبولي: العدوان والحصار تسببا في تراجع اإليرادات العامة للعام الحالي إلى أكثر من ١٧٥١٧٥ مليار ريال مليار ريال

استمع إلى توضيحات نائب رئيس الوزراء - وزير المالية بشأن الصعوبات أمام المالية العامة جراء العدوان والحصاراستمع إلى توضيحات نائب رئيس الوزراء - وزير المالية بشأن الصعوبات أمام المالية العامة جراء العدوان والحصار

ــاملة  ــة ش ــة مصفوف ــم الحكوم ــر تقدي ــواب يق ــس الن ــاملة مجل ــة ش ــة مصفوف ــم الحكوم ــر تقدي ــواب يق ــس الن مجل
ــة الماضي ــرة  الفت ــالل  خ ــة  المصروف ــغ  بالمبال ــفافة  ــةوش الماضي ــرة  الفت ــالل  خ ــة  المصروف ــغ  بالمبال ــفافة  وش
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  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب
عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدري الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

ــر ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٣٧ ــاء: ٢٠ جمادى األوىل ١٤٣٩ه - ٦ فرباي Tuesday: 20 Jomada Alawla 1439 - 6 February 2018 - Issue No. 19437الثالث

صنعاء/سبأ
ــيايس األعىل أمس محافظ صنعاء  التقى األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس

حنني محمد قطينة.
ناقش اللقاء، خطط وبرامج السلطة املحلية والتنفيذية باملحافظة للعام الجاري 
ــتوى األداء وخدمة املجتمع املحيل وخاصة يف  ــبل تعزيز الجهود لتحسني مس وس

ظل األوضاع الصعبة التي تمر بها البالد جراء استمرار العدوان والحصار.
ــا من الخدمات العامة وكذا  ــتعرض اللقاء األوضاع يف املحافظة واحتياجاته واس
ــن تفعيل الرقابة  ــة واملديريات فضال ع ــز اإليرادات يف املحافظ ــل خطط تعزي تفعي

واإلرشاف عىل مهام املكاتب واألجهزة الحكومية.
ــلطة املحلية يف املحافظة والصعوبات التي تواجه  ــتعرض اللقاء أوضاع الس واس
ــري العمل وخاصة يف الجوانب الصحية وخدمات املياه والرصف الصحي والطرق  س

وغريها من املشاريع الخدمية .
ــر الجهود وتعزيز  ــىل أهمية تضاف ــيايس األع ــاء أكد رئيس املجلس الس ويف اللق
ــم الخدمات  ــة العامة وتقدي ــا يخدم املصلح ــة بم ــة والتنفيذي ــلطة املحلي أداء الس

للمواطنني.
ــب تكامل الجهود  ــة، ما يتطل ــة ودقيق ــن يمر بمرحلة حساس ــار إىل أن اليم وأش
ــي فرضها العدوان والحصار منذ ما يقارب ثالث  ــب عىل التحديات الراهنة الت للتغل

سنوات.
ــان ووجهاء  ــائخ وأعي ــاء ومش ــف الوطنية ألبن ــاد باملواق ــس الصم ــاد الرئي وأش
محافظة صنعاء وأدوارهم الفاعلة يف مختلف الظروف واملراحل ووقوفهم إىل جانب 

الوطن يف مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

الرئيس الصماد يناقش مع محافظ صنعاء الرئيس الصماد يناقش مع محافظ صنعاء 
احتياجات المحافظة وجهود تحسين الخدماتاحتياجات المحافظة وجهود تحسين الخدمات


