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صنعاء/ سبأ
ــات والتطوير بإقامة  ــهر أمس بصنعاء مركز دار الخربة للدراس أُش
ــني الواقع  ــة اإلبداع واملبدعني ب ــة األوىل بعنوان "رعاي ــدوة العلمي الن

والطموح".
ــلطان  ــيايس األعىل س ــهار أكد عضو املجلس الس ــل اإلش ويف حف
ــي إبداعاتهم يف  ــب املبدعني وتبن ــس إىل جان ــامعي وقوف املجل الس

مختلف املجاالت.
ــور يارس  ــيايس الدكت ــس الس ــني رس املجل ــىل أم ــرتح ع ــال" اق وق
ــجيع  ــاء هيئة حكومية ُتعنى بتش ــوري تبني مرشوع قانون إنش الح
ــاص، دخلها يكون مثل  ــمي إىل جانب القطاع الخ املبدعني بدعم رس
ــهرياً ماليني الرياالت من سلع غري  الصناديق األخرى التي تجني ش

رضورية ".
وأشاد بتبني القطاع الخاص ملثل هذه املشاريع البحثية والعلمية 
.. وقال " إن إنشاء الهيئة بدعم من قبل السلع غري الرضورية ستكون 

رافداً مهماً ومشجعاً للمبدعني ".
ــون الذخرية  ــرية وينتج ــبابنا يخرتعون طائرات مس ــاف " ش وأض
ــب من الدولة  ــاع الراهنة، ما يتطل ــالل األوض ــلحة خ ويصنعون األس
ــة والزراعية  ــة والصناعي ــز البحوث الفكري ــجيع مراك والحكومة تش

وغريها ".
ــب القطاع العام  ــامعي القطاع الخاص الوقوف إىل جان ودعا الس
يف دعم املبدعني وتبني إبداعاتهم من خالل إنشاء هيئة خاصة بهم.

ــيايس األعىل  ــني رس املجلس الس ــا أم ــي حرضه ــة الت ويف الفعالي
ــم الفني والتدريب املهني  ــور يارس الحوري ونواب وزراء التعلي الدكت
ــات عبدالله املؤيد  ــة املدنية والتأمين ــد الحوايل والخدم الدكتور خال
ــة والعمل  ــؤون االجتماعي ــفي، أكد وزير الش ــي اليوس ــالم فهم واإلع

ــاعد يف  ــد بن ضبيع اهتمام الحكومة باملراكز البحثية التي ستس عبي
بناء الدولة اليمنية وفقا لألسس العلمية.

ــل ذوي الخربات واملبدعني،  ــار إىل أن املجتمعات تنهض بفض وأش
ــه لصقل  ــه وأعمال ــذه مهام ــن يف تنفي ــز تكم ــة املرك ــا إىل أن أهمي الفت
الخربات ورعاية املبدعني واملهتمني خصوصاً واليمن يشهد اخرتاعات 

وابتكارات يف املجاالت العسكرية واملدنية وغريها..
ــدوة التي تركز عىل االهتمام  ــت الوزير بن ضبيع إىل أهمية الن ولف
ــع اليمني.. معترباً  ــني يف ظل واقع صعب يمر به املجتم برعاية املبدع
ــوة إيجابية ملواكبة  ــطته بإقامة هذه الندوة، خط ــني املركز ألنش تدش

الدراسات والبحوث يف عاملنا املعارص.
ــا الجميع إىل مزيد من االهتمام باملراكز العلمية والبحثية بما  ودع
ــة والحكومة عىل  ــاعدة الدول ــر معارف املجتمع ومس ــهم يف تطوي يس
ــذه املرحلة الصعبة  ــات خاصة يف ظل ه ــاوز التحديات والصعوب تج

التي يتعرض فيها اليمن ألبشع عدوان .
ــاط يف  ــؤون االجتماعية عن أمله يف مزيد من النش وعرب وزير الش
املجاالت البحثية والعلمية وتطوير املعرفة يف املجتمع اليمني .. وقال 
ــة البحثية تعد من  ــطة واملراكز التعليمي ــك أن مثل هذه األنش " ال ش

أهم سبل تقدم املجتمع والحكومات بكل مؤسساتها ".
ــني  ــز دور مهم يف تحس ــذا املرك ــون له ــه يف أن يك ــن ثقت ــرب ع وأع
مستوى الخربات ورعاية املبدعني فضال عن إسهام مثل هذه الندوات 
ــاالت البحثية  ــبة لتطوير املج ــات مناس ــات ودراس ــم مقرتح يف تقدي

والعلمية وغريها.
ــار رئيس مجلس التالحم القبيل ضيف الله رسام وضياء  فيما أش
ــات املجتمع املدني وأحمد العماد يف كلمة عن  الرميمة يف كلمة منظم
ــر إىل رضورة االهتمام باملبدعني  ــات والتطوي ــز دار الخربة للدراس مرك

ــالل املرحلة  ــا يعزز من دورهم خ ــم الدعم لهم بم ــجيعهم وتقدي وتش
الراهنة.

ــة والحكومة  ــل الدول ــادة من قب ــة للفتة ج ــة املاس ــدوا الحاج وأك
للمبدعني وتبني ابتكاراتهم بما يكفل استمرارية وتواصل إبداعاتهم.. 
ــبابها املبدعني وتفرد لهم حيزاً كبرياً من  الفتني إىل أن الدولة تهتم بش
ــك اإلبداعات  ــهم يف تطوير تل ــام بما يس ــجيع واالهتم ــم والتش الدع

بمختلف املجاالت الصناعية والفنية والتقنية واألدبية والثقافية.
ــربة  ــز دار الخ ــهار مرك ــاد أن إش ــة والعم ــام والرميم ــح رس وأوض
ــع وإدراكه ألهمية وجود  ــات والتطوير جاء من حاجة املجتم للدراس
ــاهمة  مراكز لرعاية املبدعني واحتضان ذوي الخربات وتطويرها واملس

يف عملية البناء والتنمية .
ــجيع الدولة  ــم وتش ــز بدع ــعى املرك ــم يف أن يس ــن أمله ــربوا ع وع
ــور  ــات للمبدعني واملبتكرين ومد جس ــة لاللتف ــات ذات العالق والجه
التعاون والرشاكة الفاعلة إلعادة روح اإلبداع ألبناء اليمن الذي أثقله 

الهموم جراء األوضاع الراهنة.
ــداع اليمنيني، من خالل  ــوا إىل محاولة دول العدوان قتل إب وتطرق
ــخ اليمن  ــارة وتاري ــتهداف حض ــة الس ــي إضاف ــرتاث اليمن ــري ال تدم
ــف املجاالت .. مبينني  ــكارات العقول اليمنية يف مختل وإبداعات وابت
ــة يف تطوير األبحاث  ــندا للجهات اإلداري ــيكون عونا وس أن املركز س

العلمية املختلفة.
ــات والتطوير  ــل الحفل ريبورتاج عن مركز دار الخربة للدراس تخل
ــهامه يف إيجاد الدراسات واألبحاث  وتبنيه للمبدعني واملخرتعني وإس

ودعمه للمبدعني يف كافة املجاالت.
ــه قائد القدمي  ــها الدكتور عبدالل ــت خالل الندوة التي رأس وقدم
من مركز دار الخربة، أربع أوراق عمل ركزت الورقة األوىل عىل " اإلبداع 

واالبتكار جناحي طائر التنمية املفقود واملعالجات املطلوبة"، قدمها 
مدير الصناعات الصغرية بوزارة الصناعة والتجارة يونس السوسوة.
ــرتاتيجيات الحكومية املقرتحة لدعم  ــار إىل السياسات واالس وأش
ــة العمل املحفزة عىل  ــجيع اإلبداع واالبتكار من خالل توفري بيئ وتش
ــز األبحاث  ــاًء بمراك ــات وانته ــدارس والجامع ــداًء من امل ــداع ابت اإلب
العلمية وكذا توفري املوارد واألنظمة واألدوات الالزمة لإلبداع واالبتكار.
ــني ورعاية  ــجيع املبدع ــوة عىل رضورة تأهيل وتش ــدد السوس وش
ــابقاتي لكافة  ــج مس ــرب برنام ــة حكومية ع ــي سياس ــني بتبن املوهوب
ــتيعاب  ــنى اس ــتويات ليتس ــىل مختلف املس ــة ع ــاالت اإلبداعي املج
اإلبداعات واستثمار وتفعيل االبتكارات بالشكل الذي يحمي حقوق 

امللكية الفكرية.
ــة والتجارة يف رعاية اإلبداع واملبدعني  ولفت إىل دور وزارة الصناع
ــة للمبدعني  ــة امللكية الفكري ــاء اإلدارة العامة لحماي ــالل إنش من خ

واملبتكرين واملخرتعني وتسجيل اخرتاعاتهم.
ــني تطرقت الورقة الثانية التي قدمها الدكتور محمد العقييل  يف ح
ــاف  ــاليب اكتش ــة العلمية لرعاية املبدعني إىل طرق وأس ــن املؤسس م
ــة األمة لعمل  ــة .. الفتا إىل حاج ــارب دولي ــة مع تج ــني باملقارن املبدع
ــجيعهم  ــاف املبدعني وطرق تش ــاث علمية معمقة تتعلق باكتش أبح

ورعايتهم وكذا االستفادة من تجارب اآلخرين يف هذا الجانب.
ــني  ــة للمبدع ــاف والرعاي ــي االكتش ــق عمليت ــار إىل أن تحقي وأش
ــابقات املوهوبني  ــا مس ــاريع وأهمه ــذ العديد من املش ــق بتنفي يتحق
ــة املخرتعني ومن  ــات رعاي ــارض ودعم مؤسس ــني وتنظيم مع واملبدع

خالل الربامج اإلثرائية التي تسهم يف تطوير أداء املبدع .
ــة صنعاء الدكتور محمد  ــة بجامع بدوره، قدم عميد كلية الهندس
ــاف املبدعني"  ــوان " األزمات وأثرها يف اكتش ــي ورقة عمل بعن البخيت

ــداع ومبادئ  ــتويات اإلب ــتعرضا مفهوم اإلبداع واملبدعني ومس .. مس
وخصائص وسمات الشخصية املبدعة.

ــع األزمة  ــاح بالتعامل م ــني للنج ــق املبدع ــات، طري ــرب األزم واعت
ــتثنائي  ــكار والتفكري الجماعي والجهد االس ــيطرة عليها واالبت والس
ــاذج يقتدي بها  ــة إىل نم ــول يف النهاي ــق املعجزات ويتح ــذي يحق ال

اآلخرون .
ــرت خالل  ــاذج إلبداعات ظه ــىل نم ــي ع ــور البخيت ــرج الدكت وع
ــة واالخرتاعات  ــة والعاملي ــة والعربي ــتويات املحلي ــات عىل املس األزم
ــة الراهنة ..  ــالل األزم ــن خ ــا أبناء اليم ــز به ــي يتمي ــكارات الت واالبت
ــي ورعاية املبدعني  ــال البحث العلم ــتثمار يف مج ــدا أهمية االس مؤك

واملوهوبني.
ــن  ــني واملبتكري ــة املبدع ــرة إدارة رعاي ــت مدي ــا ،تناول ــن جهته م
ــة الرابعة واألخرية  ــان التنموية أمل الرسيحي يف الورق ــة بني بمؤسس
ــة  ــدرات املبدعني"، وتجربة مؤسس ــرص يف تنمية ق ــات والف "التحدي

بنيان يف تنمية قدرات املبدعني واملبتكرين.
ــة  ــداف إدارة رعاية املبدعني واملبتكرين باملؤسس ــتعرضت أه واس
ــاط املجتمع واستيعاب  من خالل نرش ثقافة اإلبداع واالخرتاع يف أوس
ــات ومراكز األبحاث  ــني واملخرتعني باملعاهد واملدارس والجامع املبدع

العلمية واملؤسسات لتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
ــطة التي نفذتها مؤسسة بنيان  وأشارت الرسيحي إىل أبرز األنش
ــني واملبتكرين بإقامة معرض الصمود للمبدعني  لتنمية قدرات املبدع
ــرش ثقافة  ــدوان وتنفيذ برنامج ن ــة للع ــرى الثالث ــني يف الذك واملخرتع

اإلبداع واالخرتاع باملدارس الكتشاف املوهوبني من الصفوف األوىل.

اشهار مركز دار الخبرة للدراسات والتطويراشهار مركز دار الخبرة للدراسات والتطوير

ــاالت ــة المج ــي كاف ــم ف ــن مواهبه ــن ونتبي ــب المبدعي ــى جان ــف إل ــامعي: نق ــاالتالس ــة المج ــي كاف ــم ف ــن مواهبه ــن ونتبي ــب المبدعي ــى جان ــف إل ــامعي: نق الس

صنعاء / سبأ
ــني  ــة الدكتور حس ــر املالي ــوزراء وزي ــب رئيس ال ــأ نائ هن
ــدر الدين  ــيد عبدامللك ب ــورة الس ــد الث ــويل قائ ــه مقب عبدالل
الحوثي ورئيس املجلس السيايس األعىل األخ مهدي املشاط 

بمناسبة العيد الـ 51 لالستقالل 30 نوفمرب.
ــي  التهان ــر  أح ــن  ع ــة  الربقي يف  ــويل  مقب ــور  الدكت ــرب  وع
ــبة الوطنية الخالدة يف ذاكرة الشعب  والتربيكات بهذه املناس
ــن معاٍن عظيمة بليغة  ــده اليوم م اليمني والنابعة مما يجس
ــا قوافل من  ــدم فيه ــة، التي ق ــريته النضالي ــدالالت يف مس ال
ــة نري العدوان  ــهداء يف مقارعة الغزو واالحتالل ومواجه الش

الغاشم.
ــار إىل أن هذه املعاني تتجدد الوقت الراهن من خالل  وأش
ــعبية وتصديهم  ــعب والجيش واللجان الش ــة أبناء الش يقظ
لألطماع االستعمارية الغربية الجديدة، والتي جاءت بلباس 
ــتعمر  األعراب، كأدوات رخيصة تعمل وفقا ملا خطط لها املس

الذي يريد العودة إىل اليمن بهذه الطريقة.

ــن اليمن من  ــرية الدفاع ع ــم وأنتم تقودون مس ــال" إنك وق
مشاريع االستعمار الصهيوأمريكي، يدرك أبناء اليمن حجم 
ــة اإلنقاذ  ــاعي حكوم ــىل عاتقكم، ومس ــاة ع ــؤولية امللق املس
للتخفيف من معاناة اليمنيني، منذ أربع سنوات مضت، وهي 
عمر العدوان عىل اليمن، ويف ظلها اسُتهدفت حياة اليمنيني 
ــم ورأوا  ــودرت حرياته ــب مرتباتهم وُص ــادر رزقهم ونه ومص
ــيج  ــتهداف للهوية اليمنية وللنس محاوالت التجريف واالس
االجتماعي وتماسكه، فبات الجميع أكرث اصطفافاً والتحاماً 
ــعبية، لحماية  ــم وإىل جانب الجيش واللجان الش إىل جانبك
ــيادة الوطن  ــاع الخارجية، والحفاظ عىل س ــالد من األطم الب

وأمنه واستقراره بعيدا عن الوصاية الخارجية".
ــكر ألبناء  ــرب نائب رئيس الوزراء وزير املالية عن الش وأع
ــه ومكوناته الذي أصبح اليوم  ــعب اليمني بمختلف فئات الش
ــعودي  ــة العدوان الس ــتيعاباً لطبيع ــاً واس ــرث درايًة وفهم أك
ــتهدف كل ما هو يمني،  األمريكي وأهدافه الواضحة التي تس

يف محاولة إلعادة البالد إىل زمن الوصاية الخارجية.

ــري ، قائد الثورة  ــة عبدالعزيز البك ــك هنأ وزير الدول إىل ذل
ــية وأبطال القوات املسلحة واألمن واللجان  والقيادة السياس
ــتقالل  ــد الـ51 لالس ــات بالعي ــني يف الجبه ــعبية املرابط الش

املجيد الـ30 من نوفمرب.
ــبة تحل عىل الوطن  ــار وزير الدولة إىل أن هذه املناس وأش
ــه من قوى  ــد وأدواته وأيادي ــل األمريكي الجدي ــل املحت يف ظ
االرتزاق والخيانة من اليمنيني والعرب يف النظامني السعودي 

واإلماراتي .
ــتقالل  ــي بذكرى االس ــعب اليمن ــاء الش ــح أن احتف وأوض
ــالة تدل داللة عظيمة عىل  ــتعمر الربيطاني رس ورحيل املس
ــه وصربه  ــدة بأس ــوة إيمانه وعزيمته وش ــعب وق ــة الش أصال
ــن قيمه  ــذل والتنازل ع ــل ال ــكل عوام ــض ل ــموخه الراف وش
الدينية والوطنية أو االستسالم والتبعية والخنوع لالستعمار 

أو التنازل عن أٍي من حقوقه املرشوعة بالقوة.
ــرص باألمس عىل  ــعب الذي انت ــر الدولة أن الش ــد وزي وأك
ــك أنه  ــا 120 عاماً ال ش ــي يف ثورة عمره ــتعمر الربيطان املس

ــتعمر األمريكي وأدواته  ــىل أن ينترص عىل املس ــادر اليوم ع ق
ــتقالل  ــرياً إىل أن العيد الـ 51 لالس ــعودية اإلماراتية ، مش الس
ــتمرار  ــتعمر الجديد وتأكيد عىل اس هو إعالن ثورة عىل املس

الصمود يف مواجهته.
ــي  العرب ــث  البع ــزب  لح ــة  الُقطري ــادة  القي ــأت  هن ــا  كم
ــية  ــورة والقيادة السياس ــد الث ــن قائ ــر اليم ــرتاكي، ُقط االش
ــبة العيد الـ 51 لالستقالل الـ30 من  ــعب اليمني بمناس والش

نوفمرب.
ــخة  ــبأ) نس وأوضحت القيادة القطرية يف بيان تلقت (س
ــبة يأتي واليمن يتعرض لعدوان  منه أن االحتفاء بهذه املناس
ــتهدف األرض واإلنسان وطال كل مقدرات  وحصار جائر اس

الوطن والشعب.
ـــ 30 من نوفمرب  ــوب الوطن تحرر يف ال ــارت إىل أن جن وأش
ــتعمر جثم عىل جنوب الوطن ردحاً من  1967م من أعتى ُمس

الزمن.
ــن االنتصار  ــعب اليمني تمكن م ــان إىل أن الش ــت البي ولف

ــدة والعتاد و التآمر  ــي رغم فارق الُع ــتعمر الربيطان عىل املس
ــة التحررية عرب  ــتهدف الحركات الثوري ــي الذي اس الخارج

عمالئها يف الداخل وأدواتها يف املنطقة.
ــض أقطارنا  ــا حالياً وكذلك بع ــر به بالدن ــال" إن ما تم وق
ــدوان وتآمر وتدمري  ــراق من ع ــوريا وليبيا والع ــة يف س العربي
ــأن  ــافرة يف الش ــنت الطائفية واملذهبية وتدخالت س وزرع الف

الداخيل إنما هو ناتج عن مخططات أعداء األمة".
وأضاف" إننا اليوم نخوض معركة التحرر واالستقالل هي 
ــا أجدادنا وآباؤنا ضد  ــابقة التي خاضه امتداد للمعارك الس
ــتعمرين والغزاة الطامعني فعدو األمس مازال هو نفسه  املس
ــميات واألدوات إال أن ذلك لن  ــدو اليوم مهما اختلفت املس ع

يثنينا عن التصدي له ومقاومته بشتى الطرق والوسائل".
ــتقالل  وأكدت القيادة القطرية لحزب البعض أن عيد االس
ــتلهام املايض املجيد والحارض املقاوم واملستقبل  محطة الس
ــم ويف ظل الوحدة  ــال لكي تنعم بالعيش الكري املرشق لألجي

والسيادة والعزة.

القيادة القطرية لحزب البعث تهنئ بعيد االستقاللالقيادة القطرية لحزب البعث تهنئ بعيد االستقالل

نائب رئيس الوزراء  ووزير الدولة يهنئان قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد االستقاللنائب رئيس الوزراء  ووزير الدولة يهنئان قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بعيد االستقالل
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ــوزراء اجتماعه  ــس ال ــتعرض مجل اس
ــس  ــة رئي ــاء برئاس ــس بصنع ــدوري أم ال
ــح بن  ــز صال ــور عبدالعزي ــس الدكت املجل
ــاحة الوطنية  ــاع عىل الس ــور، األوض حبت
ــأن  والش ــات  بالجبه ــل  يتص ــا  م ــيما  س

االقتصادي .
ــف املجلس يف بداية االجتماع أمام  ووق
ــني  ــة والخمس ــنوية الحادي ــرى الس الذك
ــن نوفمرب،  ــني م ــد الثالث ــتقالل املجي لالس
ــبة وإبراز  ــة ألحيا املناس ــود القائم والجه

رمزيتها يف الواقع الراهن .
ــعب  الش ــري  جماه ــس  املجل ــا  وحي
اليمني يف الداخل والخارج بهذه املناسبة 
ــهد فيه  الوطنية الـ 30 من نوفمرب الذي ش
الوطن جالء آخر جندي بريطاني يف عام 

١٩٦٧م.
ــبة  ونوه املجلس بالدالالت لهذه املناس
ــي واليمن يعيش فرتة جديدة من  التي تأت
ــالل إعرابي متخلف  الكفاح لكن ضد احت
ــكالها ..  ــط أش ــانية يف ابس ــد لإلنس وفاق
ــخ القديم والجديد  مؤكداً أن دروس التاري
ــي أو العاملي توضح  ــتوى الوطن عىل املس
ــا  ــازي مهم ــل وغ ــة كل محت ــالء نهاي بج
اعتقد انه بجربوته وطغيانه قادر عىل قمع 
وإذالل الشعوب ودفعها للرضوخ إلرادته .
ــذي  ال ــي  اليمن ــعب  الش إىل  ــت  ولف
ــا كان  ــها انه كم ــام التي نعيش ــت األي تثب
ــني يف  ــزاة واملحتل ــع الغ ــداء م ــالفه إش أس
ــدة وعنفوانا يف  ــوم أكرث ش ــايض فهو الي امل
ــراب وعمالئهم ومن  ــاة األع ــة البغ مواجه
ــخ  ــريا إىل أن التاري ــم .. مش ــون ورائه يقف
ــه لكن  ــض يكرر نفس ــتعماري البغي االس

هذه املرة بشكل أكرث سوداوية وقبح.
ــعلة الحرية ستظل متقدة  وذكر أن ش
لدى جميع اليمنيني ولن يستطيع محتل 
ــع أو معتد حاقد أن ينال منها.. داعيا  طام
أبناء الوطن اليمني الكبري جنوبا وشماال 
ــاء حالة  ــم وإنه ــا إىل التالح ــا وغرب ورشق
ــا املعتدي  ــي يغذيه ــر الت ــة والتناح الفرق
ــل والعمل الجمعي ملواجهته وإنها  واملحت
ــه  ــه وعبث ــي وتدنيس ــري الرشع ــوده غ وج
ــزره الغربية  ــن وج ــيادة الوط بأرايض وس

والجنوبية.
ــس  ــة رئي ــس إىل إحاط ــتمع املجل واس
ــارة وكيل األمني العام لألمم  الوزراء عن زي
ــانية مارك لوكوك  املتحدة للشؤون اإلنس
ــوق  ــؤون حق ــام لش ــني الع ــاعد األم ومس
ــان أندرو جيلمور إىل صنعاء نهاية  اإلنس
ــه معهما  ــرصم ، ونتائج لقائ ــبوع املن األس

بحضور عدد من الوزراء.
وأوضح الدكتور بن حبتور أن اللقاءين 
ــة  مناقش ــرى  ج ــث  حي ــني  إيجابي ــا  كان
ــانية وما يتعرض  مختلف الجوانب اإلنس
ــعب اليمني من انتهاكات جسيمة  له الش
للقانون اإلنساني الدويل من قبل تحالف 
ــعودي اإلماراتي  ــدوان واالحتالل الس الع

وحصارهما وأدواتهما عالوة عىل مختلف 
ــاة اإلنسانية التي  األبعاد املرتبطة باملأس
ــلبية عىل  ــدى تأثرياتها الس ــا وم صنعوه
ــعب اليمني  ــف جوانب الحياة للش مختل

ودفعها باملاليني نحو شفري املجاعة.
ــته مع لوكوك  ــرق إىل ما تم مناقش وتط
ــات يف خطة  ــادة برمجة األولوي ــأن إع بش
ــة وذلك ملا  ــنة املقبل ــي للس ــاق األمم اإلنف
ــعب  ــة االحتياجات الطارئة للش فيه تلبي
ــي  الصح ــال  املج يف  ــيما  س ــي  اليمن
ــي  الت ــرى  األخ ــية  األساس ــات  والخدم
ــانية  اإلنس ــب  الجوان ــارشة  مب ــس  تالم

لجميع اليمنيني.
ــج  النتائ ــة  اإلحاط ــتعرضت  واس
ــرج بها اللقاءان لفائدة  اإليجابية التي خ
ــبح  ش ــة  ومواجه ــانية  اإلنس ــات  القطاع
ــني،  ــني اليمني ــدد مالي ــذي يه ــة ال املجاع
ــاكات  االنته ــة  حقيق ــراز  إب ــن  ع ــال  فض
ــدوان بحق  ــا الع ــي يرتكبه ــيمة الت الجس
ــن مأيس  ــا تصنعه م ــي وم ــعب اليمن الش
ــية  ــب السياس ــن الجوان ــال ع ــة فض يومي

املرتبطة باملشاورات املقبلة يف السويد .
واستمع املجلس إىل تقرير نائب رئيس 
الوزراء لشؤون األمن والدفاع اللواء الركن 
ــاع اللواء  ــر الدف ــان، ووزي ــالل الرويش ج
الركن محمد نارص العاطفي، عن األوضاع 
ــعودي  ــة العدوان الس ــات مواجه يف جبه
ــا وراء الحدود  ــة وفيم ــي الداخلي اإلمارات

ومستجداتها خالل األسبوع املنرصم .
ــود  الصم ــة  حال أن  ــر  التقري ــني  وب
ــي  ه ــة  العالي ــات  واملعنوي ــال  واالستبس
ــش واللجان  ــان الجي ــدى فرس ــة ل الغالب
ــاب املعتدين  ــعبية وهم يواجهون أذن الش
ــة املباغتة  ــات الهجومي ــذون العملي وينف

عىل القوات الغازية.
وأكد أن العدو ومرتزقته تكبدوا خسائر 
إىل  ــا  الفت  .. ــاد  والعت األرواح  يف  ــة  فادح
ــي نفذتها القوة  ــة الت ــات الهجومي العملي
ــالل  ــرية خ ــرات املس ــة والطائ الصاروخي
ــكرات  ــة عىل عدد من معس األيام املنرصم
ــاحل  العدو فيما وراء الحدود وكذا يف الس
ــائر يف  ــي ومأرب وما خلفته من خس الغرب

أوساط املعتدين ومرتزقتهم.

ــواء  والل ــان  الرويش ــواء  الل ــأن  وطم
ــا  ــه مهم ــي بان ــعب اليمن ــي، الش العاطف
ــري  الكب ــده  تصعي ــرب  ع ــدوان  الع ــاول  ح
ــي أو يف غريه من  ــاحل الغرب ــواء يف الس س
ــيئاً  ــه أن يحقق ش ــال يمكن ل ــات ف الجبه
ــم والخزي  ــل الهزائ ــن ني ــد م ــوى املزي س

والعار الذي سيظل يالحقه ومرتزقته.
ــويل  البط ــاألداء  ب ــس  املجل ــاد  وأش
ــعبية  ــش واللجان الش ــطوري للجي األس
ــن  الذي ــات  الجبه ــة  كاف يف  ــني  واملتطوع
ــاء التي  ــم الصخرة الصم ــد األيام أنه تؤك
ــي  الت ــرات  املؤام ــة  كاف ــا  عليه ــم  تتحط
ــعى للنيل من سيادة وسالمة األرايض  تس
ــموخ اإلنسان اليمني.. منوها  اليمنية وش
ــري  ــالح الجو املس بالعمليات النوعية لس
والقوة الصاروخية بحق املعتدين والغزاة 
ــمة يف  ــا كقوة ردع حاس ــم ودوره ومرتزقته

هذه املعركة املصريية للوطن.
ــعب اليمني أمام  وأكد املجلس أن الش
ــدوان ليس أمامه من  التصعيد الراهن للع
ــود واملواجهة  ــوى مواصلة الصم خيار س
ــائل كحق مرشوع له يف الدفاع  بكافة الوس
عن وطنه وكرامته .. الفتا إىل أن من يعتقد 
ــكرية  ــم املواجهة العس انه قادر عىل حس
الراهنة خاصة يف الساحل الغربي وإحراز 
ــه  ــعب اليمني وجيش ــار عىل الش االنتص
ــم يدرك  ــم ول ــو واه ــعبية فه ــه الش ولجان

ماهية شموخ وعنفوان املقاتل اليمني.
ــف  املوق إىل  ــه  نفس ــت  الوق يف  ــار  وأش
ــالم  ــادة يف صنعاء تجاه الس ــخ للقي الراس
ــرتاتيجيا وليس عمال  ــارا اس ــاره خي باعتب
ــالم غري وارد  ــل االستس ــا فيما يظ تكتيكي

مهما طالت املعركة الراهنة.
ــس  ــرة رئي ــىل مذك ــس ع ــع املجل واطل
ــة  ــرشوع الخط ــداد م ــأن إع ــس بش املجل
ــوء  ض يف   ، ٢٠٢٣م   -٢٠١٩ ــية  الخمس
ــا بعد انتهاء  ــؤرشات الراهنة ومرحلة م امل
ــا يتصل بعملية إعادة اإلعمار  العدوان وم
ــعب  ــه املفروضة عىل الش ــره وحرب ــا دم مل

اليمني .
ــن وزارة  ــس فريق عمل م ــف املجل وكل
ــوزارات  وال ــدويل  ال ــاون  والتع ــط  التخطي
األخرى ذات العالقة للبدء بإعداد مرشوع 

ــة  ــية ومحدداتها الرئيس ــة الخمس الخط
ــتوى  املس ــىل  ع ــا  وأهدافه ــا  ومؤرشاته
الوطني وأدوات التنفيذ العام والقطاعي .

ــرة أمني عام  ــس عىل مذك ــق املجل وواف
ــرشوع خطة  ــة بإعداد م ــس الخاص املجل
٢٠١٩م  ــة  املقبل ــنة  للس ــس  املجل ــل  عم
ــداد  ــة إع ــوزارات برسع ــع ال ــه جمي ، ووج
ــام للمجلس  ــا وموافاة األمانة الع خططه
ِبها، وعىل أن يراعى عند تحديد املواضيع 
ــا ورد يف  ــة م ــا يف الخط ــوب إدراجه املطل
مذكرة رئيس املجلس السيايس األعىل من 
ــع ودقتها وقابليتها  حيث واقعية املواضي
ــي  ــة الت ــروف الراهن ــل الظ ــذ يف ظ للتنفي
ــال عن اقتصارها عىل  يمر بها الوطن، فض
ــة  ــها أولوي ــىل رأس ــة وع ــات املاثل األولوي

التصدي للعدوان .
ــة التعبئة  ــا وافق املجلس عىل خط كم
العامة املقدمة من قبل نائب رئيس الوزراء 
لشؤون األمن والدفاع ووزير الدفاع، ووجه 
ــوزارات بإدراجها ضمن خططها  جميع ال

املقبلة .
واطلع املجلس عىل تقرير وزير الرتبية 
ــان املدارس  ــم يحيى الحوثي، بش والتعلي
ــة  ــة والرقابي ــب اإلرشافي ــة والجوان األهلي
ــر  ــه التطوي ــا في ــك مل ــا وذل ــوزارة عليه لل
ــا الحيوي  ــدارس ودوره ــتمر لهذه امل املس
ــف  ــمي والتخفي ــم الرس ــناد التعلي يف إس
ــذي تواجهه املدارس  من حجم الضغط ال

الحكومية .
ــداد الالئحة  ــه املجلس برسعة إع ووج
التنفيذية لقانون التعليم األهيل والخاص 
بما يعزز من اإلجراءات التنظيمية لنشاط 
ــب ودورها  ــة الجوان ــدارس من كاف هذه امل
ــة  التعليمي ــة  العملي ــياق  س يف  ــوي  الحي
ــد الدور  ــذا تأكي ــة، وك ــية والثانوي األساس
اإلرشايف والرقابي للوزارة عىل هذا القطاع 

ومعالجة أي قصور قد يشوب أدائه .
ــرشوع القرار  ــا اطلع املجلس عىل م كم
ــكيل  ــأن تش ــر الرتبية بش ــن وزي ــدم م املق
ــدارس من  ــاد بدائل إلخالء امل ــة إليج لجن
ــتقبال الطالب مع  النازحني وتهيئتها الس
ــام الدرايس  ــف الثاني من الع بداية النص

الحايل.

ــته  ــىل ضوء مناقش ــه املجلس ع ووج
ــة بتوفري األماكن  ــرار الجهات املختص للق
ــبة البديلة إلعادة تسكني النازحني  املناس
ــق  ــا يحق ــدة بم ــاء الحدي ــن أبن ــيما م س
ــأنها  ــق بش ــة املتف ــن اآللي ــتفادتهم م اس
ــة الهجرة  ــة ومكتب منظم ــني وزارة املالي ب
ــت  ــوص يف ارسع وق ــذا الخص ــة به الدولي

ممكن .
ــس بتحية إجالل وتقدير  وتوجه املجل
ــي تضامنت  ــة الت ــعوب العربي ــة الش لكاف
ــري  كب ــكل  بش ــرصم  املن ــبوع  األس ــالل  خ
ــة،  ــه الراهن ــي ومعانات ــعب اليمن ــع الش م
ــرم  ــارات مج ــاه زي ــة تج ــا املرشف ومواقفه
الحرب محمد بن سلمان ورفضها تواجده 

يف بلدانها.
ــا  ــم تأخره ــوة برغ ــذه الخط ــرب ه واعت
عمًال تضامنياً اخوياً كبرياً سيظل الشعب 
ــكل احرتام .. وطالب  ــي ينظر إليها ب اليمن
ــرة إىل التعبري  ــعوب العربية الح كافة الش
ــائل عن رفضهم وإدانتهم  بمختلف الوس
ــة كافة  ــدوان األعرابي الراهن وممارس للع
الضغوط املمكنة عىل النظامني السعودي 
ــم  ــم وحصاره ــف عدوانه ــي لوق واإلمارات
ــق أطفال  ــم اليومية بح ــي وجرائمه العبث

ونساء وشيوخ اليمن.
ــر  وزي ــر  تقري ــىل  ع ــس  املجل ــع  واطل
ــود املبذولة  ــارة عن الجه الصناعة والتج
ــف  ملختل ــلعي  الس ــتقرار  االس ــق  لتحقي
ــية والدوائية واالستهالكية  السلع األساس
ــق والتعايف  ــعار بما يتواف ــض األس وتخفي
ــرا  ــة مؤخ ــة الوطني ــهدته العمل ــذي ش ال
ــتوى  ــالت األجنبية عىل مس ــل العم مقاب

أمانة العاصمة وبقية املحافظات .
ــود املبذولة  ــس عىل الجه واثنى املجل
ــارة  والتج ــة  الصناع وزراء  ــن  م كل  ــن  م
واإلدارة املحلية والصحة العامة والسكان 
ــي  ومحافظ ــة  العاصم ــني  وأم ــالم  واإلع
ــواق  ــم امليداني لألس ــات، ونزوله املحافظ
ــني  واملوزع ــن  املوردي ــزام  الت ــن  م ــد  للتأك
ــن  م ــور  للجمه ــن  املبارشي ــني  والبائع
ــلع وما تم  ــعار مختلف الس ــض إس تخفي

اتخاذه من اجراءات بحق املخالفني.
ــة هذا الجهد  وطالب املجلس بمواصل
ــني وتخفيف  ــح املواطن ــا فيه صال القيم مل
ــة  اآللي ــز  وتعزي ــم  عنه ــعار  األس ــب  لهي
ــن  ــتمر م ــد املس ــة للتأك ــة امليداني الرقابي
مواكبة األسعار ملا تشهده العملة الوطنية 

من تحسن.
وحث جميع املوردين والتجار املحليني 
إىل احرتام آلية السوق يف مختلف الظروف 
وأن تظل مصلحة املواطن والتخفيف عنه 

حارضة دوما لدى الجميع.

صنعاء / سبأ 
ــز صالح بن  ــور عبدالعزي ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــى رئي التق
ــال بعثة املنظمة الدولية للهجرة  حبتور، أمس بصنعاء القائم بأعم

ديفيد ديرثك.
ــا واملنظمة  ــاون بني بالدن ــة عالقات التع ــرى يف اللقاء مناقش ج
ــرب املفروضة عىل  ــدوان والح ــبب الع ــني بس ــاه النازح ــة تج الدولي
ــني الوافدين اىل اليمن  ــذا املهاجرين غري الرشعي ــعب اليمني وك الش

سيما من دول القرن األفريقي .
ــئون الدفاع  ــرضه نائب رئيس الوزراء لش ــاول اللقاء الذي ح وتن
ــان ووزراء الرتبية والتعليم يحيى  واألمن اللواء الركن جالل الرويش
ــئون االجتماعية  ــجري والش الحوثي واملغرتبني الدكتور محمد املش
ــني الحكومة واملنظمة  ــرتكة ب ــل عبيد بن ضبيع ، الجهود املش والعم
ــاع  ــة أوض ــة ومعالج ــري الرشعي ــرة غ ــق بالهج ــا يتعل ــة فيم الدولي
ــري الرشعيني وضمان عودتهم الطوعية إىل بلدانهم وما  املهاجرين غ
ــت بإعادة ترحيلهم  ــرية يف هذا املجال تمثل ــم إنجازه من خطوة كب ت

عرب مطار صنعاء الدويل .
ــف عن النازحني  ــاهمة املنظمة يف التخفي ــرق اللقاء إىل مس وتط
ــيما  ــن ومرتزقتهم س ــع املعتدي ــاس واملواجهات م ــق التم ــن مناط م
ــة اإليوائية لهم وخاصة  ــاعدة يف العملي ــن الحديدة وتعز عرب املس م

ــناد  ــة العاصمة وإس ــدراس بأمان ــدد من امل ــاً يف ع ــن حالي املوجودي
ــالب  ــاق الط ــح التح ــا يتي ــكينهم بم ــادة تس ــة إلع ــود القائم الجه

بمدارسهم.
ــاني للمنظمة سواء فيما يتصل  وثمن رئيس الوزراء الدور اإلنس
ــن غري الرشعيني الذين تضطرهم الظروف إىل  بالنازحني أو املهاجري
ــرة دولية  ــرة التي أضحت ظاه ــاً إىل أن الهج ــم.. الفت ــادرة بلدانه مغ
ــن من كافة  ــي يحمي املهاجري ــع قانون عامل ــم بالرضورة ترشي تحت
ــكال التعصب التي برزت بشكل خطري تجاه املهاجرين سيما يف  أش

عدد من الدول الغربية..
ــرة الدولية تجاه املهاجرين  ــار إىل الجهود التي تبذلها الهج وأش
ــعها  ــتعمل كل ما يف وس ــتوى العالم.. مؤكداً أن الحكومة س عىل مس
ــاط ممثلية املنظمة يف  ــبيل تذليل أي صعوبات قد تعرتض نش يف س

اليمن بما يعزز أدوارها تجاه الهجرة غري الرشعية والنازحني.
ــرة تتفهم  ــة الدولية للهج ــدويل أن املنظم ــؤول ال بدوره أكد املس
ــر لجهودها رغم ما تواجهه البالد من  ظروف الحكومة وتنظر بتقدي
تحديات.. وجدد التزام منظمته بمواصلة تقديم املساعدة للجميع.

ــب املنظمة وتنمية  ــني وضع مكت ــيعمل عىل تحس وأوضح أنه س
ــع الجهات  ــرتكة م ــج املش ــل بالربام ــا يتص ــيما م ــي س دوره اإليجاب
الحكومية يف العاصمة صنعاء بما يف ذلك مساهمتها تجاه النازحني.

رئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال المنظمة الدولية للهجرةرئيس الوزراء يلتقي القائم بأعمال المنظمة الدولية للهجرة

صنعاء / سبأ 
ــور  ــوزراء الدكت ــس ال ــس مجل ــى رئي التق
ــور، أمس بصنعاء  ــز صالح بن حبت عبدالعزي
ــي األدوية  ــاد منتج ــاء اتح ــن اعض ــدداً م ، ع

برئاسة الدكتور احسان الرباحي .
ــع اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء  واطل
ــويل ووزير  ــني مقب ــة الدكتور حس ــر املالي وزي
ــدرة ، عىل  ــارة عبدالوهاب ال ــة والتج الصناع
ــاه االمن  ــوي تج ــاد ودوره الحي ــاع االتح اوض

الدوائي .
واكد اللقاء عىل اهمية اعداد االسرتاتيجية 
ــة لتطوير الصناعة الدوائية ، ملا تمثله  الوطني
ــة  ــات الدوائي ــر الصناع ــة يف تطوي ــن أهمي م
ــتويني  املس ــىل  ع ــتها  منافس ــوة  وق ــة  اليمني

االقليمي والقاري.
وتطرق اللقاء إىل بنك الدواء اليمني الذي 

تم إنشائه بمبادرة مسؤولة من قبل القطاعني 
ــدور املعول عىل االتحاد  ــيل والخاص ، وال األه
ــاهمة يف تطوير دوره الخريي  يف إسناده واملس

تجاه الفئات االجتماعية االشد عوزا.
ــرص الحكومة عىل  ــس الوزراء ح واكد رئي
ــاع االنتاجي الهام والعمل عىل  دعم هذا القط
ــرتاتيجية الوطنية التي من شأنها  تأمني االس

ــية املحفزة  ــة الترشيعية واملؤسس ــق البيئ خل
عىل تطوير الصناعات املحلية يف هذا املجال .
ــدواء  ــك ال ــم بن ــىل دع ــاد ع ــث االتح وح
ــري  ــتهدف خ ــي تس ــانية الت ــطته االنس وأنش
ــتثنائي  ــل الظرف االس ــع خاصة يف ظ املجتم
الراهن الذي فرض صعوبات وأعباء كثرية عىل 

مختلف رشائح املجتمع.

بن حبتور يلتقي عددًا من أعضاء اتحاد منتجي األدويةبن حبتور يلتقي عددًا من أعضاء اتحاد منتجي األدوية


